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PAndemiA Provocou quAse
44 mil divórcios em 2020

maior convivência entre os casais den-
tro de casa fez a quantidade de divór-
cios aumentar em 15% no ano passado. 
De acordo com pesquisa do Colégio 
Notarial do Brasil - Conselho Federal, 

foram 43.859 pedidos de dissolução matrimonial 
em 2020, frente a 38.174 no período anterior. Para 
a psicóloga Adriane Branco, esse tempo juntos a 
mais por conta da quarentena, o que não era muito 
comum antes, acentuou as divergências no rela-
cionamento. “Também trouxe à tona problemas 
que eles já vinham vivendo e foram intensificados”, 
afirma.
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Descubra quem é quem na
disputa ao Senado em 2022

O presidente da Associação Mineira de Municípios 
(AMM), Julvan Lacerda, tem, segundo informações, 
apoio de 400 prefeitos para sua candidatura ao Se-
nado no próximo ano. O vice-governador do Estado, 
Paulo Brant, pode tanto ser candidato à Câmara 
Alta quanto se tornar uma opção para o governo de 
Minas. Já o ex-prefeito de Belo Horizonte, Marcio La-
cerda, está ensaiando sua volta à cena política, com 
pretensão de entrar nesta seleta lista de pretendentes 
a ocupar uma vaga como senador.
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marcio lacerda
almeja retornar
à vida pública

Metade das brasileiras reclama
da falta de atenção dos médicos

em relação a dor que sentem

Uma pesquisa inédita feita pelo projeto filantrópico Dor Crônica - O 
Blog - aponta que 50% das mulheres reclamaram da valorização que o 
médico dá às suas queixas. Entre as entrevistadas que sentem dor crônica 
superior a 6 meses, 32% relataram não conhecer o motivo e uma parcela 
de 35% afirma que não foi informada sobre os sintomas por um profissio-
nal da saúde. “Os médicos tendem a dar menos atenção às reclamações 
vindas de mulheres por dois motivos: em geral, são dores crônicas persis-
tentes e que não tem nenhuma causa visível. E depois por uma questão 
cultural, já que a dor feminina foi tratada como histeria durante muito 
tempo”, explica o pesquisador e responsável pelo estudo, Julio Troncoso. sA
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Metade dos jovens da geração Z (nascidos entre 
1995 e 2015) afirmam sentir uma pressão social 
para manter um relacionamento, segundo estudo 
da plataforma Yubo. Os dados apontam que esse 
grupo tem medo de ficar sozinho: 21% garantem 
que essa pressão vem das redes sociais, 22% da 
família e 40% de uma imposição interna gerada 
por eles mesmos.

50% dos jovens sentem
pressão para estarem

em um relacionamento

Prefeito de uberlândia
comenta ações para diminuir

os efeitos da covid-19

Diante do agravamento do quadro de infectados pelo coronavírus, 
o prefeito de Uberlândia, Odelmo Leão (foto), tem adotado medidas 
para acolher e minimizar o sofrimento dos pacientes.  Assim, o Hospital 
Municipal e seu anexo, já oferecem 37 leitos de enfermaria e 72 de UTI 
para tratamento intensivo exclusivo da COVID-19. Por causa da nova 
cepa do vírus, o Centro de Internação Municipal teve sua capacidade 
aumentada para 102 leitos de enfermaria e para evitar o desabaste-
cimento de oxigênio serão criados 600 novos pontos de distribuição 
do produto.
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Consumidores vão optar por itens
de Páscoa mais baratos este ano

Todos os anos, o preço dos ovos de Páscoa incomoda os consumidores. Conforme es-

timativa da Associação Brasileira de Supermercados (Abras), o produto está até 11% mais 

caro em 2021. Os itens vendidos por marcas tradicionais podem variar entre R$ 40 e R$ 70. 

Sendo assim, muitos vão optar por alternativas mais baratas para não pesar no bolso ou 

extrapolar o orçamento. “Não é apenas um fator que afeta o valor da mercadoria, mas sim 

um conjunto deles. O principal são os custos de produção e logística que são muito maiores 

para itens sazonais e comemorativos. Ou seja, existe toda uma cadeia que exigiu mais mão 

de obra, máquina, equipamento e capital”, explica o economista Ricardo Fonseca.
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daniel Amaro

Pedidos de divórcio cresceram
15% no brasil no ano passado

Um estudo realizado pelo 
Colégio Notarial do Brasil - 
Conselho Federal, entidade 
que representa os cartórios de 

notas do país, revelou um crescimento de 
15% no número de divórcios em 2020, se 
comparado a 2019. No total, foram 43.859 
pedidos de dissolução matrimonial no ano 
passado, frente a 38.174 no período anterior.

Em 2020, segundo dados do Google, o 
termo “Divórcio on-line e gratuito” foi um dos 
mais buscados na internet, com aumento 
de 10.000%. A frase “Como entrar com um 
pedido de divórcio” também foi bastante 
pesquisada, principalmente nos meses de 
junho, julho, setembro, outubro e janeiro 
deste ano, registrando elevação de 3.750%. 

Sobre este assunto, o edição do brasil 
conversou com a psicóloga Adriane Branco 
(foto), especialista em terapia cognitiva 
comportamental e sexualidade humana.
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“o maior tempo
juntos que os
casais estão

passando por
conta da

quarentena
acentuou as

divergências no
relacionamento”

A maior convivência pode explicar 
esse aumento no número de di-
vórcios?

Apenas a convivência em si não é a responsável 
sozinha pelo fim dos casamentos. O que acontece 
é que o maior tempo juntos que os casais estão 
passando por conta da quarentena, o que não era 
muito comum antes, acentuou as divergências no 
relacionamento. Ou seja, trouxe à tona problemas 
que eles já vinham vivendo e foram intensificados. O 
confinamento também fez surgir diversas preocupa-
ções, tanto do homem quanto da mulher, com rela-
ção à saúde financeira e manutenção de trabalho.

Falta mais diálogo entre os casais 
hoje em dia?

O que falta é uma comunicação assertiva. Por 
exemplo, alguns casais têm diálogo, mas muitas 
vezes acusatórios, quando um salienta o defeito 
do outro. Também existem aqueles que deixam 
para conversar no momento em que estão mais 
alterados. Quando as pessoas começam a falar 
trazem à tona tudo que estava embaixo do tapete, 
o que gera ainda mais confusão e não conseguem 
se acertar. Essa dificuldade de ser assertivo na 
comunicação é um dos maiores problemas, ou 
seja, colocar os problemas na hora certa e tratar 
adequadamente os conflitos.

Fazer terapia pode ajudar a não 
chegar ao ponto de se divorciarem?

Ela pode auxiliar, mas não significa que a 
terapia será uma salvação. Na medida em que 
identificarem que não estão conseguindo lidar 
sozinhos com os problemas e dificuldades do rela-
cionamento, tratar isso em um ambiente neutro 
com a presença de um mediador ajuda bastante. 
Isso porque terão um espaço para falar dos seus 
sofrimentos e um profissional para conduzir a 
conversa. Antes de chegar nessas brigas, que mui-
tas vezes não levam a lugar algum, um processo 
terapêutico é importante para amparar os casais.

quais são os reflexos de um divór-
cio na vida de homens e mulheres?

Existe uma série de estudos mais voltados para 
o aspecto feminino e pouco se pesquisa sobre o 
sexo masculino. Mas ambos podem desenvolver 
questões emocionais. Ninguém casa já pensando 
em separação. Quando acontece um divórcio, 
existe uma sensação de frustração e fracasso e, 
consequentemente, a vida passa por mudanças. 
Se esses sentimentos não forem bem administra-
dos, podem ocasionar casos de depressão e até 
ansiedade. 

Após a separação, existe a possibi-
lidade de os casais repensarem e 
tentarem uma reconciliação?

Há chances de isso acontecer e já presenciei 
casais que buscaram a terapia para auxiliar nessa 
reconciliação. Acontece que muitos se separam 
não por falta de afeto, mas sim pela dificuldade 
em saber lidar com os problemas que aparecem 
na vida a dois, sendo que algumas vezes são 
questões simples. Porém, quando as pessoas 
colocam individualmente suas opiniões e querem 
que aquilo seja seguido, faz com que os outros se 
afastem e vão em direção ao caminho do divórcio. 
Mas depois de um tempo repensam, se arrepen-
dem e decidem pela volta do relacionamento.

como conversar com os filhos sobre 
o assunto?

É importante jamais culpar um ou outro 
pelo divórcio durante uma conversa. Tem que 
explicar claramente as razões dessa separação 
com uma linguagem que a criança ou adoles-
cente vai compreender. Deixar claro que eles 
continuam sendo filhos e vão sempre ser ama-
dos, porém, os pais seguirão rumos diferentes. 
Os responsáveis devem estar abertos para ouvir 
os anseios que os filhos trazem, como medos 
e inseguranças.

violência contra mulheres
 comemoração do Dia Internacional da Mulher, celebrado no último 

dia 8 de março, proporcionou uma oportunidade também para que 
fosse explicitada a desigualdade e a violência contra elas, especial-
mente neste período de pandemia. Na aludida data, a Assembleia 

Legislativa de Minas Gerais (ALMG) comandou um evento denominado “Sempre 
Vivas”, em parceria com mais 55 entidades ligadas ao tema. Em transmissão 
ao vivo, a promotora de Justiça Patrícia Habkouk enfatizou sobre a existência da 
situação de violência doméstica contra mulheres - ainda que de comprovação 
difícil em relação aos números - devido ao isolamento social.

Os dados da representante do Ministério Público (MP) necessitam ser leva-
dos em consideração pelas autoridades encarregadas da segurança pública de 
Minas e do Brasil, afinal, a prática de crimes contra as pessoas não é um fato 
corriqueiro, especialmente quando se trata da vida de mulheres. Elas, por tudo 
que representam para a nossa vida humana, merecem o respeito de todos. A 
prática desses delitos, segundo elucidação da autoridade pública, deve servir 
não apenas de estatística, mas para trazer à luz a realidade da incapacidade 
de muitos homens em reconhecer o significado mágico do ser humano oposto 
a eles. Assim, roga-se a quem de direito a criação de uma corrente do bem, 
para que os atos de abusos sejam banidos e a vida delas possa seguir em 
frente, procriando, criando, guiando e direcionando o dia a dia da humanidade.

Patrícia adverte que o número de feminicídio é bem maior. Para ela, 
a subnotificação impede a explicitação real da dimensão do cenário. No 
mesmo debate, a representante no MP divulgou dados do Fórum Nacional 
de Segurança Pública, confirmando que uma média de 649 mulheres per-
derem suas vidas no período da pandemia. A covardia acontece, segundo 
a promotora, no exato momento da tentativa de libertação das relações 
violentas. As vítimas não conseguem fazer as suas próprias escolhas, tendo 
em vista a onda de desemprego e outras dificuldades de romper o laço com 
os companheiros, tornando-se presas fáceis para os criminosos.

Para atenuar esse panorama, a recomendação é tornar a Delegacia Virtual, 
criada para atender apenas neste período de crise sanitária, em uma iniciativa 
permanente, pois neste caso, as molestadas se sentiriam mais encorajadas a 
denunciar os seus agressores e buscariam medidas protetivas. Nas informações 
concebidas por ocasião desse debate virtual, constatou-se um fato já do conheci-
mento de todos: as negras são as mais violentadas. E essa realidade vem de longe. 
De 2008 a 2018, a taxa de homicídio de pessoas negras no Brasil aumentou 
12,4%, enquanto os atos contra as não negras caíram 11,7%. O assassinato de 
negras nesse período foi de 68% no país, enquanto em Minas o número alcança 
o patamar de 69%. As indicações apontam para a necessidade de uma atenção 
sobre os abusos por questão de raça, gênero e orientação sexual.

A violência praticada contra pessoas em qualquer circunstância é conde-
nável, mas quando se trata de feminicídio, quando as mulheres são mortas 
por serem mulheres, a covardia é ainda maior. As autoridades, a comunidade 
e todos os segmentos devem lutar no sentido de criar mecanismos para banir 
de vez esse escaninho de desculpas usado pelos criminosos que se aprovei-
tam de situações adversas para demonstrarem o quão são cruéis. A esses 
desordeiros, sugere-se tão somente o rigor da lei, como forma de punição e 
para  que sirva de exemplo para os menos avisados.

lula, o homem que dividiu o país

Pesquisas mostram que os bra-
sileiros estão divididos sobre a 
abertura para o ex-presidente 
Lula ser de novo candidato. O 

fato é que a política mudou com a pos-
sibilidade de candidatura do inventor 
do PT. Como o calendário dos políticos 
é diferente do nosso, para eles, 2022 
já começou. E teve um início agitado. 
A polarização Jair Bolsonaro e Lula 
assustou diversos setores.  A projeção 
aqui era de que essa possibilidade seria 
coisa do passado. A onda que provocou 
desastres políticos em 2018 descartou 
nomes tradicionais, elegeu aliados de 
Bolsonaro, criou uma nova linha política, 
fez a renovação e assustou. O presidente 
cuidou para essa onda não acabar e 
bolsonaristas estão torcendo por uma 
nova no ano que vem. O cenário atual é 
de que Bolsonaro, garantido no segundo 
turno, deve enfrentar o ex-presidente 
Lula se houver no plenário do Supremo 
a confirmação da “saída Fachin”, que 
cancela os processos contra Lula no 
recebimento da denúncia.

Os aliados de Bolsonaro torciam 
para esta polarização, mas calculavam 
a disputa contra um petista, como Fer-
nando Haddad e não contra o próprio 
Lula. Houve sustos e novas avaliações por 
aqui. No primeiro momento, a indicação 
foi de pulverização dos candidatos de 
centro, mas a reação está sendo armada. 
A conta rabiscada é clara, o presidente 
tem algo em torno de 30% dos eleitores. 
O PT carrega apoio de pelo menos 20% 
em nível nacional. Só que as contas dos 
habitantes do centro é de que sobram 
50% dos eleitores que não estão nem 
de um lado e nem de outro, portanto, 
alcançáveis. E as conversas de bastidores 
estão voltadas para este setor, chamado 
de “centro ampliado”. 

