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PAndemiA Pode FAzer
A educAção BrAsileirA
retroceder Até 4 Anos

A crise sanitária ainda não acabou, mas o país já amarga prejuízos causados por ela 
em diversos setores. Um deles é a educação, que sofrerá sérios impactos com o mo-
mento atual. Ainda não se tem pesquisas oficiais sobre os danos provocados pelo 
fechamento das escolas, mas instituições renomadas da área já preveem um retrocesso 

de 4 anos no Brasil. Os dados são da análise encomendada pela Fundação Lemann ao Centro de 
Aprendizagem em Avaliação e Resultados para o Brasil e a África Lusófona, vinculado à Fundação 
Getulio Vargas (FGV). Para o diretor de Políticas Educacionais, Daniel de Bonis, o atraso é grave 
porque interrompe uma série histórica em que os resultados do ensino fundamental no Brasil 
vinham melhorando, de forma lenta, mas constante.
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Quase 6 milhões de consumidores
mineiros estão inadimplentes

Equilibrar o orçamento nos últimos meses tem sido uma tarefa difícil para a grande maioria dos 
mineiros. Dados do Serasa Experian apontam que 35,4% deles começaram o ano inadimplentes, 
o que corresponde a 5,8 milhões de cidadãos. Entre as principais dívidas aparecem bancos e car-
tões em primeiro lugar (27,3%), seguido de serviços de água, eletricidade e gás (23,6%). A alta 
taxa de desemprego, além da redução do valor pago pelo auxílio emergencial são alguns fatores 
que explicam a grande quantidade de pessoas que não conseguem honrar seus compromissos 
financeiros.

economiA – PáginA 4

Continua difícil a relação 
do governador Romeu Zema 
(Novo) com os deputados esta-
duais e o clima pode ficar ainda 
mais tenso, uma vez que existe 
a possibilidade do presidente 
da Assembleia Legislativa de 
Minas Gerais (ALMG), Agos-
tinho Patrus (PV), aceitar o 
desafio de ser pré-candidato 
a vice-governador ou disputar 
vaga ao Senado na chapa 
encabeçada pelo prefeito Ale-
xandre Kalil (PSD), candidato 
ao governo de Minas em 2022.

embate entre Kalil e zema
fica cada vez mais evidente

PolíticA – PáginA 3 Agostinho Patrus está com um pé no projeto político do prefeito de BH
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E-commerce faturou R$ 87,4 bi em 2020

Assédio: mulheres sentem mais
segurança em aplicativos de

corrida do que no transporte público
Uma pesquisa da 99 apontou que 64% das mulheres afirmam já ter sofrido 

assédio no cotidiano. Questionadas sobre em qual dos meios de transporte elas 
se sentiam mais expostas, o ônibus é disparado o local considerado o menos 
seguro, com 76% das respostas. O metrô também aparece no levantamento com 
25%, enquanto carros por aplicativo e táxis foram considerados mais seguros, 
com 16% e 6%, respectivamente. O estudo ainda abordou quais são os compor-
tamentos que mais incomodam as mulheres, sendo os olhares insistentes (39%) 
o campeão de queixas.

Preço e burocracia dificultam
acesso à cannabis medicinal

para tratamento da fibromialgia
São muitos os estudos que comprovam a eficácia da cannabis 

medicinal para o tratamento de diversas doenças. No caso da fibro-
mialgia, marcada por dores intensas e contínuas por todo o corpo, as 
pesquisas avançam e os resultados são animadores. Entretanto, por 
se tratar de um medicamento que requer autorização da Anvisa para 
ser importado, o acesso aos benefícios e alívios da medicina canabi-
nóide ainda é um desafio. “Só conseguiremos mudar este cenário por 
meio da desmistificação da cannabis medicinal, que já era utilizada 
com esta finalidade há 4 mil anos antes de Cristo. Hoje, sabe-se que 
ela atua no maior sistema do organismo responsável pelo equilíbrio 
orgânico, o endocanabinóide, restabelecendo assim a saúde nos mais 
diferentes órgãos e tecidos”, defende a médica e especialista em dores 
crônicas, Maria Teresa Jacob.

