
Luís Márcio Vianna assume
presidência do Sindiextra e

destaca força do setor mineral 

Imprimir uma administração moderna, optando 
pela direção democrática e, ao mesmo tempo, con-
ciliar os interesses estratégicos da mineração com 
ênfase nas questões relacionadas ao meio ambien-
te. Esses são os principais objetivos de Luís Márcio 
Vianna, eleito presidente do Sindicato da Indústria 
Mineral (Sindiextra). O vice-presidente da Federação 
das Indústrias do Estado de Minas Gerais (Fiemg), 
Fernando Coura, continua no comando do conselho 
diretor do sindicato. A entidade tem cerca de 100 
associados, como a Vale, AngloAmerican, AngloGold 
Ashanti e Usiminas.

Micro e pequenas empresas
foram responsáveis por 75% dos

empregos gerados em janeiro

Conhecidas por serem um dos pilares da economia, as 
micro e pequenas empresas (MPE) foram responsáveis por 
75% dos postos de trabalho criados em janeiro de 2021 no 
país, de acordo com levantamento do Sebrae. Os dados 
refletem um otimismo da classe empresarial na ocasião, 
momento em que as restrições para conter a pandemia 
eram mais brandas. “Em meses posteriores, com a retoma-
da das atividades, as empresas voltaram a contratar mais 
do que demitiram. As MPE são muito sensíveis ao cenário 
econômico e reagem rapidamente a ele, portanto, com um 
novo movimento de fechamento da economia, é esperado 
que vejamos impactos negativos no mercado de trabalho”, 
avalia a analista do Sebrae Minas, Gabriela Martinez.
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turismo tem PreJuíZo Bilionário

A maioria das viagens programadas durante o ano passado foi adiada. É que para conter a propagação da COVID, apenas o serviço essencial foi mantido. 
Sendo assim, quem tinha um bilhete aéreo, passagem de ônibus, reserva em hotel, entre outras atividades turísticas, precisou cancelar ou até mesmo pedir 
reembolso do valor pago. De março de 2020 até fevereiro de 2021, o setor amargou um prejuízo de R$ 290,6 bilhões e está operando com apenas 42% 

da sua capacidade mensal de geração de receitas, segundo estima a Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC). O ramo só deve se 
recuperar ao nível do período pré-pandemia no início de 2023.
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Rodrigo Pacheco é
elo entre o Planalto

e governadores
No momento, o presidente do Senado, Rodrigo 

Pacheco (DEM), é um dos principais aliados do 
governo federal, uma vez que foi confiada a ele a 
tarefa de dialogar com as diversas lideranças do 
país. Pacheco tornou-se o porta-voz dos governa-
dores em busca de soluções para conter o avanço 
da COVID-19 no Brasil. Formadores de opinião em 
Minas destacam o estilo conciliador do político, 
que vem conquistando espaço no âmbito nacional.

uma em cada 10 brasileiras são
acometidas pela endometriose

Março é o mês escolhido para conscientizar as mulheres sobre 
a importância de observar os sinais da endometriose. Trata-se 
de uma doença ginecológica, inflamatória, crônica e evolutiva 
que atinge uma em cada 10 mulheres no Brasil. Por ter sintomas 
considerados comuns, como a cólica, em alguns casos, pode-se 
demorar até 10 anos para receber um diagnóstico. O presiden-
te da Federação Brasileira das Associações de Ginecologia e 
Obstetrícia (Frebasgo), Agnaldo Lopes, explica como ocorre o 
problema. “As células do tecido do interior do útero (endomé-
trio), expelido na menstruação, migram no sentido oposto e se 
instalam nas trompas, intestino, ovários e bexiga”.

lei criada na ditadura volta ao debate após 
Felipe neto criticar governo e ser intimado

O youtuber e empresário Felipe Neto tornou pública a intima-
ção que recebeu ao ser enquadrado na Lei de Segurança Nacional 
(LSN) após chamar o presidente da República, Jair Bolsonaro, de 
genocida em suas redes sociais. A repercussão do caso chama a 
atenção, principalmente, devido à legislação ter sido sancionada 
pelo último militar no comando da ditadura brasileira, João 
Figueiredo. “A LSN mostra-se incompatível em muitos pontos 
com a nossa Constituição, que estabelece liberdades e garantias 
individuais de todo cidadão. É um entulho do período autoritário, 
conflitante com nossa Constituição Cidadã”, avalia o advogado 
Francisco Gomes Júnior.

Presidente do senado tem como principal 
característica o diálogo entre os poderes

D
iv

ul
ga

çã
o



O P I N I Ã O2 EDIÇÃO DO BRASIL
27 de março a 3 de abril de 2021

JAder ViAnA

O conteúdo deste artigo é de responsabilidade exclusiva do seu autor

JornAlistA e economistA

E D I T O R I A L

Q

Eujácio Antônio Silva (Editor-chefe)

Avenida Francisco sá, nº 360 • Bairro Prado • Belo horizonte • mg • ceP 30411-145

editado sob a
responsabilidade
de mantiqueira
editorial ltda.

Administrativo/Financeiro:
Luiz Gherardi Marinho
financeiro@jornaledicaodobrasil.com.br
Comercial: comercial@jornaledicaodobrasil.com.br
Redação: redacao@jornaledicaodobrasil.com.br
E-mails alternativos:
e.brasil@yahoo.com.br / jornaledicaodobrasil@terra.com.brdistribuição nas bancas: r$ 0,50 / A distribuição dirigida é gratuita

telefones: (31) 3291-9080 / (31) 3047-8271

Equipe: 

Revisor e coordenador da redação: Diego Santiago

Jornalistas: Daniel Amaro, Leíse Costa e Nat Macedo

Repórter fotográfico: Neilton Sávio

Diagramador e designer: Cristiano Iderlandes

Articulistas não remunerados:
Opinião: Hyé Ribeiro, José Maria Trindade e Sergio Prates.
Economia: André Luiz Martins e Roberto Fagundes.
Esporte: Emanuel Carneiro, Luiz Carlos Gomes, Sérgio Moreira 
e Wanderley Paiva.
Colunistas: Acir Antão e Paulo Pedrosa.
Impressão: O Tempo Serviços Gráficos - Fone: (31) 2101-3544

www.edicaodobrasil.com.br instagram: @edicaodobrasil

caso do youtuber Felipe neto evidencia
urgência de revisar lei criada na ditadura

Após 38 anos em vigor no 
Brasil, a Lei de Segurança 
Nacional (LSN) voltou ao 

centro do debate no país. Isso 
porque o youtuber e empresário 
Felipe Neto tornou pública a inti-
mação que recebeu para respon-
der por crime contra a segurança 
nacional. Em vídeo, Neto chama 

o presidente da República, Jair 
Bolsonaro, de genocida devido 
à sua gestão na pandemia da 
COVID-19. A repercussão do caso 
levantou diversas discussões so-
bre a liberdade de expressão. O 

edição do Brasil conversou com 
o advogado e especialista em 
Processo Civil, Francisco Gomes 
Júnior (foto), sobre o histórico 
da LSN e sua incompatibilidade 
com a atualidade.

o que é a lei de segurança 
nacional (lsn)?

A LSN foi instituída em 1983, editada 
durante o governo João Figueiredo, último 
presidente do período militar no Brasil, 
baseada na doutrina de segurança nacio-
nal para a preservação da ordem política 
e social, tornando crimes determinadas 
condutas que possam ferir a soberania.

 

na ocasião de sua criação, 
qual era o objetivo de João 
Figueiredo?

A lei objetivava preservar a ordem 
pública, coibindo os atos “subversivos” 
ou “terroristas” que atentassem contra 
o Estado, basicamente reprimindo ma-
nifestações contra o governo, já que a 
classificação do termo “subversivo” tinha 
um caráter subjetivo a depender de quem 
o interpretasse. Desde que uma ação 
fosse classificada como passível de causar 
dano ou lesões à integridade territorial e 
soberania nacional, ao regime adotado 
no país, à Federação, ao Estado de Direito 
e aos chefes dos Poderes da União.

 

Por ser criada na ditadura, a 
lsn é alvo de muitas críticas. 
na sua análise, é necessária 
uma mudança na redação 
da lei?

Com a redemocratização do país a 
LSN caiu em desuso, voltando ao debate 
no governo atual, onde condutas de 
grupos radicais passaram a ser enqua-
dradas na lei. Como ela é de 1983, há 
um debate jurídico sobre se a Constitui-
ção Federal, que é posterior de 1988, 
recepcionou ou não tal legislação. Em 
outras palavras, há a necessidade de 
que o Supremo Tribunal Federal (STF) 
decida se a LSN é compatível ou não 
com a Constituição Federal atual. Tal 
apreciação irá ocorrer em breve, poden-
do haver a declaração total ou parcial 
de inconstitucionalidade do texto.

o caso do youtuber Felipe 
neto se enquadra na lsn? 

Não. Ele fez um mero comentário, 
uma exposição de uma opinião, que 
tem amparo na Constituição Federal, 
ou seja, utilizou-se da liberdade de ex-
pressão. Não pretendeu atentar contra 
a soberania nacional ou o Estado de 
Direito, mas tão somente manifestou-
-se criticamente ao presidente da 
República. Para casos assim, aquele 
que se sentir ofendido pode buscar 
judicialmente indenização pela repa-
ração dos danos.

é possível dizer quais devem 
ser os próximos passos do 
caso?

O inquérito policial de Felipe Neto 
foi encerrado por ordem judicial, já que 
não se trata de nenhuma das hipóte-
ses de crimes previstos na LSN. Se o 
ofendido entender que sofreu prejuízo 
material ou moral pode, como dito, 
buscar a reparação cível judicialmente. 
Não há nenhum cabimento em tentar-
-se enquadrar opiniões e manifestações 
da livre expressão em crimes contra 
a segurança nacional. A Constituição 
Federal garante a todos os cidadãos 
a livre manifestação do pensamento.

Quais são as principais diferen-
ças do caso de Felipe neto e do 
deputado daniel silveira (Psl), 
também enquadrado na lsn?

Existem diferenças significativas 
entre os dois casos. Enquanto Felipe 
Neto expressou uma opinião e fez uma 
crítica, ainda que contundente, ao 
presidente usando o termo “genocida”, 
ele apenas manifestou sua opinião, 
sem ameaçar nenhuma pessoa ou 
entidade. No caso Daniel Silveira, 
houve reiteradas manifestações que 
incitaram a violência e atacaram as 
instituições, pregando-se a invasão do 
STF e dar uma “lição” nos ministros, 
enfim, atitudes que atentam contra 
o Estado de Direito. Ele poderia fazer 
as críticas que quisesse desde que não 
incitasse a violência e atentasse contra 
às instituições e ao regime democrático.

 

em quais casos, após a rede-
mocratização, a lsn foi usada 
de forma devida?

A LSN estava em desuso, bem es-
quecida até que, recentemente, passou 
a ser utilizada justamente por conta de 
ataques às instituições e ameaças a 
autoridades públicas. Em alguns casos, 
foi utilizada contra invasões em prédios 
públicos promovidas pelo Movimento 
dos Trabalhadores Rurais Sem Terra 

(MST) com a prisão de diversos de seus 
membros. Em tese, até que o STF apre-
cie a matéria e decida sobre a revoga-
ção total ou parcial da lei, ela está em 
vigor e pode ser usada nos episódios já 
mencionados, como afronta ao Estado 
democrático, à soberania nacional e ao 
federalismo. Cada juiz e tribunal decide 
no caso concreto sobre sua aplicação.

   

Quais são os perigos para a 
democracia se a lsn virar um 
frequente meio de opressão 
aos opositores do governo?

A lei mostra-se incompatível em mui-
tos pontos com a nossa Constituição, que 
estabelece liberdades e garantias indivi-
duais de todo cidadão. É um entulho do 
período autoritário, em minha opinião 
conflitante com nossa Constituição 
Cidadã. O STF pode revogar a LSN total 
ou parcialmente para evitar arroubos 
incabíveis de buscar o enquadramento 
de qualquer conduta como sendo lesiva 
à segurança nacional. Entendo que deve-
-se pensar em uma nova legislação ou 
mesmo em manter-se em vigor parte 
da lei,  separando-se o joio do trigo, evi-
denciando que a liberdade de expressão 
não pode valer-se de anonimato e ainda 
que situações de ameaças a autoridades 
e instituições, bem como ao Estado 
democrático de Direito não podem sair 
impunes.

leíse costa

crítico do governo federal,
Felipe neto foi intimado a
depor com justificativa na
lei de segurança nacional
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A indústria é essencial
uando a pandemia passar, o Brasil vai necessitar buscar alternativas para 
o seu crescimento econômico, com o escopo de gerar emprego e renda, 
itens indispensáveis na contribuição para a salutar e essencial continuidade 
da vida de todos. Um dos setores capazes de ser escalado como esteio 

dessa esperada retomada é a indústria. Uma pesquisa da Confederação Nacional 
das Indústrias (CNI) aponta que o ramo no país é escolhido como determinante no 
cotidiano das pessoas. Essa foi a opinião de 24% dos entrevistados, seguido pelo setor 
da agricultura, com seus 22% das avaliações. No universo sondado, comprovou-se que 
nove em cada 10 mencionam o segmento como prioritário.