Aí vem a velha máxima do guizo no 
gato, quem será o chefe do pedaço. Unir 
Ciro Gomes (PDT), João Doria (PSDB), 
Luciano Huck, Marina Silva (Rede), Sérgio 
Moro e governadores num só programa 
e num só nome é um desafio acima das 
forças humanas. Em política, o ego fala 
alto. Costumo dizer que político quando 
morre, o corpo vai ao caixão, mas o ego 
tem que ser transportado em uma car-
reta. Numa reunião de líderes, os egos 
transbordam porta afora e, talvez, seja 
essa a explicação para o arquiteto Oscar 
Niemeyer ter projetado os prédios daqui 
de Brasília com tetos tão altos. Só pode 
ser para acomodar os egos inflados. A 
um político, deve-se sempre dar parabéns 
que ele aceitará com naturalidade. Enten-
derá que merece pelo último projeto que 
apresentou, discurso que fez ou ainda pela 
brilhante ideia que teve. 

O grande desafio, portanto, é colocar 
o guizo no gato e dizer quem destes deve 
desistir da candidatura ou quem será o 
nome para receber o apoio dos outros. 
As conversas já estão a todo vapor. Vou 
vender aqui pelo preço que comprei 
como dizem os que querem passar uma 
informação para frente. Um grupo polí-
tico importante acredita piamente que 
se o “centro expandido” se unir, vai ao 
segundo turno sim. Matematicamente, a 
conta é simples, 50% dos eleitores estão 
fora dos grupos de Bolsonaro e Lula. 
O que espanta é que essas avaliações 
mostram que o presidente é que ficaria 
fora do segundo turno. A disputa voltaria 
a ser centro contra o PT. A ideia anima a 
moçada que chora pela perda de poder 
em plena “crise de abstinência”. O que 
está difícil mesmo é a possibilidade 
de alguém subir a rampa do Palácio e 
colocar o tal guizo no gato que anda 
bravo demais.
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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.
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eujácio silva

nomes que devem disputar vaga no
senado em 2022 começam a surgir

uberlândia completa um ano de
enfretamento ao coronavírus

Administração municipal fez inúmeros investimentos para levar transparência nas ações e garantir atendimento à população

saúde mineira entra em colapso e romeu zema fecha o estado
A propósito do que vem acontecendo em todo 

o país, a saúde mineira entrou em colapso e o go-
vernador Romeu Zema (Novo) decretou lockdown 
nos 853 municípios mineiros. 

Em sua entrevista coletiva, Zema foi firme 
em suas alegações e justificou sua determina-
ção dizendo: “Começamos a assistir a uma cena 
de horror, pessoas clamando por atendimentos 
e não há vagas”. Em seguida acrescentou que 
“em Minas Gerais existem 200 pessoas neces-
sitando de leitos de UTI para COVID-19 e não 
há vagas”.

O fechamento de um estado, embora necessá-
rio, é traumático para a população, principalmente 
para os empresários e trabalhadores. As estatísticas 
dão conta de que, no ano passado, um grande 
número de empresas, principalmente das áreas 
de restaurantes e eventos, faliram. 

Em Belo Horizonte, por exemplo, dizem que 
50% das companhias dos referidos ramos de ne-
gócios foram à falência e, com certeza, agora, com 
a decretação do lockdown mais empreendimentos 
também irão fechar suas portas e deixar milhares 
de trabalhadores desempregados. 

Como não poderia ser diferente, pelos quatro 
cantos do estado a gritaria é geral, pois, ninguém 
quer perder suas empresas ou seus empregos. 
Contudo, como bem disse o governador mineiro, 
em sua entrevista, entre quebrar uma corporação 
e salvar uma pessoa, ele prefere salvar vidas.

As críticas existentes, com as quais concorda-
mos parcialmente, é que os estados e os municípios, 
mesmo já tendo mais de um ano de pandemia, 
não ampliaram suficientemente a capacidade de 
atendimento da saúde, em suas respectivas regiões, 
inclusive o hospital de campanha que foi construído 

no Parque da Gameleira, em Belo Horizonte, foi de-
sativado sem prestar nenhum atendimento sequer.

Outra questão bastante criticada pela popula-
ção é que os governantes fecham os restaurantes 
para evitar as aglomerações e deixam o povo 
viajar de ônibus e de metrôs superlotados, mais 
parecendo sardinha em lata. 

Penso que a demanda de aglomeração no 
transporte coletivo precisa de uma solução, pois, 
desta forma que está, eles se transformaram em 
um verdadeiro “vespeiro” de coronavírus, princi-
palmente nas grandes cidades. 

Por outro lado, penso que houve radicalização 
no fechamento dos restaurantes. À minha luz, bas-
tava proibir a venda de bebidas alcóolicas e cumprir 
o protocolo sanitário referente ao distanciamento 
social e de higienização com álcool gel, que os 
restaurantes poderiam funcionar perfeitamente.

Neste mês de março, a Prefeitura de Uberlândia 
completa um ano do início das primeiras ações no 
enfrentamento à pandemia do novo coronavírus. 
Durante este período, a administração atuou durante 
todos os dias, desenvolvendo medidas que evitassem 
o contágio do vírus e garantindo segurança e assis-
tência à população, como abertura de novos leitos de 
enfermaria e UTI, compra de medicamentos, testes 
e equipamentos essenciais, contratação de profissio-
nais, entre outros. São ações efetivas que continuam 
garantindo atendimento à comunidade, principal-
mente no momento mais crítico da pandemia.

Devido à gravidade da COVID-19 e os cuidados 
intensivos que os pacientes diagnosticados com a 
doença precisam, a prioridade da administração foi 
oferecer um lugar adequado para o acompanhamen-
to e tratamento dos pacientes. Em vez de abrir um 
hospital de campanha, que é, em sua concepção, 
uma unidade médica temporária com leitos de enfer-
maria, a prefeitura solicitou a utilização do prédio do 
antigo Hospital Santa Catarina, que estava fechado 
há 4 anos e dispunha de uma estrutura hospitalar 
significativamente mais apropriada e eficiente.

O local passou a funcionar como anexo do Hospi-
tal Municipal e oferece atendimentos de enfermaria 
e tratamento intensivo (UTI) exclusivo à COVID-19. 
Atualmente, a estrutura dispõe de 37 leitos de enfer-
maria e 72 de UTI. Devido à sua extrema necessidade 
pública no atual cenário, o prefeito Odelmo Leão (PP) 
deu início ao processo de desapropriação do imóvel 
para que o município utilize de forma permanente e 
consolidada o local como unidade de saúde pública 
após a pandemia.

Quando foi constatada a necessidade de mais 
leitos para atender à população, a prefeitura criou o 
Centro de Internação Municipal (CIM), instalado na 
Casa da Fraternidade São Francisco de Assis, popular-
mente conhecido como Dr. Hansen. No local, foram 
montados 80 leitos de enfermaria para receber todos 
os pacientes da rede que forem avaliados com grau 
baixo a moderado da doença ou que necessitem de 

observação médica durante o tratamento. Recente-
mente, devido ao aumento de novos casos na cidade, 
o Centro de Internação ampliou a capacidade e está 
ofertando 102 leitos de enfermaria.

“Sabíamos que nossa maior demanda seria por 
leitos, principalmente de UTI, e não poderíamos es-
perar o aumento nos casos para agir. Fomos atrás de 
algumas possibilidades e, logo no início do enfrenta-
mento da pandemia, solicitamos o uso do Santa Ca-
tarina que tem uma estrutura adequada em relação 
ao hospital de campanha. Também conseguimos o 
CIM, que é um local só com leitos de enfermaria. Um 
ano desde a abertura destes locais, contabilizamos 
cerca de três mil altas nestas unidades. Isso é, são 
vidas que foram salvas”, comentou o prefeito.

novas medidas
Com a circulação de novas cepas do coronavírus 

na região, a cidade começou a registrar um grande 
aumento de novos casos no final de fevereiro. Devido 
à superlotação nas oito Unidades de Atendimento 
Integrado (UAI), a prefeitura, prontamente, se empe-
nhou para atenuar o mais rápido possível a situação 

no intuito de evitar novos casos e que não faltem 
equipamentos, insumos  e atendimentos. Com isso, 
atualmente, quatro UAIs (Luizote, Morumbi, Roose-
velt e São Jorge) estão atendendo exclusivamente pa-
cientes com COVID-19 e o Hospital Municipal abriu 15 
novos leitos de enfermaria para outras enfermidades.  

 Com o aumento de pacientes internados nestas 
unidades e do consumo de oxigênio, a prefeitura está 
ampliando a capacidade da rede para evitar um desa-
bastecimento e continuar garantindo o tratamento des-
tes pacientes. Serão 600 novos pontos de oxigênio além 
da ampliação da capacidade dos tanques das unidades.

Além disso, os pacientes que necessitarem de um 
cuidado mais intensivo poderão contar com os capa-
cetes Elmos, que são equipamentos de respiração 
artificial não invasiva e foram doados ao município 
por empresários que não quiseram ser identificados. 
“Nossa luta não acabou. Estamos trabalhando 24h 
por dia para continuar garantindo atendimento e 
recursos necessários para a população. Abrimos no-
vos leitos, compramos equipamentos e contratando 
mais pessoas. Nossa parte está sendo feita, mas a 
comunidade também precisa colaborar”.

vacinação 
Desde janeiro deste ano, a prefeitura está em 

uma força-tarefa diária para garantir aos traba-
lhadores da saúde e idosos a imunização contra a 
COVID-19, de acordo com as doses que são enviadas 
para o município. Com mobilizações no Ginásio do 
UTC, vacinação em casa de idosos acamados e por 
sistema de drive-thru no estacionamento do Centro 
Administrativo, os profissionais da Secretaria de 
Saúde já vacinaram 43.050 pessoas.

No início deste mês, o prefeito enviou à Câmara 
Municipal o projeto de lei que ratifica o protocolo 
de intenções firmado entre os municípios brasileiros 
para adquirir vacinas para combate à COVID-19. O 
consórcio foi firmado por cidades de todo o país 
para facilitar o acesso e aquisição dos imunizantes.

Prefeito de uberlândia, odelmo leão
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Mesmo em época de iso-
lamento social, existem 
temas que não saem de 
pauta, como os entendi-

mentos políticos. Desta vez, o assunto 
dominante é o embate, ainda que 
silencioso, entre o governador Romeu 
Zema (Novo) e o prefeito Alexandre 
Kalil (PSD).

Porém, no início do segundo 
trimestre, outro assunto entrará em 
pauta. Trata-se das conversações para 
saber quais serão os candidatos com 
chances reais de disputarem uma 
vaga para o posto no Senado. Só para 
lembrar, em 2022, há uma única ca-
deira disponível: a deixada pelo atual 
senador Antonio Anastasia (PSD). 
Aliás, ele já ostenta aos quatro ventos 
não ser mais candidato a nenhum 
cargo eletivo.

com potencial
Quem milita no âmago da política 

mineira já sabe do projeto comandado 
pelo atual presidente da Associação 
Mineira de Municípios (AMM) Julvan 
Lacerda. Segundo um levantamento 
informal, ele teria, se o pleito fosse 
hoje, a chancela de cerca de 400 
prefeitos, ex-prefeitos, vereadores e 
outras lideranças municipalistas para 
ser um dos nomes a disputar a eleição 
ao Senado no ano que vem. 

Julvan, em diversas ocasiões, 
deixou claro que não vai se afastar da 
vida pública por considerar que sua 
atuação como líder dos representantes 
dos municípios precisa continuar. A 
propósito, semana passada, ele foi re-
eleito vice-presidente da Confederação 
Nacional de Municípios (CNM) pelo 
período de mais 2 anos. Delegado de 
policia licenciado, Julvan comandou o 
município de Moema em dois manda-
tos. Filiado ao MDB, o pré-candidato ao 
Senado é cortejado pelos dois grupos 
políticos liderados por Zema e Kalil.

Outra força política com possibi-
lidade de participar dessa peleja é o 
atual vice-governador, Paulo Brant. 
Homem de sucesso na vida particular, 
ele está sem filiação partidária desde 
o início do ano passado, mas, mesmo 
assim, tem trabalho nos bastidores 
para ajudar o governo mineiro a de-
belar a sua dificuldade de atender às 
demandas, inclusive do ponto de vista 
financeiro. 

Por manter bons relacionamentos 
junto ao mundo dos negócios, Brant 
tem sido um dos elos entre Minas e 
outros rincões na atração de inves-
timentos para o estado. Claro que 
existem intrigas internas querendo o 
afastar do grupo do governador, em-
bora ele nunca tenha deixado de nutrir 
a confiança política e pessoal de Zema.

Ainda que tenha se afastado dos 
holofotes, o ex-prefeito Marcio Lacerda 
tem confidenciado a amigos a preten-
são de voltar à cena política.

No último pleito majoritário, ele 
era bem avaliado, segundo as pesqui-
sas da época, para disputar o governo 
de Minas. Porém, no dia da convenção 
do PSB, foi derrotado e, com isso, ficou 
fora da eleição de 2018.

Mas, agora e, de acordo com ami-
gos, caso enfrente as urnas novamen-
te, Lacerda considera se embrenhar 

no projeto de eleição ao Senado.  
Contudo, segundo essas fontes, ele 
ao lado do prefeito de Uberlândia, 
Odelmo Leão (PP), poderia também 
ser uma das opções para a denomina-
da terceira via para disputar o Palácio 
Tiradentes diante da polarização exis-
tente entre as duas atuais lideranças, 
representadas por Zema e Kalil.