A modalidade de compras que já apresentava crescimento antes da pandemia expandiu ainda mais. 
Em tempos de isolamento social, o consumo pela internet subiu 41%, faturando R$ 87,4 bilhões. Os dados 
são do Webshoppers 43 Ebit|Nielsen & Bexs Banco e mostram ainda que mais da metade dessas aquisições 
foram feitas pelo celular. A análise também esclarece que a alta na arrecadação se deu pela quantidade 
de pedidos: 194 milhões. “A importância do comércio eletrônico ficou mais evidente, deixando de ser 
um investimento para se tornar uma necessidade”, afirma o especialista no ramo, Fellipe Guimarães. 
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nat macedo

educação pode regredir até 4 anos
no Brasil por causa da covid-19

A pa n d e m i a  d o 
novo coronavírus 
não acabou, mas 
já traz sérias con-

sequências a inúmeros seto-
res. Um deles é a educação 
que sofrerá sérios impactos. 
Apesar de ainda não existir 
dados oficiais mostrando o prejuízo causado pelo 
fechamento das escolas, instituições renomadas 
da área já calculam o que está por vir: a educação 
pode regredir até 4 anos no Brasil.

 Os dados são da análise encomendada pela 
Fundação Lemann ao Centro de Aprendizagem 
em Avaliação e Resultados para o Brasil e a África 
Lusófona, vinculado à Fundação Getulio Vargas 
(FGV), e mostram que, neste período, os alunos 
deixaram de aprender mais matemática do que 
a língua portuguesa. A pesquisa ainda indica que 
os estudantes mais prejudicados são os do ensino 
fundamental.

O retrocesso na educação previsto no Brasil 
é muito maior que em outros países onde esse 
recuo não passa de um ano. Para entender mais 
sobre os impactos da COVID-19 na educação e as 
consequências que o retrocesso de 4 anos irá trazer 
para o país, conversamos com o diretor de Políticas 
Educacionais, Daniel de Bonis (foto).

Por que o retrocesso na educação 
previsto no Brasil é muito maior que 
em outros países?

O Brasil é um dos países que está a mais 
tempo com suas escolas fechadas. Isso se deve 
ao descontrole da pandemia e à falta de coor-
denação entre os entes da Federação. As evi-
dências internacionais mostram que o impacto 
desse isolamento é maior no aprendizado. É bom 
lembrar que nossos resultados educacionais 
já eram baixos, então esse agravamento tem 
consequências ainda mais agudas.

o estudo mostra que os mais pre-
judicados são os alunos do ensino 
fundamental. Por quê?

Os alunos mais velhos têm mais condições de 
estudar com autonomia e, de um modo geral, 
já desenvolveram habilidades como disciplina, 
organização e concentração, enquanto que os 
mais novos dependem mais da orientação di-
reta do professor. Um exemplo é o processo de 

alfabetização, que é muito difícil de reproduzir 
num ambiente on-line.  

essa regressão mostra que o ensino 
remoto foi ineficaz no país?

O ensino remoto não tem como substituir a 
escola, mas ele foi importante para aliviar os pre-
juízos do fechamento delas para o aprendizado. 
Além disso, foi uma maneira de manter vivo o 
vínculo dos estudantes com o processo de ensino 
e aprendizagem, reduzindo os riscos de evasão. 
Contudo, sua efetividade é limitada, o que torna 
ainda mais urgente a reabertura das escolas, 
assim que as condições sanitárias permitirem.

esse atraso deve externar ainda mais 
a desigualdade já presente nas salas 
de aula?

A desigualdade educacional é uma realida-
de no Brasil desde muito antes da pandemia. 
Infelizmente, a crise sanitária vem apenas 
aprofundando alguns aspectos, pois com as 

escolas fechadas nem todos os alunos terão 
conectividade em casa, dispositivos disponíveis 
ou apoio dos pais nas tarefas escolares. Este será 
um ponto fundamental para ser diagnosticado 
e enfrentado no momento de retorno das aulas 
presenciais.

Quais serão as consequências desse 
cenário caótico para a educação 
brasileira? 