Do alto de sua responsabilidade como presidente da Federação das Indústrias do 
Estado de Minas Gerais (Fiemg), o empresário Flávio Roscoe enfatiza que a população 
brasileira, de acordo com os dados difundidos, elegeu a indústria como essencial, 
especialmente a partir da fabricação e também da criação dos produtos importantes 
para a qualidade de vida das pessoas. Em verdade, o setor brasileiro está atuando 
diuturnamente acoplado ao poder público - governo federal, estadual e até municipal, 
na busca por alternativas para minimizar os efeitos da pandemia da COVID-19, mediante 
produção de itens para atendimento à área hospitalar, sobretudo, injetando recursos 
financeiros para possibilitar a aquisição de insumos básicos destinados ao atendimento 
dos pacientes contaminados pelo vírus. Para além dessa realidade, tem havido ainda, 
o suporte explícito, visando cooperar com os compromissos financeiros ocasionados 
pela situação de crise sanitária a qual todos estão submetidos.

É notória a percepção pública no tangente a significação do fortalecimento do 
Parque Produtivo Brasileiro. Até quão, e de acordo com comentário do presidente da 
CNI, o empresário Robson Braga de Andrade, não existe país forte sem uma indústria 
forte. Os números revelados pela sondagem da CNI devem ser traduzidos em um 
roteiro a ser analisado por especialistas, até porque ela é reveladora no sentido de que 
60% da população concorda totalmente ou em parte que os empregos gerados ali 
são mais significativos e gratificantes. Já 55% do pesquisados ponderam que o setor 
paga os melhores salários e, finalmente, 52% asseguram que os trabalhadores do 
ramo são mais qualificados.  Nos dados da estimativa constata-se por fim; os patrões 
do segmento pagam os melhores salários aos seus trabalhadores, especialmente aos 
portadores de cursos superiores. O resultado dessa realidade é esse extrato a influenciar 
diretamente na distribuição da renda per capita brasileira. O quadro esquematizado 
pelos consultados abona: dois em cada três ouvidos avaliam que esse valor salarial 
mais substantivo ajuda a contribuir positivamente para o desenvolvimento econômico. 
Outra opinião: uma média de 94% concorda com relação a necessidade de mais 
investimento para aumentar o potencial produtivo.

Nestes longos meses de isolamento social, onde muitos brasileiros sucumbiram, 
contaminados pelo novo coronavírus, inúmeros foram os estabelecimentos comerciais 
e prestadores de serviços a suspenderem suas atividades, além de, em grande parte 
do tempo, terem sido obrigados a ficarem com as portas fechadas, cuja drástica 
realidade deixou um rastro de milhares de desempregados e, ainda por cima, uma 
complicada situação financeira da maioria dessas aludidas empresas. Outrossim, o 
Parque Industrial de Minas Gerais ao lado dos coirmãos brasileiros serviram de pilar 
na manutenção dos postos de trabalho, garantindo o abastecimento das redes de 
distribuição de produtos eficazes à vida e ao atendimento de pacientes.

Fica o registro para a história. Neste momento de calamidade nacional, onde o 
desespero bate à porta de muitos, a nossa gente, apesar de tudo isso, ainda teve a 
sobriedade de reconhecer a importância do desempenho das nossas fábricas como 
capítulo preponderante à retomada do crescimento econômico e social, caminho para 
o retorno das plenas atividades laborais de muitos. Claro, tudo isso será mais factível 
quando essa tormenta sanitária chegar ao fim.

um exemplo a ser seguido
com alguns meses de atraso, um 

eminente grupo com mais de 
500 economistas, banqueiros 

e empresários publicou carta aberta, 
nesta semana, com duras críticas ao 
governo federal no combate à pande-
mia do coronavírus. Mais do que criticar 
a falta de coordenação e planejamento 
na crise sanitária, os signatários apon-
taram o iminente desastre econômico 
e social no Brasil em função da inércia 
do Planalto. Entre os missivistas, estão 
ex-ministros, ex-presidentes do Banco 
Central e sócios dos principais bancos 
brasileiros. Trata-se da fina nata dos 
Faria Limers, como são jocosamente 
chamados àqueles que frequentam a 
região da Faria Lima, em São Paulo, 
na área que concentra escritórios dos 
maiores bancos e empresas no Brasil.  

Sem citar o nome de Jair Bolso-
naro e de seu ministro Paulo Guedes, 
o grupo afirma posições que vão à 
contramão do que tem apregoado o 
presidente, tais como a necessidade 
urgente de uma vacinação em massa, 
o apoio do governo central às medidas 
de isolamento e o incentivo ao uso de 
máscaras. Alertam, ainda, que é falso o 
dilema entre a vida e a manutenção dos 
empregos. Citando diversas pesquisas, 
disseram que a economia se comportou 
melhor justamente nos países que mais 
adotaram medidas de isolamento.  

Muito mais importante do que o 
conteúdo da carta - que não é novidade 
para ninguém com o mínimo de bom 
senso – é seu poder simbólico. Depois 

de um ano de pandemia descontrolada, 
depois de reiteradas falhas na condução 
da crise por parte do governo, o mer-
cado financeiro, que sempre esteve ao 
lado, ou pelo menos condescendente 
com Bolsonaro, resolveu se posicionar. 
A postura evidencia uma quebra de 
confiança na capacidade de superar a 
crise. Mais do que isso, mostra que o 
mercado começa a temer os prejuízos 
causados por ela.  

O aumento da desconfiança na 
capacidade de enfrentamento da crise 
extrapola a Faria Lima. As últimas 
pesquisas de opinião têm mostrado 
quedas acentuadas na avaliação e 
cada vez mais entidades de peso como 
Conferência Nacional dos Bispos do 
Brasil (CNBB) e Ordem dos Advogados 
do Brasil (OAB) se posicionam contra o 
presidente. Ele, atônito, diante de tudo 
isso parece estar se derretendo. 

Apesar do derretimento de sua 
imagem, Bolsonaro continua firme em 
sua cadeira presidencial. A despeito 
dos inúmeros pedidos de impeach-
ment que têm chegado ao congresso, 
os parlamentares não dão qualquer 
sinal de que querem levar adiante o 
processo para afastar o mandatário. 
É assustadora a inércia do congresso 
diante de tamanha irresponsabilidade 
com a saúde do povo brasileiro. Assus-
tadora porque morrem mais de duas 
mil pessoas por dia em média. Porque 
está faltando leito, oxigênio e, agora, 
medicamentos usados para intubação. 
É asfixiante, angustiante pensar que 

a compra desses medicamentos foi 
cancelada pelo ministério da saúde em 
agosto do ano passado. 

Até quando os deputados e senado-
res serão coniventes com isso? Se até o 
mercado financeiro já se posicionou, 
por que o Congresso não se move? 
Infelizmente, existe uma resposta bem 
pragmática para essas perguntas: 
Ficarão inertes enquanto o governo os 
estiver inundando de emendas parla-
mentares.  

Em 2020, o governo Bolsonaro 
mais que dobrou os valores pagos em 
emendas. Foram R$ 17,4 bilhões de 
janeiro a outubro. No mesmo período 
do ano anterior, foram R$ 7,7 bilhões. 
Com tantos recursos disponíveis para 
atender suas bases eleitorais, os de-
putados e senadores, sobretudo, os 
do chamado centrão, que o apoiam, 
fecham os olhos para tragédia que 
vivemos diariamente. Se calam diante 
das fanfarronices do presidente e sua 
trupe. Eles não percebem, entretanto, 
que essa crise pesará sobre todos. 
Sobre eles também. Um eleitor fragili-
zado economicamente tende a desejar 
mudança na política e isso se reflete 
também nos cargos proporcionais, 
como os de deputados.  

A exemplo do que fizeram os Faria 
Limers, os deputados do centrão preci-
sam se posicionar. Precisam agir para 
frear o negacionismo do presidente 
que transformou o País em epicentro 
mundial da pandemia e que não gosta 
de ser chamado de genocida.
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experimente a cachaça “PurAnA”.

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

alguns dos principais degustadores da região.

telefone: (31) 99243-1100

Presidente do senado se tornou
referência na política nacional

Dirigente da AMM
apoia medida da CNM

O Projeto de Lei 4.253/2020, conhe-
cido também como a nova Lei de 
Licitações, tem até o dia 1º de abril 
para ser regulamentado pelo chefe 

do Poder Executivo e sancionado. Por ser uma 
pauta de interesse municipalista e que já vem 
sido discutida há muitos anos, o movimento 
municipalista, liderado pela Confederação 
Nacional de Municípios (CNM), enviou, no 
dia 24 de março, um ofício ao presidente Jair 
Bolsonaro, em que pede a sanção, na íntegra, 
da pauta.

O novo marco legal deve promover mais 
transparência às licitações, eficácia e agilida-
de na execução dos contratos e eficiência no 
combate a desvios de recursos públicos. Dentre 
as mudanças, tipifica crimes relacionados a lici-
tações e disciplina itens do assunto em relação 
às três esferas de governo: União, Estados e 
Municípios. A proposta mais importante desta-
cada pela CNM é a criação do Portal Nacional 
de Contratações Públicas (PNCP), que ficará a 
cargo da União e deve concentrar os processos 
licitatórios por todo o Brasil.

O presidente da Associação Mineira de Mu-
nicípios (AMM), Julvan Lacerda, que também 
é vice-presidente da CNM, defende que o texto 
atualiza a legislação e traz ferramentas atuais 
para os gestores municipais, “As novas propos-
tas são mais eficientes. A atual legislação faz, 
muitas vezes, com que o Poder Público, com 
o pretexto de fazer transparência, acabe com-
prando mais caro. Com a nova lei, moderniza, 
traz novas ferramentas, vai ter um trabalho no 
começo, mas, com o tempo, com as associações, 
tem condição de dar certo”, avaliou.

O presidente da AMM defendeu, também, 
a realização de cursos para que os gestores 
municipais se adaptem à nova plataforma caso 
o texto seja sancionado. Sobre as dificuldades 
de acesso à internet pelo país, o presidente da 
AMM disse ao jornal O Tempo que esse não deve 
ser um fator impeditivo, já que atualmente os 
gestores são acompanhados quase que diaria-
mente pelos órgãos de controle.

Na mesma reportagem, Mártin Haeber-
lin, consultor da área jurídica da CNM e que 
coordenou o grupo de trabalho que sugeriu 
alterações no texto inicial da proposta, explicou 
que o portal vai ser positivo por, entre outros 
motivos, publicizar todos os processos. “É uma 
modificação relevante. Havia o entendimento 
de que a lei atual é analógica no mundo que se 
tornou digital. O PNCP será, no médio prazo, o 
maior avanço da nova lei. Qualquer pessoa vai 
poder acessar qualquer licitação, e há fomento 
de participação de pessoas de todos os lugares, 
é uma inovação gigantesca”, disse.

mudanças

Caso a nova Lei das Licitações entre em vigor, 
ela vai “conviver” por dois anos com a antiga lei 
8.666/1993 como período de adaptação. Para 
isso, cada licitação deverá ter, em seu edital, a 
lei que seguirá. Já os municípios terão um prazo 
de até seis anos para se adaptarem estrutural-
mente à forma eletrônica de acordo com a lei.

A nova lei também prevê, assim como a 
atual, a possibilidade da administração pública 
restringir a localidade de fornecedores a depen-
der do objeto da compra para aquecer a eco-

nomia local, o que incentiva micro e pequenos 
empresários. A CNM aponta outras mudanças 
benéficas aos municípios:

 Criação do Portal Nacional de Contrata-
ções Públicas, que irá centralizar os procedimen-
tos licitatórios;

 Simplificação das modalidades licitató-
rias, com a exclusão do convite e da tomada de 
preços (e a previsão do pregão dentro da lei);

 Inversão de fases, com o procedimento de 
julgamento de propostas antes do julgamento 
da habilitação e fase recursal única;

 Previsão de procedimentos auxiliares à 
licitação (como o credenciamento e o registro 
de preços);

 Melhor disciplina sobre a contratação 
direta, inclusive com a consolidação dos valores 
de dispensa para R$ 100 mil (serviços de enge-
nharia e manutenção de veículos automotores) 
e R$ 50 mil (demais contratações).
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A té os nomes mais ácidos 
da imprensa nacional têm 
reconhecido a atuação do 
presidente do Senado, o mi-

neiro Rodrigo Pacheco (DEM). A partir 
de Brasília, ele se transformou em uma 
preferência para entrevistas sobre os 
mais diversificados temas e, ao con-
trário de outros figurões do Planalto, 
o parlamentar não se nega a atender 
aos profissionais da comunicação de 
diferentes tendências e representações. 
Com isso, vai construindo uma imagem 
de político de ares moderno ao mesmo 
tempo em que apresenta características 
de bons mestres da política mineira, 
como Juscelino Kubitschek e Tancredo 
Neves.

Prestes a completar 60 dias de 
comando na Casa Alta do Congresso, 
Pacheco administra uma agenda movi-
mentada e faz questão de reforçar para 
os brasileiros quais são suas novas res-
ponsabilidades, inclusive as que dizem 
respeito ao combate à pandemia, tendo 
como bula os preceitos estabelecidos em 
uma reunião que aconteceu em Brasília 
entre os poderes na semana passada.

Quando tem oportunidade de falar 
em público, ele sempre destaca que o 
Senado está atento a todas as demandas 
nacionais, sobretudo as reformas admi-
nistrativa e financeira, além das provi-
dências necessárias para minimizar o 
desemprego. Pacheco não perde de vista 
e se mantém vigilante diuturnamente 
para que todos os acontecimentos e de-
cisões emanadas do Congresso Nacional 
tenham como princípio basilar o respeito 
ao regime democrático brasileiro.

Os destacados atributos do parla-
mentar podem contribuir para ajudar o 
governo federal nas questões emergen-
tes, especialmente na política destinada 
ao combate à COVID-19.