Julvan lacerda teria
apoio de 400 prefeitos

Paulo brant pode ser
uma opção no senado

marcio lacerda está
de volta à cena política
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haverá uma única 
cadeira disponível 

na câmara Alta
a ser deixada

pelo atual
senador Antonio
Anastasia (Psd)

vacinação polêmica
Ao ser convidado a deixar a Secretaria de Estado de Saúde 

por permitir a vacinação de pessoas não prioritárias, inclusive 
ele próprio, o então titular da pasta, carlos eduardo Amaral, 
teria resmungado: “outras autoridades do poder, como algumas 
figuras influentes do Legislativo e dos meandros do sistema da 
Justiça, também teriam sido imunizados”. Isso pode dar xabu!

zema em ação
Semana passada, quando convocou a imprensa para uma 

entrevista coletiva às 8h com a finalidade de anunciar a imple-
mentação da onda roxa em Minas, o governador romeu zema 
(Novo) fez todo alarde para mostrar aos adversários que ele 
também sabe fazer política. Esse teria sido o sentido do evento.

Arrumação da granbel
Recém-empossada na presidência da Associação dos Mu-

nicípios da Região Metropolitana de Belo Horizonte (Granbel), 
ilce rocha (PSDB), que também é prefeita de Vespasiano, 
terá um longo caminho a percorrer para tentar recolocar a 
entidade no percurso do prestígio político de outrora. O antigo 
presidente, vitor Penido (DEM), teria deixado a associação em 
uma situação de desconforto.

Pacheco presidente?
Segundo comentários ouvidos em Brasília, o presidente 

do Senado, o mineiro rodrigo Pacheco (DEM), tem o estilo 
conciliador de JK. Portanto, em caso de muita divergência 
quanto à sucessão presidencial de 2022, ele poderia ser uma 
opção para o pleito. Será, gente? Vale lembrar que, quando 
foi eleito para o cargo, Pacheco disse em alto e bom tom que 
cumpriria seu mandato até o fim.

terceira via em minas
Quando se comenta sobre a eleição estadual no próximo 

ano, logo nos deparamos com a conhecida polarização entre 
o governador romeu zema (Novo) e o prefeito Alexandre Kalil 
(PSD). Uma possível terceira via tem recaído para o nome do 
chefe do Executivo de Uberlândia, odelmo leão (PP), exata-
mente por comandar a prefeitura do segundo maior colégio 
eleitoral de Minas. Mas agora, nos bastidores da Assembleia, 
já se fala também na possibilidade do retorno do ex-prefeito 
de BH, marcio lacerda, à atividade política. A conferir...

Perguntar não ofende
Se o presidente da Vale fosse um mineiro, os dramas da 

companhia seriam os mesmos de hoje? Afinal, ao longo dessa 
década, os seus dirigentes máximos sempre foram pessoas que 
sequer se preocuparam com os bastidores da empresa em Mi-
nas e só pensaram no lucro. Agora, estão todos aí nas páginas 
policiais. Comentários ouvidos nos bastidores da Assembleia 
Legislativa. Cadê a humildade?

entidades desidratadas
A pandemia tem trazido à tona as dificuldades vividas 

pela peculiaridade advinda da situação. E, nestes dias, não só 
empresas e comércio tiveram problemas em Minas. Existem 
também entidades que foram desidratadas no período, como 
a centenária Associação Comercial e Empresarial de Minas (AC-
Minas) e também a própria Federação do Comércio de Bens, 
Serviços e Turismo do Estado de Minas Gerais (Fecomércio MG), 
retraídas em suas atividades.

ninguém quer Aécio
Semana passada, circulou informação indicando que o 

deputado federal e ex-governador Aécio neves (PSDB) es-
taria embarcando no projeto político do governador romeu 
zema (Novo). E, como não poderia deixar de ser, o assunto 
foi rechaçado pelos amigos do chefe do Executivo mineiro. 
Coisas da política.
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mesmo com renda menor, mulheres
negociam mais dívidas do que os homens

É papel da empresa se adequar às
evoluções do perfil do consumidor atual

A existência de uma empresa está dire-
tamente ligada às estratégias de vendas. 
Qualidade na entrega de um produto ou 
serviço, eficiência da equipe de gestão e 
logística soma muito, mas é a venda que 
sustenta todo o restante do organograma. 
Disponível no mercado, há hoje uma série 
de cursos, workshops, palestras e livros que, 
às vezes, a preços elevados, procuram vender 
soluções mágicas que sejam capazes de trazer 
mais clientes. A questão é: numa sociedade 
tão dinâmica, que muda seus hábitos e pre-
ferências, as estratégias de venda também 
devem se modernizar para acompanhar 
nosso consumidor e se ater aos detalhes para 
entender cada vez mais quem é esta pessoa 
tão fundamental para nós. 

A publicidade invasiva, prática comum 
antigamente, já não cabe mais na atualida-
de. Os tradicionais anúncios publicitários se 
transformaram em conteúdo e as empresas 
passaram a ser geradoras de informações. 
Diferentemente do papel que a imprensa 
ocupa, de transmitir notícias de forma im-
parcial, as empresas têm a permissão de 
informar com leveza, graça e uma inteligência 
capaz de provocar no consumidor o desejo de 
mais conteúdo. Esse processo, de entregar 

um material rico e intencional sem abordar 
a venda do produto no primeiro momento, 
é o que o instiga a próxima etapa e dá-se o 
nome de funil de vendas, uma estratégia hoje 
fundamental para o marketing de qualquer 
companhia. 

É pelo funil de vendas que entendemos 
que, depois de passar por algumas etapas, o 
internauta está, enfim, nutrido suficientemen-
te para ser abordado de forma mais incisiva. 
A conclusão desta venda, nesse momento, 
tem maior chance de sucesso, uma vez que 
já entendemos o que de fato este potencial 
cliente procura e podemos trazer a solução 
mais precisa à demanda em questão. Mas 
engana-se quem acredita que o processo 
encerra num eventual contrato. O ciclo é 
ainda maior e estende-se até a instalação 
e os primeiros usos do produto, garantindo, 
assim, que o cliente tenha de fato a melhor 
experiência possível. Dúvidas nesse momento 
são comuns e cabe ao porta-voz da empresa 
dar imediata clareza, demonstrando que é o 
mais importante desta cadeia. 

Se a palavra de ordem que passou a 
guiar as relações comerciais é “experiências”, 
torna-se importante ter em mente que o 
pós-venda ganha um papel muito relevante 

nesse caminhar. Podemos entender esta 
etapa extra como uma “próxima venda”, 
pois é a partir deste contato adicional que o 
cliente pode adquirir um sentimento de afeto 
e proximidade com a empresa, que o levará a 
uma próxima jornada de compra muito mais 
rápida do que a primeira. Outro efeito que 
se desdobra dessa ação é que a quantidade 
de feedbacks positivos trás mais convicção 
ao futuro cliente, deixando garantias que o 
prometido é entregue com exímio.

A análise de todo este caminhar nos revela 
que a jornada de compra é hoje totalmente 
diferente de 30 anos atrás e está em constante 
evolução. O norte que temos é fazer com que 
o cliente se sinta especial neste processo, 
mas, se bem olhar, verá que a realidade é 
que a venda, sendo aquela que sustenta 
todas as demais operações da empresa, deve 
ser vista como uma tarefa especial. Não há 
negócio sem consumidor e não há mais o 
consumidor de outrora, que aceitava passível 
a publicidade chegar dentro de casa por meio 
de um televisor ou jornal. Se agora é ele quem 
busca, cabe a nós, empresários, a tarefa de 
aperfeiçoar nossos canais e estar disponíveis 
para entregar o que ele quer: conhecimento 
atrelado a qualidade.

om o objetivo de compreender 
o perfil financeiro das mulhe-
res, a Acordo Certo - empresa 
de renegociação de dívidas 
- fez um levantamento com 
4,8 milhões de acordos e, por 

meio da análise, foi possível constatar que as 
mulheres negociam mais dívidas do que os 
homens (66%). 

Os dados expõem o fato de que elas 
estão mais propensas ao endividamento de-
vido a uma realidade de mercado: ganham 
menos do que os homens. Outra pesquisa 
feita também pela empresa mostra que 22% 
do sexo feminino não possui nenhum tipo 
de renda (entre os homens esse número é 
de 13%). Somado a esse fator, está a dife-
rença salarial: enquanto 59% dos homens 
têm renda maior que um salário mínimo, 
apenas 34% das mulheres recebem a mesma 
quantia.

Além disso, a crise econômica causada 
pela pandemia agravou o cenário das finan-
ças domésticas: 46% das mulheres perderam 
ou tiveram alguém no domicílio que foi 
dispensado do emprego e 31% responderam 
que apresentaram alguém do domicílio com 
a renda diminuída. 

A líder de pesquisa da Acordo Certo, Tamires 
Fauoaz, afirma que as mulheres numa tentativa 
de equilibrar as despesas e não deixar de prover 
o básico dentro do domicílio, acabam se endi-
vidando mais. “O desemprego que acometeu 
homens e mulheres é um agravante na alta de 
inadimplência. Muitas não possuem nenhuma 
reserva financeira, o que pode gerar ainda mais 
falta de dinheiro”.

evitando a bola de neve

Como constatado no estudo, muitas 
mulheres tiveram um aumento nos gastos 
fixos durante a pandemia. “A pessoa precisa 
organizar todas as despesas mensais de casa. 
Isso pode ser feito em uma planilha, aplicativos 
de finanças pessoais ou, até mesmo, em um 
caderninho”, orienta Tamires.

Ela acrescenta que ao olhar para os 
gastos, fica mais fácil enxergar para onde o 
dinheiro está indo. “É importante observar 
se é possível mudar a rotina da família para 
economizar, se planejar quanto às compras 
e fazer sobrar alguma quantia no fim do mês 
para iniciar uma reserva de emergência”.

A especialista analisa como positivo 
o fato de as mulheres estarem buscando 
negociar seus débitos. “Isso é importante 
e demonstra que elas estão preocupadas 
em organizar suas finanças, voltar a ficar 
no positivo e conquistar seu bem-estar 
financeiro”.

Análise

Negociar uma dívida pode ser a saída para 
quitá-la. Para isso, Tamires esclarece que o 
ideal é analisar todo o orçamento familiar. 
“Isso é fundamental para identificar os gastos 
essenciais e os que podem ser cortados para 
garantir alguma economia. Só após esse levan-
tamento é possível se preparar para renegociar 
suas dívidas”. 

Algumas empresas que trabalham com ne-
gociação, conseguem, inclusive, um desconto 
para quem deseja quitar o que deve. “Além 
da possibilidade de parcelar os valores. Desse 
modo, fica mais fácil pagar as dívidas sem 
prejudicar o orçamento”, conclui.

impacto na saúde

A maioria das mulheres 
afirma que não tem conse-
guido dormir direito (78%) 
por conta da atual situação 
financeira e que isso tem cau-
sado ansiedade (75%). Além 
disso, mais da metade delas 
sente vergonha de falar sobre 
as dívidas (55%) e da atual 
situação financeira (53%).

59% dos homens têm renda maior que um salário mínimo,
enquanto que apenas 34% das mulheres recebem a mesma quantia
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bolsonaro é o ministro
“O novo ministro da Saúde, marcelo queiroga, será apenas 

o executivo da pasta. Na prática, o titular é e continuará sendo 
o presidente Jair bolsonaro”. Opinião do irritado jornalista 
gerson camarotti. Cruz credo, gente!

isolamento social
Na avaliação do filósofo luiz Felipe Pondé, as pessoas se 

cansaram de tantas falações desencontradas das autoridades. 
“Agora, a questão do isolamento social, como forma de combater 
a pandemia, dificilmente continuará sendo uma tese aceita pela 
população plenamente. O assunto ficou desgastado. As pessoas 
já não levam a recomendação tão a sério”, sentencia o professor.

guedes, a bola da vez?
Na sala de imprensa do Senado, os jornalistas da crônica 

política disseram que o ministro da Economia, Paulo guedes, 
teria de falar menos e fazer mais, visando minimizar os pro-
blemas econômicos do Brasil. Senão, ele também adentraria 
na mira da demissão do Palácio do Planalto.

inflação sem controle
Segundo opinião do ex-deputado federal e empresário, 

emerson Kapaz, o governo federal está a um passo para perder 
o controle da inflação. “Aí, o desastre para a população menos 
favorecida seria inevitável”, lamentou.

Poder dividido
Em Brasília, indagação que circula nos meandros do poder. 

Atualmente, quem manda mais no governo federal, o grupo 
dos militares ou os representantes do denominado centrão? 
Essa é uma pergunta complicada.

Agora vai
“A recente união de governadores e prefeitos na busca pela 

aquisição de vacinas, independente do governo federal, poder 
ser uma rápida solução para esse drama vivido pelos brasilei-
ros”. Opinião do ex-diretor da Agência Nacional de Vigilância 
Sanitária (Anvisa), o médico gonzalo vecina.

Política em uberlândia
No passado, o agora deputado federal Weliton Prado (Pros-

-MG), era uma espécie de embaixador do Triangulo Mineiro em 
Belo Horizonte. A partir de então, o nobre parlamentar sumiu 
do radar dos políticos influentes da região. Tadinho dele, sô!?

maldita covid-19
Algumas autoridades médicas de diferentes regiões do 

Brasil estão projetando, para daqui a 30 dias, uma média de 
3 mil mortes diárias pelo coronavírus. Seria a maior tragédia 
de todos os tempos em nosso país.

segunda onda
O diretor do Instituto Butantan, dimas covas, repetiu o que 

ele já havia profetizado no princípio do mês de janeiro. “A segun-
da onda da COVID-19 seria mais virulenta em todas as regiões 
brasileiras. Um desastre para nossa gente”, avaliou o diretor.
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ovos de Páscoa estão até
11% mais caros este ano

A Páscoa está che-
gando e o pre-
ço dos ovos de 
chocolate tem 

assustado alguns consu-
midores. É que mesmo 
durante a crise econômica, 
ocasionada pela pandemia 
de COVID-19, o valor dos 
itens vendidos por marcas 
tradicionais e conhecidas 
varia entre R$ 40 e R$ 70. 