O atraso é grave porque interrompe uma 
série histórica em que os resultados do ensino 
fundamental no Brasil vinham melhorando, 
de forma lenta, mas constante. É importante, 
entretanto, lembrar que a experiência inter-
nacional mostra que é possível recuperar esse 
atraso, se o sistema educacional trabalhar 
com foco, planejamento e acesso aos recursos 
necessários. O coronavírus está agravando 
nossos problemas - baixa proficiência, alta 
evasão e inaceitável desigualdade -, mas eles 
não são novos. E quem sabe a crise atual seja a 
oportunidade que precisamos para encará-los 
e, finalmente, superá-los.

Após a 2ª Turma do Supremo Tribu-
nal Federal (STF) ter dado provimento 
ao habeas corpus ajuizado pela defesa 
do ex-presidente Lula, que arguia a sus-
peição do então juiz da 13ª Vara Federal 
de Curitiba, Sergio Moro, iniciou-se um 
debate na web, nas redes sociais e em 
alguns jornais que os Ministros que 
compõem a turma julgadora, por sua 
maioria, teriam condenado o ex-juiz e 
absolvido Lula (PT).

Ab initio, ressalvo entendimento 
que o processo deveria ser julgado 
pelo pleno, com a participação de 
todos os Ministros da Suprema Corte, 
assim como manifestei em outro artigo 
sobre a decisão do Ministro Fachin, que 
em uma só canetada monocrática, 
entendeu, contra todas as instâncias 
inferiores, inclusive o Superior Tribunal 
de Justiça, por anular os processos 
criminais contra o ex-presidente que 
culminaram em sua condenação, em 
razão da incompetência do Juízo da 
Comarca de Curitiba.  

Com a ressalva, o julgamento por 
maioria (3x2) não colocou e nem 
coloca no banco dos réus o ex-Juiz 
Sergio Moro. A suspeição alegada, 
apenas e tão somente apenas, de-
monstra que Moro não teve a impar-
cialidade necessária que se espera de 
um magistrado.

Em nenhum momento do julga-
mento fala-se que Moro levou alguma 
vantagem ilícita para atuar, perseguir 
ou condenar Luiz Inácio Lula da Silva.

Na realidade, o que se depreende 
dos votos vencedores é que o magis-

trado não manteve a equidistância 
necessária das partes envolvidas no 
processo, ao contrário, estava próximo 
do Estado Acusador, o que veio a ser 
confirmado, posteriormente, pelos 
vazamentos de conversas hackeadas 
entre o Juiz e os Procuradores.

A sede da persecução penal e da 
condenação macula a imparcialidade 
do Magistrado, que mesmo agin-
do sem levar vantagens indevidas, 
frise-se, não permite a paridade de 
armas entre a acusação e o acusado, 
desequilibrando a balança da justiça, 
em outras palavras, ferindo de morte a 
possibilidade de o réu exercer a ampla 
defesa, culminado em um Estado “ju-
dicialesco” e não de Direito.

Não estou a defender a inocência 
de Lula, mas causa perplexidade que 
o magistrado que o condenou tenha 
grampeado o telefone celular de um 
de seus defensores, assim como o 
número de seu escritório, composto 
por 15 advogados, o que é vedado 
legalmente.

Segundo o voto do M. Gilmar Men-
des, o então titular da 13ª Vara Federal 
de Curitiba, em ofício àquela corte, 
justificou a interceptação telefônica 
devido ao fato de um dos advogados 
(Roberto Teixeira) ter elaborado a 
minuta da escritura do sítio de Atibaia 
(trabalho corriqueiro para advogados) 
e que o telefone do escritório fora 
grampeado por equívoco.  Afirma 
ainda o magistrado, segundo o voto, 
que não permitiu o vazamento das 
conversas.

Ora, não se trata de vazamentos 
permitidos ou não, mas sim do co-
nhecimento prévio de magistrados, 
procuradores e investigadores sobre a 
estratégia da defesa entre o acusado e 
seus advogados por meio de intercep-
tações autorizadas de forma absurda. 
Outras controvérsias dizem respeito à 
utilização de provas ilícitas (conversas 
hackeadas) entre o Magistrado e os 
Procuradores. Poderiam ser utilizadas 
no processo judicial?

O artigo 5º, inciso LVI (são inadmis-
síveis, no processo, as provas obtidas 
por meio ilícitos) e artigo 157 do CPP, 
vedam a utilização de provas ilícitas.