 

 Autoridades mineiras

Vice-presidente da Assembleia Le-
gislativa de Minas Gerais (ALMG), o de-
putado Antônio carlos Arantes (PSDB) 
sentenciou que a reunião ocorrida sema-
na passada, no Palácio da Alvorada, com 
as presenças do presidente da República, 
Jair Bolsonaro, e os presidentes da Câ-
mara e do Senado, Arthur Lira (PP-AL) 
e Rodrigo Pacheco, foi um evento com 

total e incondicional apoio de Pacheco. 
Ou seja, ele demonstrou sua capacidade 
de articulação e de que se trata de um 
grande líder. 

“O estilo conciliador e a busca 
incessante pelo diálogo são carac-
terísticas marcantes de Pacheco”, 
garante o ex-governador Alberto 
Pinto coelho. Nesse mesmo viés, o 
presidente da Câmara de Dirigentes 
Lojistas de Belo Horizonte (CDL/BH), 
marcelo de souza e silva, afirma que 
“Minas volta ao cenário das decisões 
nacionais com a destacada e com-
petente atuação de Rodrigo Pacheco 
nessa importante missão de presidir 
o Senado. Em 2 meses, ele já é visto 
como um grande mediador, reavivan-
do na nação os estadistas referências 
que foram JK e Tancredo Neves”.

O presidente da CDL/BH acrescentou 
ainda que o senador mineiro tem lutado 
por aquilo que o país mais precisa neste 
momento: “união e diálogo para tomar-
mos as decisões corretas e enfrentarmos 
a pandemia e suas dramáticas consequ-
ências, sem se esquecer da economia. 
Também precisamos, urgentemente, 
acelerar o processo de vacinação. Para 
isso, é necessário equilíbrio, lucidez e 
consenso”.

De acordo com o cientista político e 
professor universitário malco camargo, 
Pacheco tem realizado na presidência 
do Senado o que melhor soube fazer 
em sua curta e brilhante carreira políti-
ca: conciliação de interesses com bases 
sólidas e racionais sustentadas pela sua 
capacidade de ouvir e convencer seus 
interlocutores. “Com sua presença leve, 
palavras bem escolhidas e sensatez, ele 
vai ocupando um espaço cada vez mais 
importante na política nacional e seus 
posicionamentos ponderados têm ainda 
mais destaque em tempos de devaneios 
de outras lideranças”.

deputado Antonio carlos Arantes
é vice-presidente da Almg

marcelo de souza e silva destaca
as qualidades de Pacheco

rodrigo Pacheco se firma
como um político conciliador
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eujácio silva os destacados
atributos do
parlamentar

podem contribuir
para ajudar o

governo federal
nas questões
emergentes

estórias de um governador
É bem possível que opositores ao governador romeu Zema 

(Novo) estejam aumentando o grau de maldade disparado 
contra ele. Mas, segundo esses inimigos, o chefe do Executivo 
mineiro estaria perdendo uma média de 2 horas por dia para 
ficar conectado às suas redes sociais, mesmo com a pandemia 
correndo solta em Minas. Seria uma falta de bom senso lógico. 
Ainda bem que isso pode não passar de estória.

Viana governador
Semana passada, o senador carlos Viana (PSD) voltou a 

confirmar a amigos a sua pretensão de se candidatar ao governo 
de Minas, mesmo que para isso tenha de se afastar de seu padri-
nho político, o prefeito de Belo Horizonte, Alexandre Kalil (PSD).

A fila da vergonha
Diariamente, uma média de mil pessoas formam enormes 

filas na Avenida do Contorno, zona Sul de BH, para buscar 
medicamentos na Farmácia de Minas. Além de ficarem horas 
a fio expostos ao relento, ainda tem a aglomeração, tema con-
denado por ser uma medida contrária as recomendações para 
evitar a propagação da COVID-19. Por lá, os idosos desalentados 
costumam bradar: “eis a fila da vergonha”. Cruz credo, gente!

deputado independente
Consta dos bastidores que o jornalista e deputado João 

Vítor Xavier (Cidadania) pretende caminhar cada vez mais na 
sua linha de independência em relação ao governo de Minas. 
Por conta disso, já se comenta na Cidade Administrativa que 
ele vai dar muito trabalho, pois se trata de um parlamentar 
de uma oratória refinada e de uma cultura preponderante.

nomes da teceria via
Nos corredores da Assembleia Legislativa de Minas Gerais 

(ALMG) são listados quatro nomes com possibilidade de um 
deles ser escalado para disputar a denominada terceira via ao 
governo de Minas. São eles: o prefeito de Betim, Vittorio me-
dioli (PSD), senador carlos Vianna (PSD), o chefe do Executivo 
de Uberlândia, odelmo leão (PP) e o vice-governador Paulo 
Brant. Quanto a um possível retorno do ex-prefeito de BH, 
marcio lacerda, à cena política, tudo não passa de incógnita.

sucessão na Fecomércio
O sempre polêmico empresário nadim donato, presidente 

do Sindicato do Comércio Lojista de Belo Horizonte (Sindilojas 
BH), voltou a comentar nos bastidores que, ainda este ano, 
quando acontecer a eleição para a Federação do Comércio de 
Bens, Serviços e Turismo do Estado de Minas Gerais (Fecomércio 
MG), ele tem chances de ser eleito presidente da entidade. 
Se vai conseguir ou não, ninguém sabe, porém, muitos se 
lembram da recorrente pretensão de nadim em comandar a 
tradicional federação. A conferir...

ministro cai
Ao ser indagado por jornalistas, o ex-presidente do Banco 

Central e um dos mais renomados economistas do país, gus-
tavo Franco, foi direto ao ponto. “O ministro da Economia, 
Paulo guedes, está sem prestígio, suas falas já não são tão 
respeitadas no Palácio do Planalto e, assim, que minimizar essa 
pandemia, ele deve deixar o governo”, sentencia.

olimpíadas em tóquio
As autoridades ligadas às entidades esportivas mundiais 

continuam divididas em relação à manutenção das Olimpíadas 
de Tóquio no meio deste ano. Assim, resta esperar pela decisão 
e também a posição do governo brasileiro para saber se os 
atletas daqui serão liberados para participarem do evento. 
Além do mais, se eles próprios teriam interesse em marcar 
presença no certame, diante da completa insegurança por 
conta da crise sanitária mundial.

https://www.otempo.com.br/politica/cnm-pressiona-bolsonaro-por-sancao-da-nova-lei-de-licitacoes-1.2462896
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“Somos feitos de carne, mas somos 
obrigados a viver como se

 fôssemos de ferro”
Freud

daniel Amaro
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dia do consumidor
No dia 15 de março é comemorado 

o Dia Mundial do Consumidor e, assim, 
como outras datas significativas para o 
comércio, como a Black Friday, tem sua 
origem nos Estados Unidos da América, em 
1962, o então presidente John F. Kennedy, 
enviou uma mensagem ao congresso com 
as suas preocupações a respeito dos direitos 
do consumidor. No entanto, foi apenas 
em 1983 que o ativista Anwar Fazal, que 
ocupava o cargo de chefe da Organização 
Internacional dos Consumidores, decidiu 
transformar a data da carta de Kennedy em 
um dia para celebração e compras.

De lá para cá, comerciantes do mundo 
inteiro tem abraçado a data como dia do 
consumidor. Esse período é uma ferramenta 
importante para impulsionar as compras, 
considerando que o primeiro semestre tende 
a ser fraco para o varejo, tendo em vista a 
grande quantidade de despesas referentes 
ao início do ano como pagamento do IPTU, 
compra de material escolar das crianças, 
renovações de seguros, dentre outros.

No Brasil, a data ainda é relativamen-
te nova, ganhando mais força a partir 
de 2014. Porém, pesquisas demonstram 
que, a cada ano, consumidores tomam 
conhecimento desse dia. Segundo pes-
quisa de intenção de compra feita pela 
Social Miner e pela Opinion Box, em 
2019, apenas 46,9% das pessoas conhe-
ciam a data. Em 2020, esse número subiu 
para 64% e tende a aumentar no futuro.

Neste ano, o dia do consumidor tem 
uma cara diferente. Com muitas cidades 
decretando lockdowns e restrições ao 
comércio de rua, os empresários estão 
precisando se adaptar para não passar 
essa data no vermelho.

Mais do que nunca, o foco dos con-
sumidores está no e-commerce e suas 
variantes. Isso exige adaptação por parte 
dos empresários, que precisam investir 
em divulgação online, com marketing 
digital e focado nas redes sociais. Pro-
moções exclusivas para a internet, com 
descontos e/ou frete grátis também 

costumam ser bem assertivas. Da mesma 
forma, os consumidores também preci-
sam se atentar aos seus direitos e tomar 
certos cuidados:

Monitorar os preços com antecedên-
cia, para evitar “falsas promoções” nas 
quais você acaba pagando “a metade 
do dobro”;

Não comprar por impulso. É impor-
tante lembrar que ainda estamos passan-
do por um período de pandemia mundial 
e recessão econômica, então não gaste 
dinheiro com besteiras que não precise, 
por melhor que seja a promoção;

Busque comprar em sites de confian-
ça, procure a procedência da loja, de 
preferência buscando a opinião de outros 
consumidores reais dessa empresa;

Leia com cuidado todas as condições 
da compra. Prestando a atenção nesses 
detalhes, é possível aproveitar esse Dia 
do Consumidor para conseguir ótimos 
descontos e comprar sem medo de es-
tourar o orçamento.

setor de turismo amarga prejuízo
de mais de r$ 290 bilhões no Brasil

mês Bilhões

março r$ 13,38

Abril r$ 36,94

maio r$ 37,47

Junho r$ 34,18

Julho r$ 31,87

Agosto r$ 29,02

setembro r$ 24,98

outubro r$ 20,73

novembro r$ 16,91

dezembro r$ 15,83

Janeiro r$ 13,35

Fevereiro r$ 15,96

crescimento das perdas
mensais de faturamento

De março de 2020 até fevereiro de 2021, 
as atividades turísticas somam um prejuízo de 
R$ 290,6 bilhões. O setor chegou ao segundo 
mês do ano operando com apenas 42% da 
sua capacidade mensal de geração de receitas, 
segundo calcula a Confederação Nacional do 
Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC). A 
entidade também estima que o ramo só deve 
recuperar no início de 2023 o nível médio de 
geração de receitas mensais do pré-pandemia.

Entre junho de 2020 e janeiro de 2021, o 
ritmo de danos vinha descendo. Porém, o mês 
de fevereiro marcou uma interrupção nessa 
tendência, quando a perda mensal cresceu a 
R$ 15,96 bilhões. “Acho que a segunda onda 
da pandemia causou essa reversão”, disse o 
economista da CNC, Fabio Bentes. Mais da me-
tade (51%) do prejuízo apurado até agora pelo 
setor ficou concentrado em São Paulo (R$ 104,9 
bilhões) e Rio de Janeiro (R$ 45,5 bilhões). 

O agregado especial de atividades turísticas 
cresceu 0,7% em janeiro ante dezembro, segun-
do os dados da Pesquisa Mensal de Serviços, 
divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia 
e Estatística (IBGE). O segmento de turismo 
avançou 122,8% entre maio de 2020 e janeiro 
de 2021, mas ainda precisa crescer 42,1% para 
retornar ao nível de fevereiro do ano passado 
no pré-pandemia.

reação em cadeia

Bruno Fagundes é proprietário de uma 
empresa de transporte particular e conta que 
vem amargando prejuízos desde o ano passado. 
“Nosso ramo depende totalmente da atividade 
turística e, consequentemente, quando um 
vai mal o outro também acompanha. Nós 
tínhamos vários contratos fechados no começo 
de 2020, principalmente para o Carnaval e Se-
mana Santa. Cerca de 80% foram cancelados e 
tivemos que devolver o dinheiro aos clientes. O 
restante preferiu remarcar para uma data futu-
ra, sendo que muitos estão em aberto e ainda 
não conseguiram utilizar o serviço por conta 
do agravamento da situação da COVID”, relata.

Ele diz que a empresa já está no mercado 
há mais de 10 anos e nunca viu uma crise tão 
severa. “Já passamos por situações complica-

das, mas igual essa é a primeira vez. Precisamos 
demitir boa parte dos nossos funcionários. 
Antes tínhamos 35, agora somos apenas 22. 
Mesmo com o início da vacinação, não temos 
perspectivas de melhoras em curto prazo. Talvez 
para 2022 o cenário já esteja mais favorável ao 
setor de turismo”.

Para Jackson Castro, gerente de marketing 
de uma rede hoteleira, houve aumento na pro-
cura por hospedagem no início de 2020, muito 
por conta do Carnaval. “Mas durante os meses 
seguintes, os números são apenas decrescentes. 
Para se ter uma noção, no final do ano, a taxa 
de lotação costuma ficar em 90% e até 100%. 
Agora, trabalhamos com média de apenas 
30%. Além dos cancelamentos e devoluções das 
quantias pagas, não temos tido muitas reservas 
nos últimos tempos”.

O gerente reforça que toda a equipe tem 
tomado os devidos cuidados para prevenção 
ao coronavírus. “Colocamos acrílico na recep-
ção para evitar o contato com os hóspedes e 
disponibilizamos álcool em gel em todas as 
dependências. Não temos mais o buffet de café 
da manhã para não ter aglomeração. O movi-
mento caiu bastante, mas assim que o setor de 
turismo se recuperar, a hotelaria também vai 
melhorar. Acredito que no final deste ano as 
coisas já comecem a se ajeitar”, conclui.
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Aécio, ontem e hoje
Se em Brasília o deputado mineiro Aécio neves (PSDB) está 

conseguindo se desvencilhar de seus processos na Justiça, em 
Minas, o tema referente à construção da Cidade Administrativa 
e uma auditoria em andamento no âmbito da Cemig podem 
colocar o nome dele de volta às notícias nada agradáveis.