Uma pesquisa da Associação 
Brasileira de Supermercados 

(Abras) mostra que os produtos 
estão até 11% mais caros. A saída 

é procurar alternativas mais em 
conta para não pesar no bolso ou 

extrapolar o orçamento.
Nas redes sociais, não faltaram piadas 

com o preço dos produtos. Alguns internautas 
brincaram sobre os brindes que vem dentro dos 

doces, enquanto outros consideraram como “absurdo” 
os valores praticados. Mas, afinal, por que os ovos de Páscoa custam 
caro? Para o economista Ricardo Fonseca, não é apenas um fator que 
afeta o valor da mercadoria, mas sim um conjunto deles. “O principal 
são os custos de produção e logística que são muito maiores para 
itens sazonais e comemorativos. Ou seja, existe toda uma cadeia que 
exigiu mais mão de obra, máquina, equipamento e capital”, explica.

Além disso, os ovos de Páscoa deixaram de ser comprados apenas 
pelo chocolate. O economista comenta que as crianças e até mesmo 

os pais acreditam que o brinquedo que vem junto é mais interessante 
que o próprio doce. “Isso tudo faz aumentar o custo de produção, 
assim como as embalagens mais sofisticadas. Aqueles que possuem 
desenhos de personagens e brindes exclusivos também exigem o 
pagamento de royalties”.

Entre outros fatores que podem encarecer o produto, Fonseca diz 
que “a maioria das empresas adicionam um preço para cobrir eventuais 
perdas. Isso porque não é possível prever o número exato de ovos que 
serão comprados. Após a Páscoa, as sobras acabam voltando para as 
produtoras, que amargam o prejuízo”.

Por último, apesar dos custos dos ovos crescerem a cada ano, 
o economista lembra um importante fator: o valor emocional. “As 
pessoas estão dispostas a pagar, pois muitas vezes o produto remete 
a momentos da infância ou em família. Também tem o fato de que as 
crianças não têm noção do preço e os pais acabam cedendo na hora 
de presentear”, conclui.

oportunidade aos microempresários

Para quem deseja economizar nos presentes, uma alternativa seria 
optar por comprar dos pequenos empresários. Nessa época do ano, eles 
aproveitam as redes sociais para fazer propaganda de seus produtos. 
Esse é o caso da confeiteira Michele Rezende, que já possui uma grande 
quantidade de pedidos até a Páscoa. “Tenho investido muito no kit mini 
confeiteiro, que vai com metade de uma casca de chocolate de 150g, 
mais dois sabores de brigadeiro e dois confeitos. A criança é que faz a 
decoração do próprio ovo. É bom para esse momento em que todas 
estão em casa para usarem a criatividade e terem algo para se distrair. 
Esse é um dos itens que mais vendo. O preço varia entre R$ 25 e R$ 35”. 

Ela diz ainda que a grande novidade desse ano são mini ovos de 
colher. “São pequenos, mas bem recheados e o cliente pode escolher 
até três sabores diferentes. A caixa está saindo por R$ 25. Também 
tenho vendido bastante trufas e os pirulitos recheados. O preço destes 
varia entre R$ 5 e R$ 20. Minha propaganda é toda pela internet e o 

boca a boca ajuda demais. 
Nesses últimos dias, antes 
da Páscoa, apostei em pro-
moção para atrair clientes. 
Coloquei frete grátis para as 
compras acima de R$ 50”, 
afirma.

impacto da covid

No ano passado, a 
data foi o primeiro feria-
do nacional no calendário 
varejista impactado pelo 
coronavírus. De acordo com 
levantamento da Boa Vista, 
as vendas recuaram 33% em 
relação ao mesmo período de 
2019. Para este ano, não há um 
estudo formal sobre o tema, mas 
o segmento está otimista. Projeção 
da Associação Brasileira da Indústria de 
Chocolates e Balas (Abicab), apontam que 
cerca de 12 mil postos de trabalho temporários, 
diretos e indiretos, foram gerados em linhas de pro-
dução e pontos de venda desde agosto de 2020.

Para este ano, a associação acredita que a principal estratégia das 
empresas será continuar a desenvolver a diversificação dos canais de 
venda. “Em 2020, o e-commerce e o varejo foram grandes aliados 
das indústrias. Com isso, acreditamos que as vendas on-line e parce-
ria com os varejistas se manterão fortes neste e nos próximos anos. 
Temos enxergado um crescimento nos canais digitais e um aumento 
de confiabilidade em compras pela internet”, afirma Ubiracy Fonsêca, 
presidente da entidade.

Nove em cada 10 brasileiros afirmam que ter uma
indústria forte deve ser prioridade para o país

A pesquisa “Retratos da Sociedade 
Brasileira: indústria brasileira na visão 
da população”, da Confederação 
Nacional da Indústria (CNI), mostra 

que nove em cada 10 brasileiros concordam 
totalmente ou em parte que ter uma indústria 
forte deve ser prioridade para o país. E outro 
dado aponta a mesma conclusão: para 84% 
dos entrevistados, “ter uma indústria fraca é 
ruim para a população do país”. Foram ouvidas 
2002 pessoas, entre 5 e 8 de dezembro de 2020.

“A população brasileira compreende 
como a indústria é essencial para todos. Sem 
indústria, não temos produtos básicos para ga-
rantirmos qualidade de vida para a sociedade. 
É também a indústria que gera milhares de 
oportunidades no país e emprego de qualida-
de. Especialmente durante a pandemia, vimos 
como os produtos fabricados no Brasil são 
fundamentais para a manutenção e defesa da 
vida. Recebemos com alegria o resultado da 
pesquisa e seguimos firmes, junto da socieda-
de, na construção de um país próspero”, afirma 

o presidente da Federação das Indústrias do 
Estado de Minas Gerais (Fiemg), Flávio Roscoe.

A percepção de 97% da população é que, 
para a economia do Brasil crescer, é neces-
sário que a indústria também cresça e 94% 
concordam totalmente ou em parte que o 
Brasil precisa investir mais em sua indústria. De 
acordo com o presidente da CNI, Robson Braga 
de Andrade, a pesquisa reflete o sentimento da 
população sobre uma realidade: não existe país 
forte sem indústria forte.

“O Brasil precisa fortalecer o setor industrial, para 
que ele seja cada vez mais dinâmico e competitivo, 
ajudando a superar a mais grave crise sanitária, eco-
nômica e social que já vivenciamos”, afirma Andrade.

Praticamente a totalidade dos brasileiros 
considera a indústria importante para o desen-
volvimento econômico. Entre os entrevistados, 
98% acreditam que a indústria é importante ou 
muito importante para a criação de empregos, 
96% acreditam que a indústria é importante 
para o crescimento econômico, 95% para a me-
lhoria do padrão de vida e 93% para a inovação.

A indústria foi eleita pela população, em 
conjunto com a agropecuária, como os setores 
mais importantes para o crescimento econômico 
do Brasil. A indústria foi escolhida como o setor 
mais importante por 24% dos brasileiros, en-
quanto a agricultura foi mencionada por 22%.

emprego na indústria
Oito em cada 10 brasileiros concordam 

totalmente ou em parte com a afirmativa: 
“eu encorajaria meu filho (a) a buscar uma 
carreira na indústria”. Esse dado é seis pontos 
percentuais superior às respostas da pesquisa 
anterior feita em 2014, quando 74% responde-
ram positivamente à essa pergunta.

Além disso, 60% da população concor-
dam totalmente ou em parte que os em-
pregos na indústria são mais gratificantes, 
55% avaliam que a indústria paga melhores 
salários do que nos demais setores e 52% 
afirmam que os trabalhadores da indústria 
são mais qualificados.

O presidente da CNI ressalta que o poder de 
alavancagem da indústria também é incompará-
vel: cada R$ 1 produzido pelo setor resulta em um 
aumento de R$ 2,40 no Produto Interno Bruto 
(PIB). Na agropecuária, o resultado é R$ 1,66. “Nos-
sa indústria também paga os melhores salários. 
Trabalhadores industriais com ensino superior com-
pleto ganham 31,8% a mais do que a média na-
cional, contribuindo de forma expressiva para o au-
mento da renda per capita dos brasileiros”, conclui.

custo elevado
Apesar da importância que dão à indústria, 

60% da população avalia que a indústria está desa-
parecendo e para 85%, a indústria enfrenta custos 
elevados. Ainda assim, dois em cada três brasileiros 
consideram a indústria brasileira moderna e capaz 
de concorrer com as indústrias de outros países.

Mais de 80% da população entendem que 
o aumento das exportações da indústria gera 
mais empregos no Brasil e 94% concordam 
que o Brasil precisa investir mais na indústria.

Flávio roscoe: “A população brasileira compreende 
como a indústria é essencial para todos”
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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

A mastologista cláudia maria Avelar e silva e
o cirurgião-geral Fernando Antônio Pereira da silva

rAchAdinhA - O fato há algum tempo ficou comprovado pelas 
investigações: o primeiro a fazer rachadinha foi o presidente Jair 
Bolsonaro quando ainda era deputado. Vocês se lembram da 
Val do Açaí? Ela que sempre ficou no interior do Rio, chegou a 
ocupar cargo no gabinete do então deputado federal com salá-
rio de R$ 26 mil. Depois voltava a condição de R$ 1 mil e pouco 
por mês. O vereador Carlos Bolsonaro (Republicanos) também 
praticou a mesma coisa na Câmara Municipal do Rio de Janeiro. 
Flávio (Republicanos) apenas seguiu os mesmos passos do pai

outro bolsonAro investigAdo - Desta vez é o Renan Bol-
sonaro, filho mais novo do presidente, que teria intermediado 
audiência de patrocinador em um ministério e teve evento coberto 
por produtora ligada ao governo. O mesmo aconteceu com o filho 
de Lula. Alguém aqui se recorda?

muitos comerciantes não resistiram e abriram as portas das lojas 
em Belo Horizonte. Na periferia, o comércio está quase normal. As 
dificuldades dos lojistas têm falado mais alto. 

o viaduto oeste está em obras. Estão desmanchando o muro que 
divide as pistas daquele logradouro e essa é uma obra que poderia 
esperar. Acredito que a cidade tem coisas mais urgentes para serem 
feitas. Exemplo: melhorar o asfalto da Avenida Antônio Carlos nas 
proximidades da Praça Vaz de Melo.

outra melhoria que precisa ser realizada com urgência é a rede 
de água pluvial na Rua Bonfim. Quando chove, o local, que tem a 
mesma idade de Belo Horizonte, vira um rio.

Até quando o médico cardiologista Marcelo Queiroga vai ficar 
no Ministério da Saúde? Ele já é o quarto em 2 anos de governo 
Bolsonaro. Todos os ministros da Saúde até agora foram sabotados 
pelo próprio presidente. 

Alexandre Kalil (PSD) deveria aproveitar que o Centro de Belo 
Horizonte está vazio e mandar lavá-lo com água e sabão. Quem sabe 
essa atitude melhore as condições sanitárias do local.

domingo, dia 21 de março

Fernando da Silveira - filho de Alencar da Silveira 
Maria Inês Friche
Helbert Petrossiam 

segunda-feira, 22

Radialista Dina Fernanda
Senador Carlos Viana 

terça-feira, 23

102 anos de dona Edite de Almeida Gonçalves  
Jornalista Fernanda Rodrigues - Rádio Itatiaia 
Neider Moreira - prefeito de Itaúna
Médico José Maria Grossi
Coronel Celso Sérgio Ferreira

quarta-feira, 24

José Roberto de Vasconcelos Novaes
Deputado Luiz Humberto Carneiro 

quinta-feira, 25

Prefeito de BH - Alexandre Kalil
Empresário Ermelindo da Rocha Faria 
Jornalista Vânia Turce

sexta-feira, 26

Senhora Wanda Lacerda
Ex-ministro José Saraiva Felipe 

sábado, 27

Paulo Ramos – diretor cultural do Clube do Choro de BH
Ex-ministro Arlindo Porto
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onda roxa proíbe festas particulares
nos condomínios em minas gerais

Com a entrada em vigor 
em todo o estado da onda 
roxa do programa Minas 

Consciente, festas e reuniões 
particulares estão proibidas pelo 
período inicial de 15 dias. Por 
isso, síndicos de condomínios 
residenciais devem fechar salões 
de festa e áreas de lazer e proibir 
a realização desses encontros nas 
áreas comuns.

A recomendação é do Sindica-
to dos Condomínios Comerciais, 
Residenciais e Mistos de Minas 
Gerais (Sindicon MG), atendendo a 
orientação da Polícia Militar.

Desde o início da pandemia, 
o Sindicon MG tem aconselhado 
os síndicos a adotarem medidas 
restritivas semelhantes às decre-

tadas pelo poder público em cada 
fase da pandemia de coronavírus. 
Assim, quando há necessidade de 
fechamento de atividades, como 
clubes, buffets e academias, por 
exemplo, é essa determinação 
que deve ser seguida. Quando há 
permissão para a reabertura, por 
analogia, o síndico pode afrouxar 
as restrições, porém seguindo os 
critérios de distanciamento social 
para cada atividade.

Entretanto, há ainda muita 
resistência entre alguns morado-
res, que não abrem mão de se 
reunir, mesmo com os números 
alarmantes da pandemia. “Os 
síndicos têm procurado muito o 
Sindicon MG porque não sabem 
mais como agir com os condômi-

nos que insistem em fazer festas 
e churrascos nos prédios que têm 
área de lazer. Às vezes, acontecem 
até casos de ameaças e agres-
sões verbais e, por medo disso, 
muitos desistem de interferir”, 
conta o presidente do sindicato, 
o advogado especializado em di-
reito condominial, Carlos Eduardo 
Alves de Queiroz. Nesses casos, a 
orientação da Polícia Militar é que 
o síndico chame a PM, a exemplo 
do que foi feito em Nova Lima no 
dia 14 de março.