Mas a força destes artigos, segundo 
a melhor doutrina, jurisprudência, o 
princípio Constitucional da Presunção 
de Inocência e da Proporcionalidade, 
restam mitigadas quando as provas são 
utilizadas em benefício do réu.

As provas hackeadas de forma 
ilícitas, periciadas pela Polícia Federal, 
conforme dito pelo M. Lewandowski, 
não foram utilizadas para imputar 
nenhuma responsabilidade penal ao 
ex-Juiz Moro, serviu como elemento 
da defesa para aclarar a ausência de 
imparcialidade do magistrado.

A sede acusatória, o desequilíbrio 
de forças entre acusação e o acusado, 
a perseguição a uma das partes do pro-
cesso, a não observância das normas 
de regência processual, a ofensa ao 
Estado Democrático de Direito, podem 
ter como consequência a prisão de 
um inocente ou a soltura de culpado. 
Tenho dito!

A suspeição de moro

Política e comunicação
comunicação adotada pelo governo de Minas, que deveria ter o 
objetivo de manter a população bem informada, tem acarretado em 
controvérsias. A raiz de tudo pode estar nas improvisações durante as 
poucas entrevistas concedidas pelo governador Romeu Zema (Novo), 

cuja envergadura exposta apresenta pouca sintonia com as ações oficiais e os 
pensamentos, por vezes, individuais do agente público. 

Como se fosse cativo de suas próprias falas, Zema tem atiçado oposição 
aos seus próprios atos. O episódio mais recente foi a aprovação por parte da 
Assembleia Legislativa de Minas Gerais (ALMG) de um requerimento votado 
por 26 parlamentares, solicitando informações ao novo secretário de Estado de 
Saúde, Fábio Baccheretti, em relação a uma entrevista do governador à jornalista 
Leda Nagle, na qual ele defendeu o uso de medicamentos não comprovados 
cientificamente para minimizar os problemas da COVID-19. 

Para os deputados, Zema, neste caso, teria agido contrariamente ao que a 
própria ciência preconiza. Até porque se houvesse experiência política no que 
diz respeito a esse cenário, a criação da Comissão Parlamentar de Inquérito 
(CPI), para apurar irregularidades na lista de grupos prioritários da vacinação, 
não teria sido cunhada recentemente pelo parlamento estadual. Contudo, o 
distanciamento do governo seja por inaptidão ou falta de difusão conexa cresce 
dia a dia no âmbito da ALMG, cujo plenário é, majoritariamente, de oposição 
e/ou de independência ao Executivo estadual.

É importante salientar que, ao longo de mais de 2 anos da era Zema no 
estado, os costumes e tradições da simbologia do que representa o poder em 
Minas mudou sobremaneira. Nem sempre para melhor, diga-se de passagem.
Uma vez empossado governador, ele estabeleceu novos preceitos para comandar 
a máquina estatal, começando pela escolha de muitos auxiliares desconheci-
dos do meandro público, muitos recrutados de fora como também aconteceu 
com a Companhia Energética de Minas Gerais S.A. (Cemig) e a Companhia de 
Saneamento de Minas Gerais (Copasa). 

Nem por isso, o ambiente hermético deixou de aflorar os problemas relacio-
nados à Copasa. Semana passada, consumidores reclamaram da assistência da 
empresa do governo do Estado diante da falta d’água em diversos bairros das 
cidades da região metropolitana da capital. Segundo dados divulgados pela 
imprensa, não há uma satisfação plena dos contribuintes para com a compa-
nhia, hoje presente em 591 dos 853 municípios. Ainda conforme os jornais de 
Belo Horizonte, no ano passado foram 2.031 paralisações de fornecimento, com 
impacto direto em 3.448 residências, aliás, com interrupções de até 13 horas. 

Pelo visto, a empresa não está se comunicando de maneira eficiente com a 
população para evitar que suas falhas sejam elucidadas, enquanto que nos bas-
tidores do Palácio Tiradentes permanece a defasada tese indicando o interesse 
na privatização dela e da própria Cemig. Esse é um tema que, indubitavelmente, 
deve aumentar a quantidade de lenha nessa fogueira e, assim, diminuir o pe-
queno espaço de sustentação política que ainda dispõe o governador mineiro 
no âmbito do Poder Legislativo, de acordo com o que dizem vários deputados 
ouvidos por nossa reportagem.