 

economia cambaleante
Em Brasília, os economistas já projetam um cenário de 

completa estagnação na economia brasileira até o mês de 
agosto. Segundo eles, somente a partir de setembro a situação 
poderá ser revertida, mesmo assim se acontecer a vacinação 
em massa da população. Santo Deus, gente!

Bancos oficiais x Pandemia
São muitos os parlamentares e outras autoridades que consi-

deram tímida a atuação dos bancos do governo, Caixa Econômica 
e Banco do Brasil, no apoio firme das empresas, especialmente as 
menores por causa da pandemia. Aliás, essa tem sido a reclama-
ção recorrente no gabinete dos presidentes do Senado, rodrigo 
Pacheco (DEM) e da Câmara, Arthur lira (PP). Mas como eles não 
têm a caneta nas mãos, as observações são apenas encaminhadas, 
porém, sem muito efeito, diga-se de passagem.

Fora de controle
Segundo observação do jornalista carlos Alberto sarden-

berg, a tendência é que o segundo semestre deste ano seja 
iniciado com inflação subindo, dólar disparando e o desarranjo 
geral da economia brasileira, inclusive com desemprego recorde.

economista explica
Na avaliação do economista ricardo sennes, o cenário 

complexo que espera os brasileiros na virada do semestre vai 
acontecer pela falta de cumprimento das medidas de isolamen-
to social. “Está havendo a necessidade da paralisação quase 
completa das atividades comerciais em todo o país. Depois, a 
conta vem salgada para todos”, afirma.

Política e pandemia
A situação da pandemia vai ser minimizada no Brasil quando 

os políticos deixarem de olhar para o projeto de eleição de 2022 
e concentrarem em ações práticas para conter a propagação 
do vírus. “Misturar esses dois temas é o mesmo que não dar 
importância para o fato de que centenas de vidas estão sendo 
sacrificadas diariamente. Isso é um genocídio”. Comentário do 
médico paulistano, Paulo saldiva, que já foi diretor da poderosa 
Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa).

Adeus, ministro
Ao deixar o Ministério da Saúde, o general eduardo Pa-

zuello ouviu a seguinte frase em tom de indagação por parte 
de um jornalista: “quando o senhor assumiu a pasta no ano 
passado, o número de mortes por conta da COVID era de 14 
mil e hoje são quase 300 mil óbitos”. Com certeza o silêncio 
foi a reposta para tal inquirição.

Prestígio dos militares
“Depois do regime militar de 1964, este é o período de 

maior protagonismo das Forças Armadas no Poder Central”. 
Observação feita pela jornalista Vera magalhães, da Rede 
Cultura de Televisão.
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leíse costa

75% dos empregos gerados em janeiro
vieram de micro e pequenas empresas

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.

As micro e pequenas empre-
sas (MPE) foram respon-
sáveis por 75% do total de 

empregos formais registrados em 
janeiro de 2021 no país. A modali-
dade criou aproximadamente 195,6 
mil vagas do montante de 260.353. 
O saldo representa quase o dobro 
do número de ocupações criadas 
pelo segmento no mesmo mês 
do ano passado, no qual cerca de 
103,9 mil pessoas foram contrata-
das formalmente. As informações 
são do Serviço Brasileiro de Apoio 
às Micro e Pequenas Empresas 
(Sebrae), com base nas estatísticas 
do Cadastro Geral de Empregados e 
Desempregados (Caged).

Em comparação com os últi-
mos 6 meses, os pequenos negó-
cios apresentaram um saldo total 
de 1,1 milhão de novos empregos 
contra 385,5 mil postos de traba-
lho criados pelas médias e grandes 
empresas (MGE). Os setores que 
mais contrataram, tanto nas MPE 
quanto nas MGE, foram serviços, 
indústria de transformação e cons-
trução. Já no ramo de comércio 
houve uma diferença significativa. 
Enquanto os pequenos negócios 
apresentaram resultado positivo 
de 27,4 mil, as médias e grandes 
empresas tiveram um saldo nega-
tivo de 21,3 mil vagas.

É válido ressaltar que os dados 
são reflexos do cenário da pandemia 
em janeiro, mês em que as medidas 
de contenção da COVID-19 impostas 
ao comércio eram menos restritivas 
que o atual momento. “Quando 
observamos a evolução do resultado 

gerado pelas MPE ao longo de 2020, 
vemos que as informações refletem 
exatamente aquele momento pan-
dêmico. Nos meses de março, abril 
e maio, onde o funcionamento das 
atividades estava limitado, o resulta-
do foi bastante negativo. Em meses 
posteriores, com a retomada das 
atividades, as empresas voltaram a 
contratar mais do que demitiram. 
As MPE são muito sensíveis ao 
cenário econômico e reagem rapi-
damente a ele, portanto, com um 
novo movimento de fechamento da 
economia, é esperado que vejamos 
impactos negativos no mercado 

de trabalho, principalmente se a 
duração for longa”, avalia a analis-
ta do Sebrae Minas, 
Gabriela Martinez.

Dono de quatro 
unidades de uma 
franquia de depi-
lação a laser, com 
faturamento de até 
R$ 500 mil anual-
mente, o belo-ho-
rizontino Cristiano 
Araújo, 41, foi um dos 
empresários que aumentou sua 
equipe. “Quando pudemos voltar a 
funcionar, tivemos uma demanda 

grande. Os pequenos profissionais 
autônomos que trabalhavam com 

depilação quebraram 
e havia muitos clien-
tes que estavam no 
meio do processo e 
que buscavam uma 
empresa mais sólida 
para continuar o tra-
tamento. Por sermos 
uma franquia inter-
nacional, recebemos 
muitos deles desam-

parados”, explica o gestor que 
contratou quatro funcionárias em 
janeiro deste ano.

Araújo conta que, apesar 
de um 2020 difícil, as reservas 
financeiras e o fluxo de caixa 
garant i ram a sobrev ivência 
da empresa na pandemia e já 
enxerga os próximos anos com 
otimismo. “O que me motivou 
foi a expectativa de aquecimen-
to do mercado. As contratações 
ocorreram antes dessa segunda 
onda,  mas nós percebemos 
que, no período em que pode-
mos funcionar, a demanda está 
mais alta. As minhas projeções 
com a vac ina são grandes, 
tenho certeza que, em breve, 

poderemos trabalhar e atender 
nossos clientes normalmente. 
Nós já temos muitos ativos em 
tratamentos contínuos. Penso 
que 2021 ainda será um ano 
de muita cautela, tenho pé no 
chão para segurar esse ano, 
mas em 2022 acredito que o 
crescimento da economia será 
muito forte”, afirma.

A pesquisa ainda divulgou os 
estados que, proporcionalmente, 
mais geraram empregos: Mato 
Grosso, Goiás, Santa Catarina, 
Roraima e Rio Grande do Norte. 
Já São Paulo, Minas Gerais, Ama-
pá, Rondônia, Rio de Janeiro e 
Amazonas foram os que menos 
contrataram.

Na avaliação de Gabriela, 
é preciso um apoio maior aos 
pequenos negócios. “Em Minas, 
as MPE geraram 16.832 vagas 
em janeiro, correspondendo a 
65,7% dos postos criados no 
mês, que totalizaram 25.617. 
As MPE são bastante sensíveis 
ao que acontece na economia. 
Elas são as primeiras a demitir 
caso o cenário seja ruim, mas 
reagem rapidamente quando 
as condições melhoram. No 
entanto, não costumam ter uma 
reserva de emergência muito 
grande, ou seja, caso o período 
de crise seja muito longo, fica 
mais difícil delas se manterem. 
Portanto,  para garantir  sua 
sobrevivência, é preciso criar 
medidas que facilitem o seu 
acesso ao crédito, como o Pro-
grama Nacional de Apoio às 
Microempresas e Empresas de 
Pequeno Porte (Pronampe)”, 
finaliza.

em meses
posteriores, com
a retomada das
atividades, as

empresas voltaram
a contratar mais

do que demitiram
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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

Kalil vingou-se. A Câmara não aprovou seu pedido de empréstimo, 
contudo, ele não deixou o secretário municipal de Saúde, Jackson Ma-
chado Pinto, ir ao Palácio Francisco Bicalho para prestar depoimento.

Betim está anunciando um mar de rosas por lá. Propaganda da 
prefeitura informa que, apesar do coronavírus, houve crescimento da 
economia na cidade com alguns milhares de novos empregos.

será que a fiscalização da Prefeitura Municipal de Belo Horizonte 
confere o funcionamento do comércio na Cabana de Pai Thomaz? Eu 
duvido muito!

o Papa Francisco corta salário de cardeais para manter emprego 
de funcionários no Vaticano.

hoje, no ramo educacional, o respeitado advogado e empresário 
Lázaro Pontes, é sempre lembrado para assumir entidades no estado e 
nacionalmente. Ele foi convidado a voltar à direção da União dos Varejis-
tas de Minas Gerais (UVMG), onde realizou um dos mais belos trabalhos. 
No entanto, declinou do convite, pois, além de suas atividades, também 
abre espaço no segmento da saúde e agropecuária.

APenAs os oniBus Vão continuAr contAminAndo. O prefeito 
Alexandre Kalil (PSD) mandou fechar tudo no domingo e, assim, super-
mercados, padarias, sacolões, pequenas mercearias de bairros e bares 
deverão ficar com suas portas fechadas. Os restaurantes permanecerão 
funcionando com delivery, mas as linhas de ônibus continuarão conta-
minando os passageiros, uma vez que estão sempre lotadas todas as 
manhãs e nos horários de pico. O metrô também fica cheio e nenhum 
esforço de fechar a cidade vai lograr êxito se isso não for resolvido. 
Será que os comércios nos munícipios que ficam no entorno de BH vão 
funcionar normalmente?

crise Pode leVAr VilA noVA A FAlÊnciA. A situação do tradicional 
Leão do Bonfim, de Nova Lima, é lastimável. Para colaborar o time ainda 
foi rebaixado no Campeonato Mineiro. A Federação Mineira de Futebol 
(FMF) não cria condições dos clubes sobreviverem. Muitos deles estão 
sem atividades e nada acontece de novo no futebol mineiro. Desde 1965, 
a FMF é comandada por apenas uma família.

dePois de Ano de PAndemiA. Por insistência do senador Rodrigo 
Pacheco (DEM), o presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, concordou em 
fazer um encontro com os governadores, integrantes do Judiciário e 
do Congresso para discutir a crise do coronavírus. Depois de um ano 
e, ao vivenciar o colapso na saúde, Bolsonaro aceitou criar um comitê 
para discutir ações. Enquanto isso, em Minas, a onda roxa vai até o 
dia 4 de abril.

desembargador caldeira Brant, comandante
da marinha, Almirante ikes, vice-presidente
do tcemg, gilberto diniz, e Paulo cardoso

A
rq

ui
vo

 p
es

so
al

domingo dia 28 de março
Marcio Belém - ex-prefeito de Esmeraldas
Dr. Carlos Cleber Guimarães

segunda-feira, 29
Repórter Roberto Abraz
Médico José Rafael Guerra

terça-feira, 30
Jornalista João Bosco Martins Sales
Sra. Ruthe de Matos Carneiro - esposa de Cleuber Brandão Carneiro
Glacia Brandão

Quarta-feira, 31 
Jornalista Sinfrônio Veiga
Ex-governador Fernando Pimentel
Contador Nourival Resende

Quinta-feira, 1º de abril
Edesio Lucas Diniz
Carlos Alberto Peixoto
Luisa Souza - edição do Brasil

sexta-feira, 2
Yara Tupinambá
Publicitário Álvaro Resende
Leandro Augusto Carneiro - Rádio Itatiaia

sábado, 3
Claudio Augusto Chaves de Mendonça
Sra. Léia Leda Antonio Ministério
Comandante José Afonso Assumpção

OPORTUNIDADE

TERNO
SOB MEDIDA

R$ 1.400,00

Super 120
a partir de

Venha tirar suas medidas
ou agende um horário de

atendimento em sua casa ou no
seu escritório e iremos até você.

Av. contorno, 7187 - lj. 3
lourdes - Belo horizonte - mg

telefone: 31 3227-4733
Acesse nosso site:

jotabaptista.wix.com/jbatista

Aumento da taxa selic para
2,75% preocupa setor produtivo

retirada

do estímulo

monetário

é mais um

componente

a prejudicar

a recuperação

da economia

brasileira

A Federação das Indústrias do 
Estado de Minas Gerais (Fiemg) 
recebeu com grande preocupação 
a decisão do Comitê de Política 
Monetária (Copom) do Banco Cen-
tral de aumentar da taxa Selic para 
2,75% ao ano, neste momento de 
agravamento da pandemia de CO-
VID-19 e de escalada das incertezas 
econômicas. 

“Reconhecemos que a decisão 
do Copom é orientada pelo controle 
da inflação. Contudo, a economia 
brasileira ainda convive com elevado 
grau de ociosidade, sobretudo no 
setor de serviços, e com tendência 
de piora do mercado de trabalho”, 
alertou o presidente da entidade, 
Flávio Roscoe. 