Além de autuar por infração 
do artigo 268 do Código Penal, 
que trata das penalidades para 
o descumprimento de medidas 
sanitárias em vigor, a polícia 
pode atuar em eventuais outros 
crimes praticados por moradores 
desobedientes, como ameaça ou 
lesão corporal.

Assim, os síndicos devem fazer 
cumprir os decretos estaduais e 
municipais de isolamento social 
e orientar os moradores dos 
condomínios sobre a importância 
de atender as normas. “Além de 
o decreto impor uma obrigação, 
ou seja, ele deve ser cumprido 
integralmente, é preciso que os 
condôminos se conscientizem do 
perigo que é se aglomerar neste 
momento. O risco de uma pessoa 
contaminada transmitir o corona-
vírus para diversos vizinhos é alto 
e pode haver um surto no prédio. 
As vacinas estão chegando, é pre-
ciso que todos tenham um pouco 
mais de paciência e colaborem”, 
aconselha Queiroz.

Presidente do sindicon mg, carlos eduardo A. de queiroz

Carlos Eduardo Alves de Queiroz
Presidente do Sindicon MG,

advogado especializado
em direito condominial: 

(31)99982-0682

Desirée Miranda: 
Assessoria de imprensa

Sindicon MG:
(31)99617-4022
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A empresária
miriam cançado,
que comanda a

parte institucional
e de marketing

do sindicato das
empresas de transporte

de Passageiros de
belo horizonte (setra-bh).

trata-se de uma
mulher competente,
sempre voltada para
atender os interesses

da classe
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nat macedo

urologistA do corPo clínico do biocor instituto
rose@navescoelhocomunicacao.com.br

renAto teixeirA mAscArenhAs

O conteúdo deste artigo é de responsabilidade exclusiva do seu autor

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

metade das mulheres reclamam de
descaso de médicos em relação à dor

u
ma pesquisa inédita realizada no Brasil pelo projeto filantró-
pico Dor Crônica - O Blog - aponta que 50% das mulheres re-
clamam sobre a valorização que o médico dá às suas queixas 
de dor. Os dados mostram ainda que 75,5% das insatisfeitas 
reconhecem que o especialista se preocupa com a doença, 

mas demonstra pouca atenção aos sintomas relatados. 
A análise intitulada Percepção do Atendimento Médico prestado às 

Mulheres com Dor Crônica foi realizada com brasileiras de 18 a 78 anos 
(maior parte entre 40 e 60 anos), sendo que 86% sente dor há mais de 
6 meses; 62% relatam alta intensidade de dor, e quase um terço (29,4%) 
tem dor intensa sem ter essa condição “legitimada” pelo médico.

As informações da nova pesquisa demonstram também as críticas 
das mulheres com relação à equipe de saúde (enfermeiros, psicólogos, 
assistentes sociais, etc). Duas em cada 10 entrevistadas afirmam que 
o grupo de profissionais que a atenderam não se preocupa com sua 
reclamação. Entre as mulheres com dor crônica superior a 6 meses, 32% 
disse não conhecer o motivo, e uma parcela de 35% garante que não foi 
informada sobre a origem por um profissional da saúde. A dupla carência 
atingiu um quarto desse grupo. 

Essa avaliação não melhora ao se constatar que uma proporção 
também significativa de entrevistadas (39,1%) é composta por dois 
grupos distintos: as que se consideram cientes sobre sua dor, mas não 
por um profissional da saúde, e as que acreditam não terem sido noti-
ficadas. Ou seja, por ação ou omissão, os profissionais não satisfazem 
as necessidades de informação sobre a dor de suas pacientes em quase 
40% dos casos. 

Para o pesquisador e criador do blog, Julio Troncoso, os médicos 
tendem a dar menos atenção às queixas vindas de mulheres por dois 
motivos. “Geralmente, são causas crônicas persistentes e que não tem 
nenhum motivo visível. As reclamações não apresentam uma justificativa 
biomédica, ou seja, não é algo que possa ser detectado com exames. E 
a segunda razão é cultural, uma vez que, durante séculos, essas dores 
femininas eram intituladas de histeria. As queixas podem ter fator emo-
cional e, por isso, não é algo confortável de ser tratado, pois não tem 
uma fundamentação do ponto de vista médico”.

Troncoso acrescenta que alguns especialistas concordam que as 
dores crônicas tornam a relação médico-paciente desconfortáveis. “Isso 
porque é necessário um atendimento com frequência, mas no qual não 
há resultados. Há uma falta de motivação para se tratar esses problemas 
e que, em geral, são mais prevalentes no público feminino”.

A medicina

O pesquisador acredita que todo esse cenário tenha tido início na 
história da medicina, na qual não há mulheres. “A medicina está pauta-
da por valores masculinos. A dor, especificamente, é vista pelo homem 
de uma maneira diferente do que pela mulher. O homem julga a sua 
masculinidade pelo quanto ele se mantém frio perante a dor, enquanto 
que a mulher não é assim, reagindo mais emocionalmente e menos 
sensorialmente”.

Um exemplo disso, de acordo com ele, é a pesquisa médica realizada 
para avaliar a precisão de um remédio e liberá-lo para venda. “Há 90% 
de chances de os medicamentos comprados por mulheres terem sido 
testados em homens ou animais machos nos laboratórios. Com base 
nisso, a análise tem como objetivo trazer à tona um debate sobre o fato 

de as dores femininas serem diferenciadas das masculinas. Acende, assim, 
o alerta sobre isso não ser levado em conta pela medicina. Pior ainda, 
ser considerado de forma assimétrica, prejudicando o acolhimento que 
deveria ser dado as mulheres”.

Troncoso diz que a deslegitimação dessas queixas traz um impacto 
para a autoestima feminina. “A mulher com dor crônica sofre, mas não 
tem ferida para mostrar. E quando vai ao médico, pensando que será legi-
timada, não recebe a devida atenção e fica arrasada. E, infelizmente, esse 
tema não está nas faculdades, nem em congressos e artigos científicos”.

Ele finaliza dizendo que o julgamento do que dá certo ou não na me-
dicina por parte dos profissionais da saúde é todo pautado pela questão 
biomédica, assim como o que é ensinado. “Nas faculdades se aprende 
muito a respeito da anatomia e nada sobre a mente. Não se estuda o ser 
humano como um todo e isso seria essencial em situações como essa”.

Para pesquisador, a falta de
atenção vem de uma questão
cultural e da dificuldade em
tratar a dor crônica
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Vamos falar sobre incontinência urinária

quatorze de março é o 
Dia mundial da Cons-
cientização sobre a 

Incontinência Urinária. 
Definida como a perda in-

voluntária de urina, acomete 
45% das mulheres e 15 % dos 
homens com mais de 40 anos, 
segundo estudo realizado no 
Brasil.

Apresenta-se de forma 
diversificada, desde perdas le-
ves e esporádicas de urina até 
perdas iminentes e abundan-
tes, trazendo a necessidade 
do uso de absorventes e até 
de fraldas.  Muitas vezes rele-
vada, seja por conformismo 
ou mesmo vergonha, pode 
causar impacto significativo 
na qualidade de vida do indiví-
duo, com repercussões na sua 
higiene e saúde.

Dermatites causadas pelo 
contato da urina com a pele 
são frequentes.  Distúrbios do 
sono causados por idas cons-
tantes ao banheiro durante 
a noite favorecem o cansaço 
crônico, quedas em popula-
ções mais idosas e predispõe a 
doenças como hipertensão 
arterial, dentre outras.

É comum notar uma sig-
nificativa redução na ingestão 
de líquidos em portadores de 
incontinência, sob o raciocí-
nio equivocado de que pro-
duzir menos urina implica 
menor perda. A desidratação 
crônica poderá desencadear 
outras consequências para a 
saúde. Ansiedade, piora da 
autoestima, diminuição da ati-
vidade sexual e depressão são 
condições que poderão se 
instalar a partir de um quadro 
de incontinência.

Há, também, o impac-
to social. O afastamento de 
amigos e família pode ocorrer 

devido ao constrangimento de 
perda urinária em público ou 
a preocupação com o eventual 
odor de urina exalado pela 
roupa.

Idas e vindas a qualquer 
lugar ficam restritas aos locais 
que apresentam banheiros 
acessíveis no trajeto. 

Mais que um problema 
do indivíduo, trata-se de um 
problema de saúde públi-
ca. Provavelmente, milhões 
de reais são gastos por ano 
no Brasil por tudo que envol-
ve a incontinência urinária, 
desde a aquisição de fraldas 
geriátricas e medicamentos, 
até a realização de eventuais 
cirurgias para o tratamen-
to, fato que, em janeiro de 
2020, o senado brasileiro re-
alizou uma sessão especial 
para discussão sobre o tema.

Existem vários tipos de 
incontinência urinária, de-
pendendo dos fatores cau-
sais, sendo mais frequente a 
incontinência por esforço, a 
por urgência, além da mista.

Na incontinência por 
esforço, a perda urinária 
ocorre quando o indivíduo 
ri, tosse, espirra ou caminha. 
Nas mulheres, a causa está 
relacionada, principalmen-
te, à fraqueza dos músculos 
pélvicos que sustentam a 
uretra e a bexiga; nos ho-
mens, por outro lado, tal 
condição é mais comumente 
relacionada a problemas 
relacionados à próstata.

Na incontinência por 
urgência, ocorre uma von-
tade súbita de urinar em 
decorrência de contrações 
inesperadas  da  bex iga. 
O principal fator causal é 
o envelhecimento, embora 
tal quadro possa ser notado 

eventualmente em indivídu-
os jovens saudáveis.

Finalmente, o tipo mis-
to que engloba as caracterís-
ticas dos dois tipos de perda 
urinárias anteriormente des-
critas.

Dentre os fatores de risco 
para o desenvolvimento da 
incontinência estão a idade, 
obesidade, tabagismo, in-
gestão excessiva de cafeína, 
diabetes, doenças neurológi-
cas, dentre outros. 

No caso das mulheres, o 
número de gestações, tipo do 
parto e história de cirurgia do 
útero são relevantes. Nos ho-
mens, frequentemente, as 
doenças da próstata estão 
associadas a perda urinária. 
O tratamento deverá ser 
orientado por um médico 
urologista com avaliação 
histórica do quadro, exame 
físico e, eventualmente, al-
guns poucos exames e testes 
a fim de se diagnosticar o 
tipo da incontinência, sua 
intensidade e fator causal. 

Mudanças de hábitos, 
fisioterapia, medicamentos 
e eventualmente cirurgias 
poderão ser indicadas, caso 
a caso.  Com o tratamento 
adequado, a melhora e até a 
cura são observadas em mais 
de 80% dos casos. Fica o con-
ceito de que a perda urinária 
pode afetar (e muito) a quali-
dade de vida. Então, se você 
é portador de incontinência 
urinária ou conhece alguém 
que seja, a hora é de atitude!

No ano 1 d.C., Sêneca, 
filósofo romano, conselhei-
ro de César, imperador de 
Roma, escreveu: “Não im-
porta o quanto viveremos, 
mas a qualidade de vida que 
teremos”.
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50% dos jovens brasileiros se sentem
pressionados a terem um relacionamento

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.

Uma pesquisa feita pela 
plataforma Yubo com 
jovens da geração Z 
(nascidos entre 1995 

e 2015) mostrou que 50% dos 
brasileiros nessa faixa etária afir-
mam sentir pressão social para 
manter um relacionamento. Os 
dados apontam que esse grupo 
tem medo de ficar sozinho: 21% 
garantem que essa pressão vem 
das redes sociais, 22% da família 
e 40% de uma imposição interna. 

Ao mesmo tempo, essa geração 
entende que se dedicar a si mesmo 
e desenvolver o amor próprio é 
uma prioridade. Mais de 52% dos 
entrevistados consideram o rela-
cionamento com eles mesmos o 
mais importante à frente da família 
(27%), amigos (11%) e crush (4%).  

Questionados se eles gostam 
de quem são hoje, 40,9% diz que 
“está no caminho” e 31% respon-
deu que sim, indicando que o auto-
cuidado é uma medida importante 
nas suas rotinas. 

Para o CEO e cofundador da 
Yubo, Sasha Lazimi, essa pressão 
para um relacionamento é algo que 
sempre existiu. “Todas as gerações 
são pressionadas, de alguma forma, 
para se relacionarem de acordo com 
os padrões impostos. A geração Z 
não é exceção. O que é positivo é 
que eles estão cientes desses clichês 
e entendem que a restrição real vem 
de seu próprio pensamento. E esse é 
o primeiro passo para desafiar essas 
visões desatualizadas”.

Ele acrescenta que todo mun-
do tem pelo menos uma conta 
na rede social hoje em dia, e que 
a geração Z está interligada com 
essas mídias. “Sua identidade 
on-line é tão importante quanto 
sua imagem na vida real - eles 
se definem pela ideia que trans-
mitem nessas redes e constroem 
suas interações sociais de acordo 
com isso. Inevitavelmente, essa 
situação afeta a maneira como 
pensam, se relacionam e veem 
o mundo”. 

No entanto, Lazimi ressalta que 
a geração Z não age de acordo 
com as normas estabelecidas na 
sociedade. “Eles redefiniram o que 
é e o que não é aceitável nesta 
área, permitindo o surgimento 
de uma geração que é muito 
mais tolerante e aberta do que as 
anteriores. E isso teve um impacto 
social muito grande, mudando 
nossa realidade profundamente”.