A atual administração, de certa forma, desdenha da comunicação tradicional 
e também dos políticos, no entanto, esse panorama deve sofrer transforma-
ções. Zema precisa fazer com que seus 4 anos à frente de Minas não passem 
despercebidos, principalmente em ano eleitoral, do contrário, ele pode ter que 
enfrentar muita contenda.
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“o atraso é grave
porque interrompe

uma série histórica em
que os resultados do

ensino fundamental no
Brasil vinham melhorando”
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Agostinho Patrus pode ser candidato a vice zema está com problemas na AlmgKalil é respeitado como político
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ração V I G Í L I A S

experimente a cachaça “PurAnA”.

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

alguns dos principais degustadores da região.

telefone: (31) 99243-1100

eujácio silva

duelo entre Kalil e zema
está cada vez mais acirrado

Fiemg apoia contagem no
enfrentamento da covid-19

Federação formalizou entrega de novos equipamentos de saúde e vai ajudar o município na logística para a vacinação

O presidente da Federação das 
Indústrias do Estado de Minas Gerais 
(Fiemg), Flávio Roscoe, recebeu a prefeita 
de Contagem, Marília Campos (PT). Na 
oportunidade, o líder industrial entregou 
à chefe do Executivo cinco novos respi-
radores mecânicos, que irão ajudar no 
tratamento de pacientes com COVID-19. 
Além do equipamento essencial para o 
enfrentamento da doença, o município 
vai receber 10 capacetes Elmo. O apare-
lho, desenvolvido pelo Senai do Ceará, 
é um mecanismo de respiração artificial 
não invasivo, que reduz em 60% a neces-
sidade de internações em leitos de UTI. 

Durante a reunião, Roscoe reforçou 
junto à prefeita que Contagem é um 
dos 275 municípios mineiros que rece-
berão apoio logístico para a campanha 
de vacinação, por meio da doação de 

insumos de saúde. A iniciativa faz parte 
do projeto Unidos pela Vacina, que a 
entidade faz parte ao lado de grandes 
empresários de todo o país. Também 
estiveram presentes no encontro o 

secretário municipal de Saúde de Con-
tagem, Fabrício Simões, o vice-prefeito, 
Ricardo Faria (MDB), e o presidente 
do Centro Industrial e Empresarial de 
Minas Gerais (Ciemg), Fábio Sacioto. 

Desde o início da pandemia, 
a Fiemg tem atuado em favor de 
toda a sociedade mineira. No dia 
22 de março, a federação entregou 
ao governo estadual mais 100 
respiradores mecânicos, sendo que 
20 deles foram para o município 
de Contagem. Ao todo, a entidade 
já doou mais de 1.700 ventiladores 
mecânicos para a rede de saúde 
mineira. Além dos equipamentos, 
a Fiemg já cedeu milhares de más-
caras, jalecos, álcool glicerinado, 
realizou a desinfecção de ruas em 
cidades da região metropolitana 
de Belo Horizonte, entre elas o mu-
nicípio de Contagem, e ainda tem 
atuado junto ao poder público para 
mitigar os efeitos da pandemia na 
vida da população.
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Parque estadual do rio doce vai
receber r$ 93 milhões em investimentos
O Parque Estadual do Rio Doce, localizado na 

região do Vale do Aço, irá receber R$ 93 milhões 
em investimentos em infraestrutura e melhoria no 
combate a incêndios, garantindo a preservação dos 
recursos naturais e da biodiversidade. A unidade de 
conservação é a primeira criada pelo governo de 
Minas e abriga a maior reserva de Mata Atlântica 
do estado.

Estão previstos investimentos de infraestrutura 
no parque, como a construção de uma torre de 
observação multiuso de aves e vida silvestre, embar-
cações e sistema de vídeo vigilância, que permitirá 
rápida detecção de focos de incêndios florestais. 
Além do uso para atividades técnicas das equipes, 
a torre poderá ser utilizada também por visitantes 
para observação da fauna silvestre. Há previsão 
ainda da destinação de recursos para ampliação 
de postos de trabalho e manutenção de aceiros.