Segundo o líder empresarial, o 
processo de recuperação da econo-
mia ainda é parcial e desigual entre 
os setores, com viés de desacelera-
ção. Enquanto a indústria apresenta 
sinais de recuperação, o setor de 
serviços é impactado negativamente 
pelas medidas de distanciamento so-

cial para a contenção da pandemia, 
com seu crescimento condicionado 
ao avanço da vacinação e ao arrefe-
cimento no número de casos. 

A taxa de desemprego ainda se 
encontra em nível historicamente 
elevado no Brasil, totalizando 14,2 
milhões de pessoas desocupadas. 
A recuperação incompleta também 
está evidenciada na queda da con-
fiança dos empresários, reflexo da 
incerteza com relação à economia 
nos próximos meses. Quanto aos ris-
cos inflacionários, é consensual que a 
trajetória levemente ascendente do 
IPCA, em relação à meta de inflação 
para 2021, tem caráter transitório. 
O avanço da inflação está funda-
mentado na escalada de preços dos 
alimentos e na desvalorização do 
real perante o dólar. 

“Nesse cenário, é evidente que a 
retirada do estímulo monetário, via 
aumento da taxa de juros, é mais um 
componente a prejudicar o frágil pro-
cesso de recuperação da economia 
brasileira”, afirmou Roscoe.

o presidente do

senado, rodrigo

Pacheco, em sua

recente visita

ao presidente

Jair Bolsonaro no

Palácio da Alvorada
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Presidente dA sociedAde BrAsileirA de mAstologiA - regionAl minAs gerAis
camilla@zoomcomunicacao.com.br

AnnAmAriA mAssAhud
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www.horizontebelo.com.br
(31) 3261-1515

Sua melhor opção para:

• Reuniões e treinamento
• Fins de semana

A 52 km de BH e 9 km do Inhotim

• Férias
• Feriados

Hotel Fazenda

Brumadinho - MG
Horizonte Belo

março amarelo: uma em cada
10 brasileiras tem endometriose

Março é o mês escolhido para 
conscientização acerca da 
endometriose, doença gi-

necológica, inflamatória, crônica e 
evolutiva que atinge uma em cada 10 
mulheres no Brasil.

O presidente da Federação Brasileira 
das Associações de Ginecologia e Obste-
trícia (Frebasgo), Agnaldo Lopes, elucida 
que a patologia acontece quando as 
células do tecido do interior do útero 
(endométrio), expelido na menstruação, 
migram no sentido oposto e se instalam 
nas trompas, intestino, ovários e bexiga. 

Ele acrescenta que, a mulher que 
menstrua sem fatores de proteção, 
como contraceptivo, gravidez e ama-
mentação, está mais suscetível. “Es-
tresse, má alimentação, sedentarismo 
e excesso de álcool também podem 
contribuir para o quadro”.

Segundo o especialista, o diagnós-
tico é baseado em sintomas clínicos 
com o auxílio de exames de imagem 
em centros especializados, como a 
ultrassonografia transvaginal com 
preparo e a ressonância magnéti-
ca. “A videolaparoscopia constitui o 
padrão-ouro, sendo também uma via 
para o tratamento cirúrgico”.

Lopes afirma que a endometriose 
traz inúmeros indícios e os principais 
são dor pélvica, menstruação exces-
siva, dificuldades para engravidar e, 
principalmente, cólicas menstruais 
com altos níveis de dor. “Dependendo 
do tipo pode ocorrer ainda incômodo 
durante a relação sexual, além de 
problemas intestinais e urinários”.

Quando tinha 22 anos, a personal 
trainer Viviane Ucelli percebeu que 
suas dores menstruais foram au-
mentando. “Como estava formando 
na faculdade, em um nível alto de 
estresse, associei a isso a elevação de 
desconforto. No entanto, teve um vez 
que foi tão intensa que fiquei bamba 
e desmaiei. Fui ao pronto atendimento 

e a médica me aconselhou a fazer um 
check-up com a ginecologista. Após 
alguns exames, fui diagnosticada 
com a endometriose. Hoje, faço uso 
de medicamento, acompanhamento 
de 6 em 6 meses e tento ter uma vida 
saudável”.

O presidente da Frebasgo esclarece 
que a medicação é apenas uma das 
formas de tratamento. “Em alguns 
casos, pode-se optar por cirurgia. Em 
outros, por técnica de reprodução as-
sistida. A escolha varia de acordo com 
os sintomas, o grau e a infertilidade 
associada”. 

As cirurgias minimamente invasi-
vas (videolaparoscópica ou robótica) 
permitem o diagnóstico, avaliação da 
extensão da doença e a retirada das le-
sões. “Em seguida, pode ser necessário 
um tratamento de manutenção com 
hormônios. É importante uma abor-
dagem em centros especializados e 
uma equipe multiprofissional, incluin-
do ginecologista, coloproctologista, 
urologista, fisioterapia, nutricionista, 
entre outros”.

O especialista finaliza dizendo que 
as mulheres precisam observar os 
sinais do corpo. “A endometriose traz 
consequências e por ser confundida 
com cólicas menstruais normais, o 
diagnóstico pode levar até 10 anos, 
já que muitas demoram a procurar 
ajuda. Contudo, esse atraso afeta 
a vida estudantil e profissional, por 
isso não é incomum ver mulheres 
deixando de fazer suas atividades 
diárias e/ou passando por alto nível 
de estresse e ansiedade, sendo que 
30% delas passam a ter problemas 
de infertilidade”.

“A mulher que
menstrua sem

fatores de
proteção, como
contraceptivo,

gravidez e
amamentação,

está mais
suscetível.
“Estresse,

má alimentação,
sedentarismo e

excesso de álcool
também podem
contribuir para

o quadro”

diagnóstico da doença pode levar até 10 anos
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Transgêneros e câncer de mama
O termo câncer de mama é 

frequentemente associado ape-
nas à população feminina, mas 
a neoplasia atinge outros grupos 
como os homens, por exemplo, 
representando 1% dos casos, 
conforme o Instituto Nacional do 
Câncer (Inca). Apesar de as mu-
lheres cisgêneros serem as mais 
acometidas pela doença, com 
mais de 65 mil novos diagnós-
ticos ao ano, é preciso lembrar 
que o câncer de mama também 
atinge a população transgênero.

Um estudo observacional 
do University Medical Center, 
em Amsterdam, publicado em 
2019, envolvendo 2.260 mulhe-
res trans e 1.229 homens trans, 
apontou 15 casos de câncer de 
mama em mulheres trans, após 
uma média de 18 anos de trata-
mento hormonal e demonstrou 
um risco maior que a população 
masculina cis. Na população de 
homens trans, 4 casos foram 
detectados, média menor que 
o esperado para mulheres cis-
gênero.

O estudo revelou que o risco 
geral de câncer de mama em 
pessoas trans permanece baixo 
e, portanto, parece suficiente que 
pessoas transgênero sigam as 
diretrizes de triagem, iguais às in-
dicadas para pessoas cisgênero.

As mulheres trans podem ser 
tratadas com estrogênio para 
feminização e agentes com ati-
vidade antiandrogênica, como a 
espironolactona, para suprimir a 
testosterona. Aproximadamente 
60% delas procuram cirurgia 
de aumento de mama. Já, os 
homens transgêneros podem ser 
tratados com testosterona, gel ou 
implante para masculinização, 
elegendo a cirurgia para criar um 
contorno torácico masculino.

Embora o risco de câncer 
de mama reduza significativa-
mente após cirurgia mamária 
no homem trans, ainda assim, 
os exames clínicos anuais ainda 
são recomendados para pessoas 
com 50 anos ou mais.

Nos casos de homens trans 
com alto risco de câncer de mama, 

a American Cancer Society reco-
menda exames anuais, a partir 
dos 30 anos. Alto risco é defini-
do como aqueles com risco de 
vida superior a 20%, incluindo 
quem tem mutações nos genes 
BRCA1 e BRCA2, bem como não 
foi testado, mas tem um filho, 
irmão ou pai com mutação BRCA 
identificada.

Os médicos e pacientes de-
vem se engajar em discussões 
sobre os riscos do excesso de exa-
mes e a avaliação dos fatores de 
risco individuais e hereditários. 
As mulheres transexuais têm 
uma alta prevalência de mamas 
densas, um risco para o câncer de 
mama e também um preditor de 
aumento das taxas de mamogra-
fias falsamente negativas.

É indiscutível a necessidade 
de ações, no Sistema Único 
de Saúde (SUS), promotoras 
de uma educação continuada 
para os profissionais de saúde e 
que conscientizem a população 
transgênero sobre a prevenção e 
tratamento do câncer de mama.
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facebook.com/SucodeUvaAurora
vinicolaaurora.com.br/sucodeuva

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

Apenas 5,8% dos estudantes
conseguem estágio no Brasil

A té o começo de 2020, antes 
de sermos afetados pela 
crise do novo coronavírus, o 
Brasil tinha cerca de 1 milhão 
de estagiários espalhados 

pelo território nacional. Em 2021, houve 
uma redução de 10% e, agora, 900 mil 
estudantes conseguem uma oportunidade 
de ingressar no mercado, ou seja, apenas 
5,8% deles.

Os dados são da Associação Brasileira 
de Estágios (Abres). De acordo com a ins-
tituição, a porcentagem poderia ser maior. 
Isso porque são mais de 17,2 milhões de 
pessoas que podem ocupar colocações 
como estagiárias, mas somente 5,2% têm 
essa chance. Portanto, empreendimentos 
de todos os setores e segmentos devem 
entender e conhecer as vantagens desse 
tipo de contratação. 

Para o presidente da Abres, Carlos 
Henrique Mencaci, a baixa se deve a 
falta de oportunidades. “Embora essas 
vagas tragam vantagens e incentivos 
para as empresas, a adesão ainda é 
pequena. Logo, a falta de informações 
a respeito da modalidade pode ser um 
dos motivos capazes de impactar nesse 
resultado”.

Ele acrescenta que o estágio é o 
melhor meio para a inserção desses es-
tudantes no mercado. “Eles têm a chance 
de colocar em prática o conteúdo ensi-
nado em sala de aula. Se analisarmos a 
taxa de desocupação no Brasil no que se 
refere aos jovens, ela ultrapassa o dobro 
das estatísticas gerais: acima de 31%. É a 
oportunidade de dar os primeiros passos 
como profissional, financiar os estudos e 
conquistar a independência financeira”.

O presidente acredita que falta cons-
cientização por parte das companhias. “O 
estágio não gera vínculo empregatício, 
logo, o contratante fica isento dos encar-
gos trabalhistas, como FGTS, 13º salário, 
etc. Esses são benefícios que facilitam 
a contratação. Fora isso, o empregador 
inclui na equipe alguém capaz de somar 
com energia, proatividade e criatividade”.

conclusão de curso

A dificuldade em conseguir um estágio 
pode implicar até mesmo na conclusão do 
curso, principalmente os voltados à saúde 
e licenciaturas. “Eles definem em suas car-
gas uma quantidade de horas de estágio 
obrigatório e, caso contrário, o estudante 
não se forma. Justamente pelo número de 
vagas ser inferior, há uma dificuldade em 
conseguir estágios”.

Foi exatamente o que sentiu a admi-
nistradora Vitória Mendes. “Eu buscava 
uma atividade remunerada, pois precisa-
va do dinheiro para arcar com as despesas 
da faculdade. Sabia que seria difícil, mas 
foi quase impossível. Com medo de não 
me formar fui a várias empresas, pedia 
para falar no setor de Recursos Humanos 
ou com o gerente e me oferecia como 
estagiária. Consegui convencer uma 
empresa que compreendeu a vantagem 

de ter uma pessoa trabalhando sem 
nenhum custo”.

A atitude de Vitória acabou rendendo 
frutos. “Depois de alguns meses, comecei 
a receber vale transporte. Fiquei 6 meses 
na corporação, o que previa minha grade 
obrigatória. Quando me formei, enviei 
meu currículo novamente para a empresa, 
e pelo meu histórico, fui contratada”.

Para o presidente da Abres, a so-
lução para esse déficit poderia ser as 

empresas começarem a acreditar na 
força desses potenciais talentos e enten-
derem como o estágio é uma excelente 
oportunidade para descobrir novos 
membros para as equipes. “Como essa 
é, muitas vezes, a primeira experiência 
profissional do brasileiro, ele entra 
sem vícios e isso pode ser a chave para 
os líderes direcionarem os estagiários 
para um futuro próspero dentro da 
organização”.

Para associação responsável,
empreendimentos de todos os setores

devem entender as vantagens
desse tipo de contratação

D
iv

ul
ga

çã
o



G E R A L 9EDIÇÃO DO BRASIL
27 de março a 3 de abril de 2021

Mesmo diante da pandemia 
de COVID-19, que impõe desafios 
e restrições para todo o mundo, 
o Parlamento Jovem de Minas 
Gerais (PJ Minas) não só continua 
a desenvolver, mas também am-
plia suas atividades em 2021 para 

novas cidades mineiras. Realizado 
pela Assembleia Legislativa de 
Minas Gerais (ALMG), em parceria 
com câmaras municipais, o projeto 
é voltado para a formação política 
e cidadã dos jovens que estão no 
ensino médio.