Há, na percepção do CEO, uma 
necessidade de autenticidade e au-
toaceitação, que pode ser sentida 

nas interações da geração Z. “Eles 
querem trocar, debater e compar-
tilhar livremente suas opiniões 
ao vivo. Esses posicionamentos 
costumam ser sinônimos de com-
promisso e vontade de mudar as 
coisas para melhor. O isolamento 
social teve impactos negativos na 
saúde mental dos jovens. Porém, o 
tempo que passam sozinhos permi-
te que eles se priorizem e adotem 
algumas rotinas de autocuidado 
que antes não pensavam por falta 
de tempo”, garante. 

consequências
A psicóloga clínica Daniela Ge-

neroso explica que ainda vivemos 
em uma sociedade que acredita 
que só estamos bem emocional-
mente se tivermos ao lado de 
alguém. “Existe o mito da metade 
da laranja, a famosa alma gêmea. 
Muito poética, mas que não reflete 
o real. Se você estiver ao lado de 
alguém apenas para cumprir um 
rito ou aparência é ruim para você 
e para o outro”.

Ela acrescenta que construir 
uma vida de aparências tem con-
sequências. “A pessoa pode se 
deparar com a solidão. Com uma 
expectativa irreal ou sentimentos 
fantasiosos e ainda deixa de de-
senvolver autenticidade pessoal, 
o que pode desencadear numa 
depressão e/ou ansiedade”.

Para que as redes sociais 
não tragam impactos para as 
decisões acerca de um relaciona-
mento, a especialista afirma que 
é preciso ter consciência do que 
ela significa na nossa vida. “Te-
mos que refletir de que a nossa 
prioridade não deve ser os likes, 
e sim o que você sente diante 
das situações e pessoas. Vivendo 
mais fora das telas e curtindo o 
que é real e não o que talvez fosse 
seu ideal”.

Daniela diz que o autocuida-
do é a certeza de que se tem uma 
única vida para ser vivida e não 
vivê-la da maneira que é possível 
faz com que sejamos escravos do 
sentimento de imperfeição, inuti-
lidade e rejeição. “Para evitar isso 
é preciso entender que devemos 
existir sendo a melhor versão 
de nós mesmos do jeito que dá, 
sozinho ou não”. 

Ter o autocuidado como prio-
ridade é importante por três 
fatores: “auxilia na busca da au-
tossatisfação e autorrealização; 
ajuda a não desenvolver doenças 
como ansiedade, depressão ou 
transtornos de personalidade; 
e, por último, faz com que a 
vida seja mais leve”, conclui a 
psicóloga.

Pressão vem das redes sociais, família e de si próprio
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BAIXE AGORA
O aplicativo o�cial da Rádio Itatiaia 

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

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

BAIXE AGORA
O aplicativo o�cial da Rádio Itatiaia 

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

Vereadores de Belo Horizonte votam contra
empréstimo para obras em Venda Nova

v
ereadores de Belo Ho-
rizonte rejeitaram, em 
2º turno, projeto de lei 
(PL 1026/2020) que 

autoriza a prefeitura a contratar 
operações de crédito junto ao 
Banco Internacional para Recons-
trução e Desenvolvimento (Bird), 
ou outra instituição financeira, 
no valor de US$ 160 milhões de 
dólares (R$ 907 milhões em va-
lores atuais) para o Programa de 
Redução de Riscos de Inundações 
e Melhorias Urbanas na Bacia do 
Ribeirão Isidoro.

A votação aconteceu no dia 
16 de março, durante a segunda 
reunião extraordinária do dia, 
após intenso debate iniciado pela 
manhã. Com 27 votos “sim” e 12 
“não” o texto foi rejeitado; eram 
necessários 28 votos para sua apro-
vação. Presidindo a reunião, Nely 
Aquino (Podemos) não tem direito 
a voto; Cláudio do Mundo Novo 
(PSD), presente remotamente, não 
registrou o voto. Duas emendas, 
apresentadas por Bella Gonçalves 
(Psol), ficaram prejudicadas com 
a rejeição do projeto. Críticos da 
proposta apontaram a falta de 
clareza em relação à destinação 
do dinheiro e às condições de 
pagamento da dívida; seus de-
fensores lamentaram o prejuízo 
para as comunidades afetadas por 
enchentes. 

Falta de diálogo

De acordo com Nikolas Ferrei-
ra (PRTB), que foi contra o em-
préstimo e criticou o prefeito, os 
vereadores fizeram a coisa certa. 
“Lamentável ter um prefeito que, 

desde 2017, promete e não cum-
pre. O responsável por tudo isso é 
ele que deixou a cidade desolada. 
É muito fácil terceirizar a respon-
sabilidade para esta casa. Não 
vamos dar um cheque em branco 
de R$ 1 bilhão para alguém como 
o Alexandre Kalil (PSD)”, disse o 
parlamentar.

Ferreira contou com o apoio 
de professor Juliano Lopes (PTC), 
Marcela Trópia (Novo), Wesley 
(Pros) e Flávia Borja (Avante). 
“Temos responsabilidade com 
nossos moradores. A prefeitura 
que aprenda a dialogar com a 
cidade”, disse Marcela. Fernanda 
Altoé (Novo) disse que “dinheiro 
(para executar as obras) tem”. 
“Parece que acabou o dinhei-
ro?”, perguntou, desafiando o 
Executivo a utilizar outras verbas, 
incluindo as devoluções feitas pela 
Câmara, para resolver o problema 
de enchentes na região.

Durante a tramitação do pro-
jeto, surgiram dúvidas entre os 
vereadores como a contratação 
de recursos num cenário econô-
mico desfavorável em função da 
pandemia e a falta de clareza do 
projeto em relação à destinação 
dos recursos e das condições de 
pagamento da dívida. Pedidos 
de diligência, dirigidos ao po-
der público municipal, também 
questionaram questões como 
o início e conclusão das obras, 
projeto executivo e previsão de 
desapropriação. No dia 11 de 
março, o secretário municipal de 
Obras da PBH, Josué Valadão, 
esteve na Câmara para conversar 
com os vereadores e responder 
questionamentos.

Líder do governo na Câmara, 
Léo Burguês (PSL) disse que di-
álogo nunca faltou e que errou 
quem quis “passar um recado” 
ao prefeito com a rejeição do 
projeto. “Os que quiseram pas-
sar recado ao prefeito deram 
o recado não atendendo essa 
população. Vibrar por um não 
empréstimo? Esses vereadores 
devem se preocupar é com a 
sua consciência”, afirmou o ve-
reador, se dizendo abalado com 
a votação. “Sei que algumas 
pessoas votaram por convicção, 
mas outros votaram (contra) por 
coisas menores. Temos muitas 
obras para resolver, mas esse 
era um dos problemas solucio-
nados. Quando resolvermos mil, 
outros mil virão, pois é assim”, 
finalizou.

urbanização de área de risco

Quatro córregos formam a 
chamada Bacia do Isidoro: Vila-
rinho e Nado, em Venda Nova; 
Terra Vermelha e Floresta, na Re-
gião Norte de BH. Com o dinheiro 
do empréstimo, a PBH esperava 
autorizar a construção de bacias 
de contenção (reservatórios) e 
resolver questões urbanísticas em 
áreas de risco que estão localiza-
das no entorno da Bacia. Só na 
ocupação Izidora vivem hoje cerca 
de 30 mil pessoas.

Vários vereadores lamenta-
ram a derrota, destacando os 
prejuízos à população da região 
com a não execução das obras. “A 
gente estava discutindo os direitos 
das famílias de Venda Nova, da 
região Norte e da Izidora. Famílias 

em que as condições de vida são 
inimagináveis para muitos dos 
vereadores. É muito doloroso 
perder companheiros por falta de 
estrutura urbana. E ver que as ne-
gociatas políticas estiveram acima 
das pessoas. Não era sobre o Kalil, 
era sobre famílias que moram na 
região”, disse Bella Gonçalves. 

Segundo Gilson Guimarães 
(Rede), que votou favorável ao 
financiamento, a derrota foi dos 
moradores das regiões Norte 
e Venda Nova. “Os vereadores 
que foram contra não sabem o 
que é perder suas casas. Quando 
chover, ofereçam suas casas para 
essas pessoas (atingidas pelas 
chuvas) ou pelo menos um prato 
de comida. Vocês também serão 
fiscalizados por esta população”, 
afirmou.

Álvaro Damião (DEM) tam-
bém votou a favor do projeto e 
criticou os que foram contra. “É 
difícil conseguir um empréstimo 
desses e sabemos sobre quem 
sofre com as chuvas. Não apro-
var por vaidade de alguns é um 
absurdo. Dia triste na Câmara”, 
destacou.

Ele recebeu o apoio de Bruno 
Miranda (PDT). “Lamento pro-
fundamente o que houve aqui 
agora. Quando existe um fio 
de esperança, por vaidade, por 
joguete político, perdemos um 
projeto dessa envergadura”, sa-
lientou. Os vereadores Claudiney 
Dulim (Avante), Duda Salabert 
(PDT), Wanderley Porto (Patriota), 
Jorge Santos (Republicanos), Iza 
Lourença (Psol) e Macaé Evaristo 
(PT) também se manifestaram a 
favor da aprovação.

vereador nikolas Ferreira
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Fiemg mobiliza empresas para comprar
insumos e vacinas para minas gerais

Iniciativa do Conselho Estratégico da Federação irá beneficiar as 200 maiores cidades do estado

A Federação das Indústrias do 
Estado de Minas Gerais (Fiemg) 
está mobilizando um grupo de 
empresários para a compra de 
insumos de saúde e para a aplica-
ção de vacinas contra a COVID-19. 
A decisão foi anunciada no último 
dia 15 de março, durante a reu-
nião do Conselho Estratégico da 
Federação, que reúne os líderes 
industriais das principais empresas 
do setor no estado. 

A iniciativa do Conselho Estra-
tégico da Fiemg irá beneficiar as 
200 maiores cidades mineiras e 
tem o intuito de reforçar a cam-

panha de vacinação em Minas 
Gerais. O grupo de empresários 
avaliou que, para que a popula-
ção seja imunizada de maneira 
mais rápida, além da compra das 
vacinas, os municípios necessitam 
de apoio com insumos básicos, 
como seringas descartáveis, luvas, 
jalecos, câmaras frias e freezers, 
dentre outros materiais essenciais. 

A atuação será em conjunto 
com o governo do Estado, que 
será responsável pela distribuição 
dos itens. “Neste momento de 
incertezas, a Federação concen-
tra mais uma vez seus esforços 

para mobilizar os empresários 
mineiros para que vidas sejam 
preservadas. A união e o diálogo 
entre o poder público e iniciativa 
privada será a garantia de que, 
em breve, sairemos desta crise”, 
afirma Flávio Roscoe, presidente 
da entidade. A ação da indústria 
mineira, liderada por empresários 
como Rafael Menin e Eugênio 
Mattar e muitos outros, é iniciativa 
do Conselho Estratégico da Fiemg, 
e integra a “Campanha Unidos 
pela Vacina”, iniciada por Luiza 
Trajano, presidenta do Conselho de 
Administração do Magazine Luiza.
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E-commerce pode movimentar
r$ 110 bilhões no país em 2021

Para preparar os lojistas para essa nova realidade do comércio, CDL/BH elaborou e-book gratuito com dicas

“Vendas on-line”. Esta, 
certamente, foi uma das 
expressões mais ditas em 
2020. O ano que revolu-
cionou todas as formas de 
comportamento e convivên-
cia também impactou dire-
tamente o comércio virtual. 
De acordo com a e-Marketer, 
autoridade especializada em 
pesquisas de mercado, em 
2020 o e-commerce mundial 
atingiu um faturamento de 
US$ 4,28 trilhões, o que 
representa um aumento 
de 27,6% em comparação 
a 2019. A própria empresa 
havia previsto um aumento 
de 16,5% para o setor.

A América Latina foi a 
região onde a comercializa-
ção virtual registrou o maior 
impacto. O aumento foi de 
36,7%. Somente na Argen-
tina, o crescimento foi de 
79%. Quando analisamos o 
Brasil, também temos dados 
expressivos. De acordo com 
levantamento da Mastercard 
e Américas Market Intelligen-
ce, 46% dos brasileiros reali-
zaram mais compras on-line 
e 7% usaram a internet para 
adquirir um produto pela 
primeira vez. Esses números 
estão diretamente ligados ao 
isolamento social.

Os dados animadores 
do segmento em 2020 pro-

metem ser ainda maiores 
em 2021 no país. De acordo 
com a empresa Ebit|Nielsen, 
referência em avaliação da 
reputação das lojas virtuais 
junto aos consumidores, o 
e-commerce deve ter um 
aumento de 26% em com-
paração ao ano anterior, 
gerando um faturamento de 
R$ 110 bilhões.

As boas perspectivas de 
crescimento virtual têm atra-
ído cada vez mais os empre-
sários que precisam manter 
seus negócios funcionando.  
Contudo, para manter-se vivo 
neste novo ecossistema é pre-
ciso estudo, análise e compro-
metimento. “Vender on-line 
não é apenas criar um perfil 
em rede social e mostrar pro-
dutos. É uma atividade que 
requer dedicação, compro-
metimento, paciência e muita 
honestidade e transparência 
com o consumidor”, analisa 
o presidente da Câmara de 
Dirigentes Lojistas de Belo 

Horizonte (CDL/BH), Marcelo 
de Souza e Silva (foto).

Para ajudar os comer-
ciantes que estão ingres-
sando nessa modalidade, 
a entidade disponibilizou 
gratuitamente o e-book de 
Vendas on-line. O material, 
composto por 13 páginas e 
elaborado pelos setores de 
vendas, marketing e jurídico 
da instituição, traz dicas sobre 
gestão de um negócio virtual, 
passo a passo de vendas, 
ferramentas utilizadas e ques-
tões jurídicas como registro 
de marca e lei do consumidor.

“Desde o início da pande-
mia, a CDL/BH está oferecen-
do aos lojistas consultorias 
e palestras gratuitas sobre 
o tema. Também criamos o 
Clube de Vantagens, onde o 
comerciante pode cadastrar 
suas lojas e potencializar 
as vendas. Agora, estamos 
ofertando esse e-book que 
funciona como guia que 
pode ser consultado a todo 
o momento. Nosso maior 
objetivo é munir o lojista de 
informações para que, nesse 
novo caminho, ele encontre 
as melhores formas de digi-
talizar seu negócio”, afirma 
Souza e Silva.