O governador Romeu Zema (Novo) destacou 
que os recursos para as intervenções são prove-
nientes de decisão judicial para compensação dos 
danos causados pelo rompimento da barragem 
de rejeitos da Samarco, em Mariana, em 2015. 
Ele ressaltou, ainda, que os investimentos trarão 
benefícios imediatos e em longo prazo, contribuindo 
significativamente para o desenvolvimento econô-
mico e social da região e para a qualidade de vida 
da população do entorno. 

“O governo de Minas acaba de conseguir mais 
R$ 93 milhões, os recursos são provenientes da 
Fundação Renova em um processo já homologado 
pela Justiça Federal em Minas. Continuamos nos 
esforçando para tirar do papel ações de reparação 
dos danos causados pelo rompimento da Barragem 
de Mariana, que afetou toda a Bacia do Rio Doce 
e caminhou por anos a passos lentos”, afirmou o 
governador, via redes sociais.

A decisão pela liberação dos recursos partiu 
de homologação realizada no dia 25 de março, 
pela 12ª Vara Federal de Belo Horizonte, de ter-
mo de cooperação firmado pelo Estado e pela 
Fundação Renova.

nova fase
As intervenções serão executadas pelo Instituto 

Estadual de Florestas (IEF), integrante do Sistema 
Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos 
(Sisema). O plano de trabalho para a execução do 
IEF foi aprovado pelo Comitê Gestor Interfederativo 
(CIF) em dezembro de 2020.

O diretor-geral do IEF, Antônio Malard, res-
salta que será inaugurada uma nova fase para a 
gestão do Parque Rio Doce e para as unidades de 
conservação em Minas Gerais. “O estado vai con-
solidar o parque, o que significa dotá-lo de todos 
os recursos materiais, financeiros e de pessoal. Ele 
será a primeira unidade de conservação de Minas 
com sustentabilidade financeira, o que irá refletir 
diretamente na conservação ambiental da unidade 
e, por consequência, de toda a região. Esse modelo 
inaugura uma nova maneira de gerir as unidades 
de conservação, proporcionando a otimização 
do investimento público, em benefício de toda a 
sociedade”, afirma Malard.
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O governador Romeu Zema (Novo) tem evi-
tado fazer comentários de cunho político, 
pois o momento não é propício para isso, 
devido à pandemia do novo coronavírus.  

Essa é a tese que reina nos bastidores do Palácio 
Tiradentes. 

Para além dessa observação de seus amigos, 
existe a versão dos opositores de que o chefe do 
Executivo estadual se faz de esmorecido para 
evitar criticas mais contundentes, já que não 
tem nenhuma grande realização para apresentar 
aos mineiros nestes mais de 2 anos de mandato. 
“Ele funciona como se fosse um grande chefe de 
departamento pessoal e administração, apenas 
isso”, afirma a deputada estadual Beatriz Cer-
queira (PT).

A parlamentar petista faz parte do bloco de 
oposição criado neste início de ano com o intuito 
de questionar as ações do governo. Consta no pla-
nejamento estratégico elaborado pelos integrantes 
desse grupo ações mais firmes de aversão a Zema. 
Eles esperam apenas o retorno definitivo das 
reuniões plenárias presenciais na Assembleia Legis-

lativa de Minas Gerais (ALMG) para estabeleceram 
uma espécie de cronograma demonstrando que o 
governo estadual ficou estagnado do ponto de vista 
de realizações. E, na avaliação desses membros, a 
situação deve seguir igual, pois nada se fala em 
planos de obras a não ser algo que possa surgir a 
partir do dinheiro da Vale, mas esses valores terão 
projetos específicos. 

Kalil x zema
Respaldado pelo apoio de diversos partidos 

políticos com destaque para o MDB, PSD, PV, PDT 
e Avante, o prefeito de Belo Horizonte, Alexandre 
Kalil (PSD), mesmo aflito com a onda fulminante 
da COVID-19, tem incentivado seu projeto político. 
No momento, existe a chance dele ter o apoio do 
Bloco de Independentes, da ALMG, que conta com 
39 membros. Esses parlamentares são seguidores 
do presidente da Casa, Agostinho Patrus (PV), por 
sinal, nome relacionado para ser candidato a vice, 
ou mesmo disputar a vaga do Senado, em parceria 
com a possível candidatura de Kalil ao governo do 
Estado. As iniciativas políticas do prefeito têm rever-
berado nacionalmente, já que diversas lideranças 
pelo país afora o consideram um político vitorioso.