Neste ano, 119 câmaras munici-
pais participarão da iniciativa, nove 
a mais que em 2020. Entre elas 
estão 37 câmaras ingressantes. No 
ano passado, eram 22 novatas. Na 
edição do PJ Minas 2021, elas estão 
distribuídas em 17 polos regionais.

luís márcio Vianna assume
presidência do sindiextra

Após mais de 10 anos atuando 
como consultor do Sindicato da 
Indústria Mineral do Estado de 
Minas Gerais (Sindiextra), Luís 
Márcio Vianna acaba de ser de-
signado presidente executivo da 
entidade que é filiada à Federação 
das Indústrias do Estado de Minas 
Gerais (Fiemg). Ele estará à frente 
das demandas do sindicato, que 
completa 25 anos de história e 
possui cerca de 100 empresas do 
setor mineral associadas, que vão 
desde gigantes como a Vale S. A. 
até pequenos negócios.

A escolha foi feita por meio 
de assembleia geral do Conselho 
Diretor, que tem como presidente 
outro nome de peso da mineração, 
Fernando Coura. Ainda compõem 
a mesa diretora, Wilfred Bruijn 
(AngloAmerican), Camilo Farace 
(AngloGold Ashanti), Carlos Rezzo-
nico (Mineração Usiminas), Jayme 
Nicolato (Morro do Ipe), Gustavo 
Lanna (Martins Lanna) e Rodrigo 
Dutra (Vale).

Em relação aos planos para sua 
gestão, Vianna destaca o investi-
mento na modernidade. “O Sin-
diextra está se organizando para 
ter uma gestão extremamente mo-
derna, adotando um processo de 

governança democrática, em que 
as empresas associadas definem 
as estratégias de interesse do setor 
de mineração. Ao mesmo tem-
po, alinharemos essas metas às 
questões da sociedade e do meio 
ambiente, a chamada governança 
socioambiental, uma metodologia 
adotada nas administrações públi-
cas dos países mais modernos do 
mundo”, afirma.

Sobre os possíveis efeitos da 
pandemia da COVID-19 na indús-
tria mineral, Vianna ressalta que o 
setor, desde o início da crise sanitá-
ria, foi considerado como atividade 
essencial. “A mineração não parou, 
não tem como. Se ela parar, os 
reflexos nas vidas das pessoas são 
gigantes. Para ser tratada, a água 
precisa de cal, que é um mineral. 
Basicamente, todos os eletrônicos 
que permeiam nosso cotidiano, 
como celulares e computadores, 
precisam de minerais na fabrica-
ção. Tudo que comemos, precisou 
de fertilização do solo, também 
é obtido por meio de minerais. 
Se a mineração paralisar, a hu-
manidade trava. Para continuar 
operando, fizemos o uso de severos 
controles sanitários, nossas empre-
sas realizam o monitoramento do 
pessoal, testando todos de 14 em 
14 dias, para entrar nas minas a 
temperatura é aferida, banheiros 
e restaurantes são devidamente 
separados e sanitizados. Todas 
essas são medidas adotadas desde 
o ano passado”, reforça.

Outro ponto reforçado pelo 
presidente é a parceria de longa 
data com Fernando Coura - há 
quase três décadas, a dupla 
atuou na Secretaria de Minas e 
Energia do governo Itamar Fran-
co - e toda a cadeia industrial de 
Minas e do país.

 “O presidente da Fiemg, Flávio 
Roscoe, é uma pessoa que agrega 
toda a indústria e que olha com 
muito carinho e atenção para a 
mineração. Minas Gerais está ali-

nhada com ele na luta por fazer a 
indústria do minério cada vez mais 
forte sem esquecer-se de colocar 
os interesses do coletivo à frente. 
Ao mesmo tempo, temos na Con-
federação Nacional da Indústria 
(CNI) outro mineiro, Robson Braga 
Andrade, com seu conselho de 
mineração comandado pelo presi-
dente da Federação das Indústrias 
de Goiás, Sandro Mabel, ambos 
absolutamente sintonizados co-
nosco”, celebra.

o presidente luís márcio destaca a parceira com Fernando coura

luís márcio: “o sindiextra está se organizando
para ter uma gestão extremamente moderna”
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“A mineração
não parou,

não tem como.
se ela parar,
os reflexos
nas vidas

das pessoas
são gigantes”

Fiemg doa mais respiradores para
montagem de novos leitos de uti

A Federação das Indústrias do 
Estado de Minas Gerais (Fiemg), 
em parceria com indústrias de Mi-
nas Gerais, doou, dia 22 de março, 
mais 100 ventiladores mecânicos 
para o governo do estado. A ini-
ciativa permitirá a montagem de 
100 novos leitos de UTI para aten-
dimento a pacientes da COVID-19. 

A abertura acontecerá nos 
próximos dias nos municípios de 
Belo Horizonte, Betim, Juiz de 
Fora, Timóteo, Montes Claros, 
Viçosa, Ponte Nova, São Louren-
ço, Paracatu e São João del-Rei, 
beneficiando todas as regiões de 
Minas. O critério utilizado para a 
distribuição dos equipamentos foi 
definido pela Secretaria de Estado 
de Saúde (SES), que identificou 
locais com capacidade de abertura 
imediata de leitos de UTI. 

“A mobilização da indústria 
está ajudando a ampliar a capa-
cidade de atendimento nas UTIs. 
Além disso, doamos 180 leitos 
para hospitais filantrópicos que já 
estão em pleno funcionamento. 
No total, são mais de 300 mu-
nicípios contemplados com as 
doações de leitos ou respiradores, 
ajudando a salvar a vida de milha-
res de mineiros”, pontuou o presi-
dente da entidade, Flávio Roscoe. 

O líder industrial mineiro des-
tacou também que, graças à sen-
sibilidade do governo de Minas, 
a indústria continuou atuante, 
trabalhando de maneira contínua 
e segura. “Não faltaram produtos 
essenciais na casa dos mineiros e 
a boa notícia é que todos estão 
trabalhando, graças aos protoco-
los que garantem a segurança e 
eficiência do setor produtivo. O se-
tor industrial tem honra e orgulho 
de contribuir com o estado neste 
momento difícil”. 

E o trabalho de mobilização 
da federação mineira para ajudar 
o governo estadual a enfrentar a 
pandemia foi reforçado pelo go-
vernador Romeu Zema (Novo). De 
acordo com o chefe do Executivo 
mineiro, a parceria da Fiemg foi 
fundamental para que o estado 

pudesse dobrar a sua capacidade 
de atendimento em leitos de UTI, 
passando de 2.072 leitos, para os 
atuais 4.364. 

“Logo que a pandemia come-
çou, a Fiemg se disponibilizou a 
contribuir. Conseguimos 1.600 
respiradores que já salvaram mui-
tas vidas e, agora, com mais 100 
unidades desse aparelho, vamos 
atender um número substancial de 
pessoas. O governo do estado vai 
continuar fazendo tudo o que for 
necessário para salvar vidas, essa 
é a grande prioridade. O momento 
é triste, mas nos ensina que a soli-
dariedade e as parcerias são muito 
importantes”, sinalizou Zema. 

Atuação

A Fiemg vem atuando com o 
intuito de mitigar os danos cau-
sados pela COVID-19.  Em 2020, 
a federação mobilizou a indústria 
e possibilitou a doação de 1.600 
ventiladores pulmonares, por meio 
do projeto Inspirar. Uma série de 
outras medidas foi possível graças 
a esse mutirão empresarial, como 
a construção de centenas de leitos 
exclusivos para tratamento de pa-
cientes, a fabricação e distribuição 
de milhares de litros de álcool gli-
cerinado 70%, máscaras e jalecos.  

Recentemente, o setor produ-
tivo mineiro, por meio da Fiemg, 
abraçou a campanha Unidos pela 
Vacina, iniciada por Luiza Trajano, 
presidenta do Conselho de Admi-
nistração do Magazine Luiza. Por 
meio do Conselho Estratégico da 
Federação mineira, que reúne os 
maiores industriais do estado, a 
federação também irá doar, para 
200 municípios, itens essenciais 
para que a vacinação da popula-
ção ocorra de maneira mais eficaz 
e rápida, como seringas descartá-
veis, luvas, jalecos, câmaras frias 
e freezers.

Flávio roscoe e romeu Zema
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Parlamento Jovem de Minas vai atuar
em 119 câmaras municipais neste ano

Alto JeQuitinhonhA: Diaman-
tina, Capelinha, Datas e Fronteira 
dos Vales

coneXão sul: Carvalhópolis, An-
dradas, Conceição dos Ouros, Ma-
chado, Monte Sião, Ouro Fino, Poço 
Fundo, Santa Rita de Caldas, São 
João da Mata e Turvolândia

médio esPinhAço: Sabinópolis, 
Alvorada de Minas, Conceição do 
Mato Dentro, Guanhães, Peça-
nha, Presidente Kubtscheck e Rio 
Vermelho

médio PirAcicABA: São Gonçalo 
do Rio Abaixo, Itabira e Santa 
Bárbara

metroPolitAno: Belo Horizon-
te, Confins, Inimutaba, Mário 
Campos, Ribeirão das Neves, 
Santa Luzia e Vespasiano

oeste: Arcos, Bom Despacho, 
Carmo do Cajuru, Itaúna, Japa-

raíba, Lagoa da Prata, Pains e 
Pará de Minas

sudoeste: Poços de Caldas, Al-
bertina, Alpinópolis, Bandeira 
do Sul, Botelhos, Cabo Verde, 
Caldas, Campestre, Carmo do Rio 
Claro, Guaranésia, Guaxupé, Itaú 
de Minas, Juruaia, Monte Belo, 
Muzambinho e Passos

sul i: Cambuí, Córrego do Bom 
Jesus e Extrema

sul ii: Maria da Fé, Baependi, 
Brazópolis, Itajubá, Itanhandu, 
Marmelópolis e São Lourenço

sul iii: Nepomuceno, Alfenas, 
Boa Esperança, Guapé, Para-
guaçu, Santana da Vargem, Três 
Corações, Três Pontas e Varginha

triângulo: Conceição das Ala-
goas, Araxá, Limeira do Oeste, 
Monte Alegre de Minas, Ubera-
ba e Uberlândia

união norte:  Montes Cla-
ros, Bonito de Minas, Botumirim, 
Francisco Sá, Montalvânia, Pedra 
Azul, Pirapora, São João da Ponte, 
São João do Paraíso e Varzelândia

VAle do Aço / VAle do rio 
doce: Caratinga, Inhapim, Con-
selheiro Pena, Imbé de Minas, 
Resplendor e Santana do Paraíso

Vertentes: Piedade do Rio Gran-
de, Alfredo Vasconcelos, Barbacena, 
Capela Nova, Conceição da Barra 
de Minas e Senhora dos Remédios

ZonA dA mAtA i: Matias Barbosa, 
Bicas, Cataguases, Chiador, Leo-
poldina, Mar de Espanha, Olaria 
e Santana do Deserto

ZonA dA mAtA ii: Juiz de Fora, 
Lima Duarte e Santos Dumont

ZonA dA mAtA iii: Viçosa, Ubá, 
Paula Cândido, Ponte Nova, Uru-
cania e Visconde do Rio Branco

relação de polos e de câmaras municipais que os integram:

estudantes continuarão a debater o tema meio ambiente e desenvolvimento sustentável
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“A mobilização
da indústria

está ajudando
a ampliar a

capacidade de
atendimento

nas utis”

https://www.almg.gov.br/educacao/parlamento_jovem/2021/index.html
https://www.almg.gov.br/educacao/parlamento_jovem/2021/index.html
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Mais uma vez, o Legislativo de Belo Ho-
rizonte não obteve os dados e informações 
que vêm solicitando à prefeitura desde o iní-
cio do ano sobre a pandemia de COVID-19 e 
as medidas decretadas para sua contenção 
na cidade. Convocado para reunião especial 
no dia 23 de março, o secretário municipal 
de Saúde, Jackson Machado Pinto, não 
compareceu nem enviou representante. 

Os parlamentares reconheceram 
a gravidade da crise e as diversas ta-
refas que cabem ao secretário neste 
momento, mas criticaram o não aten-
dimento dos convites para audiências 
públicas e dos pedidos de informação 
das comissões, impedindo que o Legis-
lativo cumpra sua função fiscalizatória, 
participe das decisões e esclareça as dú-
vidas da população que os elegeu para 
representá-la. Diante da falta de trans-
parência e da recusa ao diálogo, eles 
pediram a união de todos para exigir 
o direito de exercer suas prerrogativas.

Assinada por 21 parlamentares, 
aprovada pelo Plenário em 12 de março e 

encaminhada no dia 15, a convocação do 
secretário, prevista na Lei Orgânica do 
Município e no Regimento Interno da 
Câmara Municipal de Belo Horizonte 
(CMBH), foi motivada pelo não aten-
dimento dos convites anteriores para 
prestar informações aos vereadores. No 
ofício em que justifica a ausência, proto-
colado duas horas antes do encontro, ele 
alegou compromissos urgentes em razão 
do “caos” no sistema de saúde, onde 164 
pessoas aguardam leitos e vagas na UTI, 
e propôs o adiamento da reunião para o 
dia 22 de abril. Anexo ao documento, o 
gestor encaminhou o Boletim Epidemio-
lógico e Assistencial do dia 22 de março 
de 2021, divulgado pela prefeitura.