O material é gratuito e 
está disponível para download 
no site da entidade.
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medidas de restrição em minas
são debatidas pelos deputados

Parlamentares se dividem entre apoio e crítica ao lockdown
A adoção de medidas ainda mais restri-

tivas no estado, após um ano de pandemia 
da COVID-19, foi alvo de debates durante a 
Reunião Ordinária do Plenário da Assem-
bleia Legislativa de Minas Gerais (ALMG), 
no dia 16 de março.

Os deputados Bartô (Novo) e Bruno 
Engler (PRTB) foram duros nas críticas 
ao governador Romeu Zema (Novo), 
que incluiu todo o estado na onda roxa, 
que permite apenas o funcionamento de 
serviços essenciais, impõe toque de reco-
lher e determina que restaurantes funcio-
nem apenas no sistema delivery, entre 
outras restrições. O deputado Sargento 
Rodrigues (PTB) também condenou 
as imposições. Todos falaram sobre os 
direitos individuais, que estariam sendo 
desrespeitados.

Na opinião de Bartô, o lockdown foi 
necessário no início da pandemia, mas 
após um ano já mostrou que não é a 
solução. “Um ano se passou e parece 
que estou parado no tempo, pois são as 
mesmas discussões e as mesmas solu-
ções apresentadas”, disse. Ele conclamou 
a população a se manifestar nas ruas ou 
nas redes sociais contra o fechamento 
das atividades econômicas: “ajudem 
a gente a combater tantas medidas 
autoritárias”.

“Toque de recolher é ilegal, é inconsti-
tucional. O domicílio é inviolável, ninguém 
pode ser proibido de receber familiares”, 
criticou Engler. 

“Os direitos e garantias fundamentais 
são normas de eficácia plena, de aplicação 
imediata, não se pode suspender essas 

garantias assim”, afirmou Sargento Rodri-
gues. Ele ainda ressaltou que a onda roxa 
tem imposições exacerbadas, que desres-
peitam esses direitos, como a restrição de 
circulação e o toque de recolher. Ele pediu 
muita cautela das forças de segurança 
ao orientar os cidadãos, a fim de evitar 
“abuso de poder”.

tratamento precoce

Engler também defendeu a adoção 
do chamado tratamento precoce contra 
a COVID-19, com o uso de medicamentos 
como cloroquina e ivermectina. Segundo 
ele, o município de São Lourenço (Sul de 
Minas) adotou esse protocolo e “zerou 

óbitos e internações em UTI”. O prefeito 
de Itajubá, Christian Gonçalves (DEM), 
teria manifestado intenção de adotar esse 
tipo de tratamento, mas, segundo o par-
lamentar, uma vereadora daquela cidade 
acionou o Ministério Público para impedir.

Em questão de ordem, a deputada 
Beatriz Cerqueira (PT) afirmou que apoiou 
a iniciativa da vereadora para impedir o 
uso do tratamento precoce em Itajubá. Em 
relação a São Lourenço, a deputada disse 
que a informação é boato: “Eu conferi 
e na cidade há 2.497 contaminados por 
COVID-19 e 50 óbitos”. Engler rebateu, 
dizendo que os contaminados citados são 
de municípios vizinhos que recorrem aos 
hospitais da cidade.

Beatriz ainda fez um apelo para que 
o governador e a Secretaria de Estado da 
Educação revoguem recente memorando 
que determina o trabalho presencial a 
auxiliares de serviço, assistentes técnicos e 
diretores de escolas, mesmo na onda roxa. 
“É hora de fechar a escola para preservar 
a vida”, concluiu.

O deputado Sargento Rodrigues, 
referindo-se ao teor da Deliberação da 
Mesa 2.762/21, que suspende o expe-
diente presencial da ALMG a partir do dia 
17, fez um apelo ao presidente da Casa, 
deputado Agostinho Patrus (PV), para 
que reveja sua decisão e permita que 
parlamentares e assessores acessem os 
gabinetes.

oposição acusa 

Deputados de oposição se posiciona-
ram a favor das medidas restritas para 
conter o colapso do sistema de saúde, 
mas apontaram que a situação só chegou 
ao atual nível em função de equívocos 
cometidos pelos governos federal e 
estadual. 

Os deputados do PT André Quintão, 
Betão e Cristiano Silveira criticaram 
o alinhamento do governador Zema às 
políticas do governo federal de negação 
da pandemia e do isolamento social e 
de negligência com a gestão na compra 
das vacinas. “Não houve maturação da 
importância dessas medidas restritivas. 
Agora é difícil, com o desgaste após um 
ano, fazer com que a população possa 
aderir”, afirmou Quintão. Ele também 

questionou a falta de investimento na 
Fundação Ezequiel Dias e a suspensão das 
tratativas da instituição para produção 
de vacinas. 

Os deputados petistas criticaram a 
redução de investimentos em saúde em 
Minas ao longo de 2020. Betão ressaltou a 
falta de testagem da população no estado 
e no Brasil. Em sua opinião, o país vive o 
pior estágio da pandemia por “reflexo da 
ausência de gestão” dos governos.

Silveira e Quintão defenderam que o 
governo estadual apresente alternativas 
de recuperação econômica, como apoio 
a setores mais afetados pela pandemia, 
a pequenos e médios comerciantes, a 
autônomos e também suplementação de 
renda às famílias atingidas.

manifestação 

A manifestação de domingo em apoio 
ao presidente Jair Bolsonaro também 
foi criticada por Silveira. “Não foram (os 
protestos) pelos aumentos da gasolina, do 
elevado custo do gás de cozinha, do preço 
da carne, do arroz, pelo número de desem-
pregados ou pelo auxílio emergencial, mas 
para defender o grande responsável por 
isso tudo”, indignou-se.

O deputado Delegado Heli Grilo 
(PSL) lamentou os problemas oriundos 
do distanciamento social, mas ponderou 
que ele é necessário. “O principal é a 
vacina, é ela que vai trazer tranquilidade, 
segurança e equilíbrio no combate à 
pandemia e para a retomada da econo-
mia”, avaliou.
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brAsil vive o mAior colAPso sAnitário dA históriA

A erA do técnico bernArdinho está no Fim

 Péssimo exemPlo

O quadro da pandemia no Brasil é tão grave que os 
pesquisadores da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) já estão 
tratando como o maior colapso sanitário e hospitalar da 
história. O número de mortes só aumenta, batendo recordes 
diariamente, e não há vagas na maioria dos hospitais de 
todo o país. Em Belo Horizonte não existe mais leitos para 
tratamento da COVID-19, inclusive nas clínicas particulares. 
Para piorar, temos um presidente que menosprezou a 
situação, não respeitou as orientações científicas e os 
protocolos de prevenção e, agora, joga a culpa da crise 
para os governadores e prefeitos. Para conter o avanço dos 
casos e mortes e diminuir as taxas de ocupação de leitos, é 
preciso reduzir a circulação de pessoas, além de reforçar o 
distanciamento social e o uso de máscara.

O esportista Bernardo Rocha Rezende, o Bernardi-
nho, é reconhecido como um dos melhores treinadores do 
voleibol brasileiro de todos os tempos. Dirigiu as seleções 
masculina e feminina, ganhando quase todas as competi-
ções nacionais e internacionais que disputou. No entanto, 
vem demonstrando algumas atitudes lamentáveis à beira 
da quadra durante as partidas do Sesc-Rio de Janeiro/
Flamengo, equipe feminina que dirige atualmente. Está 
sendo muito importuno com as atletas ao ficar dando 
broncas e gritando, o que, muitas vezes, acaba tirando a 
concentração no jogo. Ele também tem muitos desafetos, 
entre eles, os técnicos José Roberto Guimarães, da sele-
ção feminina, e Paulo Coco, do Praia Clube, além de, às 
vezes, não cumprimentar a comissão técnica da equipe 
adversária, num gesto deselegante e de falta de educa-
ção. São sinais de que a era Bernardinho está no fim.

O Ministério Público de Minas Gerais abriu inves-
tigação sobre supostos casos de fura-fila na vacinação 
contra o novo coronavírus entre servidores e integrantes 
da Secretaria de Estado da Saúde. O ex-secretário da 
pasta, Carlos Eduardo Amaral, confirmou que foi imuni-
zado e acabou sendo demitido pelo governador Romeu 
Zema (Novo). Ele justificou que queria dar exemplo, 
então por que não o fez publicamente, inclusive com 
a cobertura da imprensa? E o mais revoltante é que o 
então secretário, no dia 15 de fevereiro, publicou no 
Instagram uma foto sua dizendo que “furar fila, mais 
do que uma questão de regra, era uma questão moral 
e de caráter”. Cadê o seu? Ele e os servidores que foram 
vacinados ilegalmente têm que ser processados, no 
mínimo, por crime contra a saúde pública e por não 
respeitarem os grupos prioritários.

c A n A l   A b e r t o

Julvan lacerda é reeleito vice-presidente
da confederação nacional de municípios

O presidente da Associação Mi-
neira de Municípios (AMM) foi ree-
leito como primeiro vice-presidente 
da Confederação Nacional de Mu-
nicípios (CNM) no dia 11 de março. 
A conquista reforça a importância 
de Minas Gerais, que conta com 
forte representação no movimento 
municipalista nacional. As eleições 
deste ano foram com chapa única 
marcando o retorno do munici-
palista Paulo Roberto Ziulkoski à 
presidência da entidade.

A eleição dos integrantes do 
Conselho Diretor, do Conselho 
Fiscal e do Conselho de Represen-
tantes Regionais da Gestão 2021-
2024 da Confederação Nacional 
de Municípios (CNM) foi por meio 
eletrônico. Poderia votar um repre-
sentante legal de cada município 
associado que contribuiu com a 
CNM há mais de 6 meses consecu-
tivos e anteriores à eleição e com a 
quitação plena da contribuição até 
o dia 26 de fevereiro.

“Esta eleição acontece em um 
momento relevante para reforçar 
a importância de Minas Gerais 
estar mais presente no municipa-
lismo nacional. O estado, por suas 
características geográficas, é um 
espelho do que acontece no país. 
Precisamos nos unir em torno de 
objetivos comuns e trabalharmos 
muito para vacinar toda a popula-
ção contra a COVID-19, equilibrar o 
sistema público de saúde municipal, 
recuperar a qualidade da educação 
com o retorno gradual e seguro das 

aulas, lutar pelo equilíbrio fiscal, 
por meio de um pacto federativo, 
reforçar os caixas das prefeituras 
e reconstruir as cidades. Somente 
assim poderemos fomentar a eco-
nomia, aumentar o índice de em-
prego e renda da população. Afinal, 
é no município que tudo acontece, 
ali estão as pessoas, as empresas 
e indústrias que podem gerar as 
riquezas e promover o bem-estar 
da população”, ressaltou Julvan.

o processo

Participaram do pleito da en-
tidade 1.989 gestores municipais 
de todo o país e com 1.961 votos 
favoráveis a nova diretoria assu-
mirá o comando para os próximos 
3 anos. O resultado foi divulgado 
pela empresa responsável pelo 
processo eletrônico em reunião 
virtual com a participação da Co-

missão Eleitoral, de membros do 
Conselho Político, da chapa eleita 
e de colaboradores da CNM.

O ex-prefeito de Mariana 
Pimentel (RS) e presidente de 
honra da CNM, Paulo Ziulkoski, 
encabeçou a chapa e retornará 
ao comando da entidade. Um dos 
responsáveis pelo fortalecimento 
do movimento municipalista, 
Ziulkoski idealizou a Marcha a 
Brasília em Defesa dos Municípios 
e liderou diversas ações que resul-
taram em conquistas históricas.

Após o anúncio do resultado, 
o municipalista agradeceu aos en-
volvidos na eleição e ao atual pre-
sidente da Confederação, Glademir 
Aroldi. “Saúdo os companheiros 
que estiveram nessa luta e ao atual 
presidente, que tem conduzido a 
entidade com muita competência 
e lealdade. O seu trabalho será 
reconhecido por todos”, disse.

“esta eleição acontece em um momento relevante
para reforçar a importância de minas gerais”

Professoras participam de curso sobre leitura
e escrita na educação infantil em Juiz de Fora

No dia 11 de março, um se-
minário on-line marcou a 
abertura do curso “Leitura 

e Escrita na Educação Infantil”, 
desenvolvido no formato EAD em 
parceria com a Secretaria de Edu-
cação (SE), da Prefeitura de Juiz 
de Fora (PJF).

Aproximadamente 350 pro-
fessoras da rede municipal de Juiz 
de Fora e de mais três cidades 
mineiras (Matias Barbosa, Conta-
gem e Belo Horizonte) participam 
do curso, que acontece até março 
de 2022.

A gerente do Departamento 
de Planejamento Pedagógico e de 
Formação da SE, Luciana Castro, 
destacou que efetivar o ideal que 
se pretende no município, de tudo 
para todas e todos, incluindo o 
direito à educação para crianças de 
0 a 5 anos, não será possível sem 
o acolhimento e o fortalecimento 
de ações voltadas para a primeira 
infância.

“Externamos a nossa alegria 
por essa parceria, de estarmos 
junto com outros três municípios 
nesta ação formativa que impacta-
rá de forma muito positiva o nosso 
contexto educacional. A adesão a 
essa ação representa para nós uma 
possibilidade de potencializar e for-
talecer a educação infantil, etapa 

que nos é muito cara. Entendemos 
que os desafios são muitos, mas 
precisamos enfrentá-los e uma 
ação importante para esse enfren-
tamento é pensar na formação 
docente”, ressaltou.