Os parlamentares reconheceram a 
importância da presença do secretário 
na “linha de frente” da situação neste 
momento, mas apontaram que a nova 
recusa e o prazo muito longo solicitado 
para o novo encontro sinaliza a falta de 
disposição para dialogar com o Legislati-
vo, relegado à função de “coadjuvante” 

na crise de saúde mais grave já enfrenta-
da pela cidade, o estado e o país.

respostas à população

A indignação e as críticas à postura 
da prefeitura desde o início da pandemia 
deram o tom dos pronunciamentos, que 
a classificaram como “descaso” e “desres-
peito” aos “representantes legítimos da 
população”. Professor Juliano Lopes (PTC), 
Wesley (Pros), Nikolas Ferreira (PRTB), Mar-
cela Trópia (Novo), Braulio Lara (Novo), 
Fernanda Pereira Altoé (Novo), Wilsinho 
da Tabu (PP), Professor Claudiney Dulim 
(Avante), Dr. Célio Fróis (Cidadania), Jorge 
Santos (Republicanos), Marcos Crispim 
(PSC), Professora Marli (PP), José Ferreira 
(PP), Rubão (PP) e Irlan Melo (PSD) la-
mentaram a impossibilidade de oferecer 
as respostas devidas aos cidadãos, que 
vivem um momento de incertezas, temor e 
desespero diante do aumento de casos da 
doença, da falta de leitos e das restrições 
mais duras ao funcionamento da cidade.

Prefeito odelmo leão participa de
reunião de instalação do conectar

Ausência do secretário de saúde é
considerada desrespeito à câmara
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O prefeito Odelmo 
Leão (PP) participou, no 
dia 22 de março, da reu-
nião de instalação do Con-
sórcio Nacional de Vacinas 
das Cidades Brasileiras 
(Conectar). No encontro 
on-line com a participa-
ção de aproximadamente 
1,7 mil prefeitos, houve 
também a votação e apro-
vação do estatuto do con-
sórcio. Movimento que, a 
partir da eleição da mesa 
diretora no dia 28 de mar-
ço, estará apto a negociar 
a compra de imunizantes 
contra a COVID-19 para os 
municípios participantes. 

“Está é somente uma 
das opções que tenho 
trabalhado para garantir 
o quanto antes o máximo 
de doses para a nossa 

cidade. Fomos um dos 
primeiros municípios a 
garantir o interesse neste 
importante movimento 
e estamos atentos a to-
das as possibilidades. Ga-
ranto à nossa população 
que tenho me esforçado 
incansavelmente para 
vencermos essa batalha”, 
disse o chefe do Executivo.

Além dos prefeitos, a 
reunião on-line contou ain-
da com a participação do 
ministro do Supremo Tri-
bunal Federal (STF), Gilmar 
Mendes, do ex-ministro 
Ayres Britto, do presidente 
da Ordem dos Advogados 
do Brasil (OAB), Felipe San-
ta Cruz e de representantes 
de governos estatuais. 
O Conecta foi proposto 
pela Frente Nacional dos 

Prefeitos (PNP) para faci-
litar o acesso e aquisição 
dos imunizantes contra o 
coronavírus.

 

conectar

Após assinar, no dia 
1º de março, o formulário 
de interesse em participar 
do Consorcio Nacional 
de Vacinas das Cidades 
Brasileiras (Conectar), o 
prefeito enviou à Câmara 
Municipal, no dia 9 de 
março, o projeto de lei 
que ratificava o protocolo 
de intensão do município. 
Após aprovação da casa 
legislativa, a Lei 13.480 foi 
publicada no Diário Oficial 
do município no dia 14 de 
março.

Prefeitura abre inscrições para o
1º Festival da Música de Itabirito

Com o objetivo de revelar 
novos talentos e incen-
tivar a cadeia produtiva 
musical, a Prefeitura de 

Itabirito, por meio da Secretaria 
de Patrimônio Cultural e Turismo, 
está com inscrições abertas para o 
1º Festival da Música de Itabirito. 
As inscrições podem ser realizadas 
até 25 de abril.

Podem participar artistas e 
grupos musicais de todo o Brasil, 
desde que as músicas inscritas 
respeitem as regras do edital. Os 
compositores terão a oportunida-
de de apresentar seu trabalho para 
grandes profissionais da música e 
receber prêmios em dinheiro.

O edital com as orientações 
está disponível no site oficial da 
prefeitura. Cada participante 
poderá inscrever até três músicas, 
das quais somente uma poderá 
ser classificada para concorrer ao 
prêmio.

Os participantes passarão 
por uma etapa de conferência de 
documentos, conduzida por uma 
comissão de licitação, e outras 
duas etapas de seleção.

Na segunda etapa, 20 mú-
sicas inscritas serão escolhidas 
para concorrer à grande final do 
festival, sendo no mínimo 10 va-

gas destinadas a concorrentes de 
Itabirito. Uma comissão especial 
de seleção dos classificados, com-
posta por profissionais experien-
tes do mercado musical, avaliará 
a música, harmonia, arranjo e 
letra. As músicas classificadas se-
rão anunciadas no dia 12 de maio.

Na última etapa acontecerá 
a avaliação presencial dos clas-
sificados. Uma terceira comis-
são, composta por profissionais 
do meio artístico, produção 
musical e entretenimento, jul-
gará os candidatos que levarão 
os troféus.

Premiações do Festival
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1º lugar: troféu + r$ 12 mil
2º lugar: troféu + r$ 8 mil
3º lugar: troféu + r$ 4 mil

Prêmio para a melhor letra:
troféu + r$ 3 mil
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O edital prevê ainda o prêmio Canção da 
Terra, destinado à melhor música de Itabirito, 
contemplando troféu e R$ 3.000,00 em dinheiro, 
caso nenhuma música inscrita por participantes 
de Itabirito seja premiada entre os três primeiros 
lugares ou Melhor Letra.

https://www.cmbh.mg.gov.br/atividade-legislativa/pesquisar-proposicoes/requerimento/103/2021
https://cmbhsildownload.cmbh.mg.gov.br/silinternet/servico/download/documentoVinculado?idDocumento=2c907f7677ef975601786048a54838e6
https://docs.uberlandia.mg.gov.br/wp-content/uploads/2021/03/6075.pdf
https://docs.uberlandia.mg.gov.br/wp-content/uploads/2021/03/6075.pdf
https://docs.uberlandia.mg.gov.br/wp-content/uploads/2021/03/6075.pdf
https://docs.uberlandia.mg.gov.br/wp-content/uploads/2021/03/6075.pdf
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PArAlisAção do FuteBol em minAs gerAis

FinAlmente o PAís tem um noVo ministro dA sAúde

Atualmente estamos vivendo a situação mais 
grave desde o início da pandemia do coronavírus e o 
número de mortes aumenta a cada dia. Em função 
disso, o governo de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo), 
decretou o toque de recolher, entre às 20h e 5h, para 
tentar conter a disseminação da COVID-19. No entanto, 
essa medida está afetando os trabalhadores das redes 
de supermercados que, geralmente, encerram o seu 
expediente exatamente às 20h. Como a maioria usa 
o transporte coletivo, acaba sendo prejudicada porque 
chegam muito tarde em casa. A decisão mais sensata 
seria fechar os supermercados às 18h, porque nesse 
horário todas as redes já estão praticamente vazias. 
Também poderia se encerrar as atividades aos domin-
gos para o descanso dos funcionários, já que o setor só 
teve lucros e suas atividades nunca foram paralisadas.

Com o aumento acelerado de casos de COVID-19 em 
todo o país e em Minas Gerais, o governador mineiro 
decidiu paralisar também as competições esportivas. 
Romeu Zema já tinha decretado a onda roxa - restrições 
mais pesadas para circulação de pessoas e funciona-
mento de empresas - para todas as regiões do estado. 
Na oportunidade, o secretário de Saúde de Minas 
Gerais, Fábio Baccheretti, falou sobre a realização de 
partidas de futebol em solo mineiro, que receberia, 
inclusive, jogos de competições de outras praças. No 
entanto, todos os compromissos foram cancelados. Foi 
uma decisão correta, já que não seria justo tomar me-
didas rigorosas e permitir que jogos de outros estados 
acontecessem aqui. Vale lembrar que, na onda roxa, os 
hotéis não podem receber turistas.

Estamos na maior crise sanitária do século e o 
Ministério da Saúde ficou muitos dias sem comando, 
numa demonstração de incompetência e despreparo 
do governo Bolsonaro, além do descaso com a popu-
lação brasileira. No dia 23 de março, o novo ministro 
Marcelo Queiroga assumiu a pasta em meio ao agra-
vamento da pandemia. Importante dizer que a data 
para a posse foi alterada diversas vezes e a razão da 
demora é porque o governo estaria buscando um lugar 
para colocar o ex-ministro Eduardo Pazuello e manter 
o foro privilegiado, já que há pelo menos quatro 
investigações em curso no Ministério Público Federal 
(MPF) sobre a atuação desastrosa dele no combate 
à COVID-19. Vale lembrar que, a qualquer momento, 
a Justiça poderá decretar a sua prisão, o que afetará 
ainda mais a imagem do presidente, que está com 
uma popularidade baixíssima há muito tempo.

c A n A l   A B e r t o

JF discute criação de Política municipal
de Fomento à economia Popular solidária

O secretário de Desenvolvi-
mento Sustentável, Inclusivo, da 
Inovação e da Competitividade 
(Sedic), Ignácio Delgado, se reu-
niu no dia 19 de março, por meio 
virtual, com o Fórum Municipal de 
Economia Popular Solidária de Juiz 
de Fora (Fomeps/JF). O encontro 
teve como objetivo a apresentação 
de minuta de projeto de lei para a 
criação de uma Política Municipal 
de Fomento à Economia Popular 
Solidária em Juiz de Fora.

No encontro, a economia soli-
dária foi apresentada como uma 
nova estratégia de desenvolvi-
mento, centrada na integralidade 
do ser humano como sujeito e 
finalidade da atividade econômica, 
orientando-se sob princípios como 
gestão democrática, distribuição 
justa dos resultados, participação 
junto à comunidade local em 
processos de desenvolvimento 
sustentável; preocupação com 
o bem-estar dos trabalhadores 
e com a preservação do meio 
ambiente; e relações com outros 
movimentos sociais e populares 
de caráter emancipatório.

As demandas da economia po-
pular solidária foram incorporadas 
ao plano de governo da prefeita 
Margarida Salomão (PT) ainda 
em 2020, quando candidata. A 
retomada do projeto de lei vem em 
um momento em que a pandemia, 
somada à crise econômica, provo-
ca alto índice de desemprego na 
cidade, atingindo, principalmente, 
a população mais vulnerável. “Ter 
a economia solidária como pro-
posta de desenvolvimento é somar 
esforços para a inclusão de parcela 
da sociedade que não encontra 
no mercado formal ou mesmo na 
informalidade, uma garantia de 

renda pela via do trabalho que 
respeite sua subjetividade, necessi-
dades e demandas com ações que 
pensem no território como espaço 
produtor de possibilidades, de 
cultura e de identidade”, destaca 
o secretário.

economia solidária

O movimento de economia 
solidária está organizado em Juiz 
de Fora desde os anos 2000, envol-
vendo associações, cooperativas, 
clubes de troca, empresas recu-
peradas, redes de cooperação e 
grupos informais de trabalhadores 
que se organizam para produzir, 
prestar serviços, comercializar, pou-
par, estruturar o consumo ético e 
solidário, as finanças e o crédito. Se 
somam a eles entidades de apoio 
como organizações não governa-
mentais, universidades e gestores 
públicos interessados em fortalecer 
as iniciativas de economia solidária 
no município.

Durante a reunião, o Fomeps/JF 
relatou sua trajetória na articu-
lação e organização de ações de 
apoio aos grupos de trabalhado-
res, como feiras, seminários, con-

ferências e plenárias, bem como 
na proposição de ações públicas 
para atendimento às demandas da 
economia solidária. “O movimento 
participou da elaboração da Lei 
Estadual de Economia Popular 
Solidária (15.028/2004), e, desde 
2014, vinha tentando emplacar a 
lei em Juiz de Fora, porém, sem 
contar com empenho das gestões 
passadas”, explica a assessora da 
Sedic, Juliana Macário de Oliveira.

Em 2020, o fórum teve que se 
adaptar aos meios digitais para 
continuar suas atividades. “Até 
então, a presença física sempre foi 
fundamental para seu desenvolvi-
mento, uma vez que a troca, a inte-
ração, o convívio e o fortalecimen-
to dos laços sociais e afetivos são a 
sua base estrutural. Entretanto, as 
medidas de isolamento social para 
enfrentamento à disseminação da 
COVID-19 atingiu muitas famílias, 
que tiveram sua fonte de renda 
comprometida. O fórum conseguiu 
superar a dificuldade de acesso à 
internet e a falta de habilidade no 
uso de aplicativos de reuniões e 
encontros virtuais para organizar 
ações e dar continuidade aos tra-
balhos”, completa.
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Itabirito está entre os 20 municípios
mais transparentes de Minas Gerais

Graças ao trabalho compe-
tente e à implantação do sistema 
de compliance na prefeitura a 
partir de setembro de 2019, Ita-
birito alcançou o 17º lugar entre 
os municípios de Minas Gerais 
na Escala Brasil Transparente - 
Avaliação 360º, realizada pela 
Controladoria-Geral da União 
(CGU).

“A total transparência e lisura 
das ações públicas são compro-
missos da gestão municipal. 
Itabirito evoluiu muito nos últi-
mos meses, tanto em relação ao 
Portal da Transparência quanto 
aos dados disponíveis para toda 
a população. Esse resultado é 
fruto da dedicação da equipe 
da Controladoria e dos demais 
servidores públicos municipais, 
que rapidamente assimilaram a 
importância do compliance”, des-
taca o prefeito Orlando Caldeira 
(Cidadania).

Com nota 8,25 em 10 - supe-
rando a média nacional dos mu-

nicípios, de 6,85 pontos -, Itabirito 
avançou para a 198ª colocação 
no ranking nacional. Na avaliação 
anterior, realizada em 2018, o 
município estava em 424º lugar, 
com nota 5,74.

No projeto, a CGU avaliou a po-
lítica pública de acesso à informa-
ção sobre receitas e despesas do 
município, licitações e contratos, 
estrutura administrativa, servido-
res públicos, entre outros quesitos.
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criação de mei no Brasil em ritmo de crescimento. 
O volume de registro como Microempreendedor In-
dividual (MEI) continua acelerado no país, mesmo 
diante das dificuldades impostas pela pandemia. 
Somente em 2020, foram registrados 2,6 milhões 
de novos MEIs. De acordo com o Serviço Brasileiro 
de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae), 
o número é o maior registrado nos últimos 5 anos. 
O Brasil já conta com mais de 11,3 milhões de 
MEIs ativos. Os segmentos de comércio varejista 
de vestuário e acessórios, promoção de vendas, 
cabeleireiros, manicure e pedicure e fornecimento 
de alimentos para consumo domiciliar lideram o 
ranking de atividades. Entretanto, o maior cres-
cimento está nas áreas de transportes e restau-
rantes e similares. Sempre que há uma recessão 
econômica, é comum que os brasileiros recorram 
ao empreendedorismo por necessidade como 
alternativa de ocupação e renda.
 
comitê anticovid criado por Bolsonaro é uma 
farsa. Após um ano desde o surgimento do novo 
coronavírus no Brasil, o presidente Jair Bolsonaro 
anunciou a criação de um comitê anticovid para 
adotar medidas de combate à pandemia. Só 
participaram dessa reunião os aliados políticos. 
Apesar de ter se mostrado mais aberto a estimular 
a vacinação em massa, Bolsonaro voltou ao seu 
velho estilo de ser contra a ciência e os protocolos 
médicos contra a COVID-19. Na verdade, esse 
comitê é para inglês ver, porque a impressão que 
se tem é que quem participou do encontro não 
está preocupado com o povo brasileiro, mas com 
o futuro político em 2022 que está seriamente 
ameaçado por tudo que fizeram de errado até 
hoje. Que a população brasileira não se iluda 
com esse presidente que mente muito quando 
fala sobre a pandemia.  

comemorar gol com tapa na cabeça é perigoso. 
Todos nós sabemos que o futebol é o esporte mais 
popular do mundo e uma das maiores paixões 
nacionais. No entanto, em meio à explosão 
dos torcedores nos gols do seu time, uma cena 
negativa que está chamando a atenção é a come-
moração dos jogadores em campo. Está virando 
um hábito, principalmente no futebol brasileiro, 
uma sequência de tapas na cabeça quando um 
jogador faz um gol. Acontece que a cabeça é um 
órgão delicado e extremamente importante para 
o funcionamento do nosso organismo. E uma 
pancada ou um tapa, mesmo que seja leve, pode 
ocasionar uma lesão e deixar graves sequelas. É 
bonita a comemoração de uma vitória, mas que 
seja de outras formas que não coloquem em risco 
a saúde de algum atleta.

miguel safar, diretor-presidente da construtora
concreto, com o advogado Vicente Amorim
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Em ofício divulgado no dia 22 
de março, a Diretoria de Competi-
ções (DCO) da Federação Mineira 
de Futebol (FMF) informou que o 
Campeonato Mineiro será parali-
sado até 31 de março. 

A medida foi tomada em razão 
do “Protocolo Onda Roxa”, adota-
do em Minas Gerais para combate 
à pandemia da COVID-19. 

A competição será retomada 
em 1º de abril, com os jogos da 6ª 

rodada. Os horários das partidas 
serão objeto de alteração por parte 
da emissora detentora dos direitos 
de transmissão. As seis rodadas 
restantes da primeira fase serão 
disputadas nas seguintes datas:

A pandemia da COVID-19, 
que assusta com mi-
lhões de casos e mor-

tes em todos os cinco continen-
tes, afetou a vida dos quase 8 
bilhões de habitantes no mun-
do, entre eles os 212 milhões 
de brasileiros. Infelizmente, 
no Brasil já são quase 300 mil 
mortos e milhões de infecta-
dos. Como jornalista e cronista 
esportivo, estou atento às no-
tícias do esporte, analisando a 
situação financeira dos clubes 
e a ausência de torcedores 
nos já deixa sua marca de 
prejuízos nos cofres dos times, 
já são R$ 500 milhões só com 
a falta de torcida. Na verdade, 
os danos são incalculáveis, pois 
este valor se refere apenas aos 
maiores, agora imagine que 
somos 26 estados e o Distrito 
Federal, quantas equipes de 
futebol existem pelos mais de 
5.700 municípios brasileiros?

O prejuízo pode ser ainda 
maior, pois  estipular um nú-
mero real sobre o que os clubes 
perderam com a ausência dos 
torcedores, queda nos patro-
cínios, direitos de venda de 
produtos oficias em suas lojas 
e das cotas de televisão é algo 
imensurável.  

Em 2019, os 20 maiores 
clubes de futebol do Brasil 
tiveram arrecadação de R$ 952 
milhões com o matchday (ga-
nhos relacionados ao dia do 
jogo em si), juntando compra 
de ingressos e os ganhos com 
os programas de sócio- tor-
cedor. Para se ter uma ideia, 
em 2019, o Brasileirão gerou 
R$ 282 milhões  de matchday, 
com a Copa do Brasil  foram R$ 
56 milhões. A soma total foi de 
R$ 338 milhões, isso sem con-
tar a renda das competições 
estaduais e continentais.

Por isso, os times ainda 
estão estudando o que fazer 
sem suas receitas em tempos 
de pandemia. O fato é que 
transmissões ao vivo (lives), 
canais de streaming, TVs aber-
ta e por assinatura, ganharam 
uma importância fundamental 
para a manutenção do setor.

Os jogos voltaram no ano 
passado e os atletas para en-
trarem em campo têm de fa-
zer o exame de prevenção 
da COVID-19, os jogadores e 
comissão técnica são obrigados 
a adotarem esse procedimento, 
o que resulta em aumento de 
custos de manutenção em um 
momento em que  os ganhos 

esperados com a divulgação 
das marcas diminuíram drasti-
camente, o que leva à renego-
ciação obrigatória dos contra-
tos e à queda do faturamento 
dos atletas, clubes e entidades 
representativas do segmento. 

Vai ser a primeira vez na 
história que teremos Olimpí-
adas em 2021, mas com logo 
de 2020. Nas Olimpíadas de 
Tóquio 2020 não poderá ter 
nos jogos público estrangeiro, 
está proibido, os mais de 500 
mil ingressos vendidos para os 
estrangeiros assistirem os jo-
gos no Japão serão devolvidas 
as pessoas que compraram. O 
Comitê Olímpico Internacional 
está estudando como vai ser a 
devolução do dinheiro.

A pandemia deixou lastros 
de mortes, prejuízos na econo-
mia mundial, desempregos, 
mas o esporte tem de acordar 
e este é um excelente momento 
para dar um arranque final na 
profissionalização das decisões 
de patrocínio esportivo, uma 
vez que, embora venha evo-
luindo nos últimos anos, ainda 
depende muito de para quem 
torce o chefe do patrocinador.

Vamos firme, dias melho-
res virão!

Jogo das estrelas 2021 conta com
participação recorde de minastenitas

m dos eventos mais tra-
dicionais do basquete 
brasileiro, o Jogo das 
Estrelas foi realizado nos 

dias 19 e 20 de março, no ginásio 
do Tijuca Tênis Clube, no Rio de Ja-
neiro, e contou com recorde de par-
ticipação de minastenistas: David 
Jackson, Nano Parodi, David Nes-
bitt, Johnson Sr, Gui Santos e o téc-
nico Léo Costa estiveram presentes 
no grande evento promovido pela 
Liga Nacional de Basquete (LNB). 

Neste ano, além de toda a festa 
que envolve o evento, foi realizada 
uma ação social em prol das víti-
mas da COVID-19 no Brasil. Cada 
time envolvido na disputa repre-
sentou uma instituição escolhida 
pelo capitão da equipe e o público 
pode contribuir com doações. Todo 
o valor arrecadado será destinado 
às entidades indicadas.

duelos

Nesta edição foram formadas 
quatro equipes para o jogo final, 
que se enfrentaram em minijogos 
de 10 minutos. Os dois vencedores 
disputaram a final e os perdedores 
disputaram o terceiro lugar. Alex 
Garcia, do Bauru, foi o capitão 
de um dos times do NBB Brasil, 
chamado de #TimeBrabo; Marqui-
nhos, do Flamengo, foi o capitão do 
segundo time do NBB Brasil, deno-
minado de #TimeMarquinhos; o 
norte-americano Shamell, do São 
Paulo, liderou o time NBB Mundo 
(#TimeShamell); e, por fim, Geor-
ginho, do São Paulo, foi o capitão 
da equipe do NBB Novas Estrelas 
(#TimeGeorginho), outra novidade 

do evento, que reuniu atletas com 
idade abaixo de 25 anos.

Nos duelos iniciais, o NBB Brasil 
de Alex Garcia enfrentou o outro 
time NBB Brasil, liderado por Mar-
quinhos, do Flamengo. O #Time-
Brabo venceu a disputa por 26 a 24 
e avançou para a final. Na segunda 
disputa, válido como segundo pe-
ríodo do jogo, o time NBB Mundo, 
que contou com os minastenistas 
Parodi, Nesbitt e David Jackson e o 
técnico Léo Costa, enfrentou o time 
NBB Novas Estrelas, que contou 
com Gui Santos, jovem revelação 
da base do Minas. Neste duelo, o 
time Novas Estrelas levou a melhor 
e venceu por 23 a 21.

No terceiro período, se enfren-
taram o time NBB Mundo e o #Ti-
meMarquinhos, que perderam seus 
duelos iniciais. O time de estrangei-
ros saiu de quadra com a vitória, 
por 19 a 18, e ficou com o terceiro 
lugar. Na grande final, disputada no 
último quarto, prevaleceu a experi-
ência do #TimeBrabo, que venceu 
os garotos do time Novas Estrelas, 
por 26 a 16, e ficou com o título. 
Gui Santos foi o maior pontuador 
da sua equipe no confronto, com 
nove pontos marcados.

O evento foi realizado sem a 
presença do público no ginásio, 
devido à pandemia de COVID-19, 
mas o torcedor pode contribuir de 
outra maneira nobre. Durante a 
partida, o público que acompanhou 
a transmissão participou fazendo 
doações. Todo o valor arrecadado 
será destinado às entidades indica-
das pelos capitães de cada equipe. 
A instituição representada pelo time 
campeão vai receber 70% do total ar-

recadado. Os 30% restantes serão di-
vididos para as outras três entidades.

disputas individuais

O Jogo das Estrelas começou 
com os tradicionais desafios indi-
viduais, realizados na sexta-feira. 
No Torneio de Habilidades, Luciano 
Parodi foi o representante do Minas e 
chegou até a final, mas acabou supe-
rado por Crescenzi, do Cerrado, que 
foi mais rápido para concluir o per-
curso do desafio. Na primeira fase, 
Nano Parodi venceu Matheusinho, 

do Pato Basquete, e, na semifinal, 
passou por Jimmy, do Paulistano.

Já no Torneio de Três Pontos, o 
minastenista norte-americano Jo-
hnson Sr esteve na disputa e parou 
na primeira fase, após somar 16 
pontos. Disputaram a final Rafael 
Hettsheimeir, do Flamengo, que 
anotou 23 pontos, e Shamell, do 
São Paulo, que marcou 24 e esta-
beleceu o novo recorde da disputa. 
O campeão foi Hettsheimeir, que fez 
11 pontos contra nove de Shamell.

O Torneio de Enterradas não 
contou com a participação de minas-

tenistas, mas teve lances espetacula-
res e a vitória de Mogi. Na exibição 
final, Alex Dória, do Cerrado, passou 
cima do árbitro e, com passe do 
companheiro Crescenzi, converteu 

a enterrada de primeira. Mogi, do 
Mogi Basquete, optou por pular 
Maique, do Paulistano, e dono de 
2,10m de altura. O jogador obteve 
sucesso e conquistou os jurados.

instituições
 Creche Maria Ribeiro, em Bauru (SP) - Alex Garcia (NBB Brasil)

 Hospital Municipal Ronaldo Gazolla, no Rio de Janeiro (RJ) - Mar-
quinhos (NBB Brasil)

 Hospital Infantil Darcy Vargas, em São Paulo (SP) - Shamell (NBB Mundo)

 Hospital Santa Marcelina, em São Paulo (SP) - Georginho (NBB 
Novas Estrelas)
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Atletas que representaram
o time nBB mundo

Campeonato Mineiro será
 retomado em 1º de abril

1º/4 (quinta-feira): 6ª Rodada (Caldense x Atlético) 
4/4 (domingo): 7ª Rodada (Atlético x América) 
7/4 (quarta-feira) e 14/4 (quarta-feira): 8ª Rodada (Atlético x Pouso Alegre) 
10/4 (sábado) e 11/4 (domingo): 9ª Rodada (Cruzeiro x Atlético) 
17/4 (sábado) e 18/4 (domingo): 10ª Rodada (Atlético x Boa) 
24/4 (sábado) e 25/4 (domingo): 11ª Rodada (Athletic x Atlético)

As semifinais serão
realizadas nos dias
2 e 9 de maio e as

finais nos dias
16 e 23 de maio.

FM
F

Prejuízo incalculável no esporte