Com material didático próprio, 
elaborado em parceria entre o 
Ministério da Educação (MEC), a 
Universidade Federal de Minas 

Gerais (UFMG), a Universidade 
Federal do Estado do Rio de Janeiro 
(Unirio) e a Universidade Federal 
do Rio de Janeiro (UFRJ), o curso 
tem como objetivo geral a forma-
ção de professoras de educação 
infantil para que possam desen-
volver, com qualidade, o trabalho 
com a linguagem oral e escrita, em 
creches e escolas.

“externamos a nossa alegria por
essa parceria, de estarmos junto

com outros três municípios
nesta ação formativa”
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Jornalista sérgio moreira, o presidente do Atlético mineiro,
sérgio coelho, e murai caetano do restaurante xico da Kafua

xico da Kafua
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cassino funcionava em plena pandemia. No 
momento mais grave da pandemia, com recorde 
de mortes e hospitais lotados, têm pessoas que 
estão vivendo como se não existisse uma crise 
na saúde pública. Prova disso é que a polícia 
surpreendeu cerca de 200 pessoas em um cassino 
que funcionava em São Paulo há um ano. Desde 
1946, casas de jogos de azar são proibidas de 
operar no Brasil. O pior é que o local é reduto de 
artistas, políticos e outras personalidades. Entre 
os detidos, estava o jogador do Flamengo, Gabriel 
Barbosa, conhecido como Gabigol, que tentou se 
esconder debaixo de uma mesa e ainda reclamou 
que a polícia estava fazendo aglomeração. Além 
disso, deu uma justificativa ridícula ao dizer que 
pensou estar em um restaurante para jantar. Será 
que ao sair para jantar, só ele não sabia que os 
restaurantes estavam fechados? Mais estranho 
ainda é o tal restaurante ficar escondido num local 
em cima de um estacionamento, onde estava o 
cassino. Deu um mau exemplo para os seus fãs e 
responderá pelo ato irresponsável. 

internet fixa é o pior serviço no país. Uma pes-
quisa de satisfação e qualidade realizada pela 
Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel), 
divulgada recentemente, revelou que a banda 
larga fixa foi o pior serviço na área de telecomuni-
cações em 2020. Foram realizadas mais de 90 mil 
entrevistas em todos os estados e o Distrito Fede-
ral entre julho e novembro de 2020. Desde 2015, 
quando a pesquisa começou a ser feita no Brasil, 
a banda larga fixa vem registrando queda nas 
avaliações. Segundo os responsáveis pelo estudo, 
a pandemia e o aumento do uso da internet fixa 
influenciaram a avaliação dos usuários, já que as 
pessoas se tornaram mais exigentes, o que refletiu 
nas reclamações. A banda larga no país ainda é 
muito cara e não temos uma transparência na 
oferta do serviço, tais como a velocidade que o 
consumidor contrata e como deve ser orientado 
a usar uma conexão doméstica. 

Fraudes nas compras eletrônicas. Devido ao isola-
mento social, as compras eletrônicas se tornaram o 
principal meio de aquisição de produtos e serviços 
entre os brasileiros. Com a piora dos números de 
contaminação e de mortos, esse hábito será man-
tido. Diante disso, o consumidor deve ficar de olho 
para não cair nas fraudes. Com a entrada de novos 
usuários durante a quarentena, os golpes têm se 
tornado cada vez mais sofisticados pelos crimino-
sos. Cuidado com as ofertas tentadoras por meio 
do WhatsApp e e-mails. Além disso, os bandidos 
estão criando páginas de produtos idênticos a de 
um grande varejista. Sem perceber a diferença, a 
pessoa acredita que está fazendo uma compra em 
uma empresa confiável e, em seguida, recebe um 
boleto falso. É preciso ficar atento para não perder 
o dinheiro e o produto, o que causa sempre uma 
grande decepção.
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Após 7 anos, o técnico 
cuca retorna ao Atlético

Pouco mais de 7 anos depois de 
deixar o clube rumo à China, o técnico 
Cuca retornou ao Atlético para comandar 
a equipe por duas temporadas. A fase é 
bem diferente daquela em 2011, quando 
assumiu o Galo pela primeira vez. Na épo-
ca, a equipe lutava contra o rebaixamento 
para a Série B do Campeonato Brasileiro. 
A missão foi cumprida e outros objetivos 
foram adicionados. O Galo de hoje brigou 
pelo título Brasileiro e investe pesado nas 
próximas temporadas.

No Brasileirão de 2011, o time coman-
dado por Cuca terminou na 15ª colocação. 
Na edição seguinte, uma reviravolta. O 
Galo brigou pelo título até a reta final e 
foi vice-campeão brasileiro, 
garantindo vaga na Liber-
tadores. O treinador vence-
dor do torneio continental 
foi um dos responsáveis 
por reerguer a equipe na-
queles anos e assume que 
o Atlético está bem melhor 
agora do que em 2011. 

“Atualmente, as con-
dições são até melhores 
do que eram naqueles anos. Formar um 
ambiente favorável é o que eu busco e, em 
primeiro lugar, mostrar a cada jogador pelo 
que ele luta. Mostrar a eles a importância 
que se tem de vestir a camisa do Galo e de 
buscar conquistas no Atlético, e a gente tem 
essa ambição”, afirmou o treinador. 

Cuca chega ao Galo para substituir 
o técnico Jorge Sampaoli, que deixou o 
clube em 25 de fevereiro após o fim do 
Brasileirão para assumir o Olympique 
de Marselha. Os dois treinadores têm 
em comum, além de terem comandado 
o Santos recentemente, o fato de serem 
profissionais que gostam de um jogo mais 
ofensivo. 

“Hoje eu entro aqui no lugar do 
Sampaoli e com muita expectativa. 
Lógico que ele deixa já uma espinha 
dorsal forte. Uma consistência de um 
trabalho que a gente vai aproveitar sem 
dúvida nenhuma. Cada um tem uma 
maneira de jogar. Eu gosto como ele 

atua. É um treinador que 
quando você joga contra 
tem muita dificuldade, 
porque ele varia de estilo. 
Vem de encontro com o 
que a gente tem aqui no 
Galo. Vai dar para usar 
bastante a parte tática”, 
explicou Cuca.

Apesar das tentati-
vas de negociação com 

Renato Gaúcho, técnico do Grêmio, o 
presidente do Atlético, Sérgio Coelho, 
afirmou que Cuca foi unânime entre a 
diretoria e o órgão colegiado. De acordo 
com Coelho, o nome do treinador foi o 
primeiro a ser lembrado após a saída 
de Sampaoli. 

“Quando nos reunimos para escolher 
o treinador, o primeiro nome que veio foi 
o dele. Eu e o Rodrigo nos reunimos com o 
nosso órgão colegiado, formado por mim, 
doutor José Murilo Procópio, Ricardo Gui-
marães, Rafael Menin, Renato Salvador e Ru-
bens Menin”, disse o presidente do Atlético. 

O Atlético anunciou a contratação de 
Cuca na primeira semana de março, mas 
o treinador só chegou ao clube quase 
duas semanas depois, porque estava em 
Curitiba dando assistência à mãe, que está 
internada por complicações da COVID-19. 

“Não foi uma decisão fácil por este 
momento de saúde da minha mãe. Então, 
foi uma situação difícil para eu poder vir. 
Muitas coisas passam na cabeça da gente, 
mas refleti com minha família e a gente 
entendeu que vou estar junto com eles na 
fé, no espírito, dando meu máximo aqui no 
trabalho”, desabafou. 

Cuca chega com o Atlético na liderança 
invicta do Campeonato Mineiro. O Galo tem 
poupado os principais jogadores titulares 
nesta fase inicial do Estadual e mesmo 
com uma equipe alternativa, tem feito bons 
jogos. O treinador acompanhou os treinos 
de longe enquanto não era apresentado.

“O outro pessoal estava de férias, 
agora já voltou. Já fizeram uma semana 
de treinamento e vão estar em condição 
de jogar logo. A gente vai utilizar todos 
os jogadores conforme a necessidade”, 
informou Cuca.

“Formar
um ambiente 
favorável é o

que eu busco”
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Teve início no dia 11 de 
marco, o Curso de Árbi-
tro Estadual, ministrado 
pelo Árbitro Internacio-

nal Elcio Mourão e pelo árbitro 
Nacional Ricardo Salim, que 
também é vice-presidente da 
Federação Mineira de Xadrez 
(FMX). Com 46 alunos inscritos, 
o curso de arbitragem vai formar 
árbitros estaduais com capacita-
ção para organizar torneios de 
nível estadual, valendo rating 
FMX. “O curso serve também 
para atualização e reciclagem”, 
indica Salim.

Na visão da presidente da 
FMX, Luciane Sepúlveda Viana, 
“o curso de arbitragem estadual 
é o primeiro passo para integrali-
zarmos o estado de Minas Gerais 
que tem um território bastante 
vasto”. Durante a aula inaugural, 
ela contou que a FMX já está pre-
parando o curso de capacitação 
de instrutores de xadrez que será 
lançado em breve. “Com isso, 
fechamos este primeiro ciclo de 
integralização e o xadrez dá mais 
um passo em direção ao cresci-
mento fortalecido pelos clubes 
das várias cidades mineiras”.

O diretor técnico da FMX, mestre 
nacional e árbitro auxiliar, Pedro 
Ferreira Lage, também participou da 
aula inaugural e falou da importân-
cia da formação dos clubes. “Com o 
curso de arbitragem os torneios nas 
cidades ganham um contorno oficial 
porque terão a chancela de um árbi-
tro formado pela FMX e com a possi-
bilidade de valer o rating estadual”.

O Curso de Arbitragem Esta-
dual é dividido em 10 módulos 
que estão sendo enviados aos 
alunos sempre às quintas-feiras. 
A previsão de encerramento é no 
mês de maio.

Federação mineira de xadrez: curso de
árbitro estadual tem recorde de inscrições
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Futebol. Parar ou não parar?
Um tema delicado e quase 

impossível de encontrar consenso. 
Até os mais renomados especialis-
tas em saúde tem lá suas dúvidas, 
imagina os simples mortais. O 
coronavírus é inimigo invisível, 
perigoso e letal. As receitas para o 
combate são diversas: de remédio 
caseiro ou sem efeito comprovado 
todo dia se tem notícia. A esperan-
ça plena é a chegada do imunizan-
te oficial, independente da marca, 
nome ou procedência. A vacinação 
em massa é, sem dúvida, a nossa 
salvação.  Com esta expectativa 
seguimos a vida aos trancos e 
barrancos, com máscara, álcool 
em gel e penando para manter o 
distanciamento social. 

Neste ritmo triste, preocupante 
e confuso, o esporte, em especial o 
futebol, tem sido uma das poucas 
saídas para que milhares de pes-
soas tenham um pouco de alivio 
e diversão. Acompanhar os jogos 
e as informações esportivas pela 
televisão, rádio, jornais e redes 
sociais é a válvula de escape para 
tanta pressão. Um bálsamo para 
aliviar tanto sofrimento. 

Corre agora a notícia de que 
o futebol pode parar. Em alguns 
estados ou cidades já parou, ainda 
que de forma temporária. Está 
certo. Com o aumento do número 
de infectados, carência de vagas 
e de profissionais nos hospitais, 
as medidas emergenciais teriam 

que ser tomadas. Mas o problema 
maior ou o causador principal em 
espalhar o vírus não é o futebol. 

O protocolo elaborado pelas 
entidades organizadoras dos 
eventos em conjunto com au-
toridades sanitárias é perfeito. 
É um documento técnico e que 
vem sendo cumprido com todo 
rigor. Os clubes, empresas e 
prestadores de serviços são tes-
tados e obrigados a seguir uma 
série de normas sanitárias com 
fiscalização permanente. Um 
procedimento rotineiro durante 
os jogos e nos locais de traba-
lho de cada um. A quantidade 
de profissionais autorizados a 
entrar nos estádios foi reduzida 
ao mínimo indispensável e ao 
menor sinal de qualquer sinto-
ma o profissional é afastado e 
colocado em isolamento. 

A imprensa, em número redu-
zido, fica em espaço isolado, sem o 
menor contato com outros setores.  
Apenas o repórter da empresa 
detentora de imagens pode ter 
acesso ao gramado, mesmo assim 
mantendo grande distanciamento 
do entrevistado. É obrigatório o 
uso de máscara, álcool em gel, 
manter a distância social e realizar 
a higienização dos equipamentos.  

O resultado de todos esses pro-
cedimentos mostra que o índice de 
infectados antes, durante e após os 
jogos é zero.  

Alguns especialistas afirmam 
que o futebol provoca aglomeração 
de torcedores nos bares e ruas. É 
verdade. Muita gente irresponsá-
vel insiste em ficar na porta dos 
estádios para ver o ônibus do seu 
time passar ou então lotar bares, 
restaurantes e espaços públicos 
para assistir os jogos.  Mas o futebol 
não pode ser responsabilizando ou 
penalizado por essa situação. Cabe 
a autoridade de cada município 
proibir tais manifestações. Não é 
difícil fazer isto. Basta querer. 

Não estou defendendo a con-
tinuidade dos jogos de futebol 
simplesmente porque faço parte 
do meio. Repito, o protocolo técnico 
que orienta os eventos esportivos 
foi muito bem feito, é cumprido 
ao pé da letra e garante números 
positivos, incluindo as viagens, hos-
pedagens e locais de treinamento.  

Ao mesmo tempo, sou contra 
a volta da torcida aos estádios. Não 
existe estrutura capaz de controlar 
tal iniciativa. Envolve mobilidade, 
transporte, alimentação, banhei-
ros, uma complicada separação 
dos espaços e muitas outras coisas. 
Sem vacinação geral não é viável.  

Graças a Deus, depois de mui-
tas idas e vindas, parece que a 
vacina ou vacinas vão chegar para 
imunizar todo mundo. Assim, não 
só a bola, mas a vida de todos 
vai poder continuar rolando para 
felicidade geral.

Novo comandante do time acertou com o Galo por pelo menos 2 temporadas