Outrossim, mesmo com uma boa popularidade 
registrada no começo do ano, Zema está envolto 
em um verdadeiro cipoal. Ele não tem respaldo no 
Legislativo mineiro e, até agora, não incentivou 
o surgimento de um grupo próprio. Tem gover-
nado com uma equipe formada com técnicos de 
distinguida qualidade, mas sem ilação política. A 
imprensa está de olho para saber qual será esse 
desfecho. O governador está completamente 
aliado ao presidente Bolsonaro e, esse por seu 
turno, é desafeto do Partido Novo. Ou seja, em 
determinado momento haverá necessidade de 
escolher de que lado ficar.  

 Com essa polarização entre Zema e Kalil, se o 
pleito fosse hoje, o governador teria apoio do Novo, 
PSD, Solidariedade, PSC, Podemos e o PP. Até aqui 
ainda não se sabe das tendências futuras em relação 
ao PT e o PTB.

Uma observação procedente da Câmara de Ve-
readores de Belo Horizonte. Por lá, a presidente, Nely 
Aquino (Podemos), por orientação do presidente 
do Progressistas, Marcelo Aro, está cada dia mais 
próxima a Zema. E, em sentido oposto, o presidente 
da ALMG, Agostinho, caminha em parceria com Kalil. 
Papéis invertidos, neste início de jogo político, cujo 
desfecho só vai ser conhecido no final de 2022.

de olho no tribunal
Na CPI dos Fura-Filas na Assembleia Legislativa de Minas 

Gerais (ALMG), que apura nomes que possam ter sido vaci-
nados indevidamente contra a COVID-19, o deputado sávio 
souza cruz (MDB) tem demonstrado eficiência nos bastidores 
da comissão, buscando esclarecimentos sobre o assunto. Na 
opinião de seus colegas, isso vai credenciá-lo ainda mais a 
se tornar um candidato à vaga de conselheiro do Tribunal de 
Contas no final deste ano. A conferir...

zema e a comunicação
Em seu primeiro ano de administração, o governador romeu 

zema (Novo) fez um destacado trabalho conjunto com o setor pro-
dutivo mineiro, mantendo contato direto com as grandes empre-
sas de Minas, cujas agências de publicidade são de fora do estado. 
O motivo: aqui tem excelentes profissionais, destacou à época. 

cena única: Só que o atual governo mineiro, ao longo dos 
2 anos, praticamente também deixou o mercado em petição 
de miséria com baixíssimo investimento. O governador deve 
ter aderido a um ditado popular: “faça o que eu digo e não 
o que eu faço”.

Política em BH
Corre solto o comentário indicando que o ex-presidente da 

ALMG, Adalclever lopes, atual secretário de Governo da Pre-
feitura de Belo Horizonte (PBH), tem feito um exímio trabalho 
em favor da possível candidatura do prefeito Alexandre Kalil 
(PSD) ao governo de Minas. Mas, de acordo com jornalistas 
da crônica política, o vice-prefeito Fuad noman também está 
atuando para alavancar o projeto em questão.

em família
Quando atuava como comentarista da influente Rádio 

Itatiaia, o jornalista carlos viana (PSD) esbanjava coerência. 
Uma de suas pérolas era criticar os costumes incoerentes de 
políticos oportunistas. Agora, eleito senador no último pleito, 
já tem planos para disputar o governo de Minas e ainda por 
cima, almeja lançar um filho como candidato a deputado 
federal. Quem te viu, quem te vê!

valores elevados
Um candidato não muito conhecido e que deseja se tornar 

deputado estadual em Minas deverá desembolsar a bagatela 
de R$ 2 milhões. Já um federal, algo em torno de R$ 5 milhões. 
Quem se habilita?

melles fora do páreo
Em Brasília, circulam rumores que o prestigiado presidente 

do Sebrae Nacional, o ex-deputado mineiro carlos melles, 
não pretende deixar o cargo para tentar buscar mais um 
mandato à Câmara Federal. “Ele teria se adaptado muito 
bem ao posto”, dizem amigos.

empresário fora de forma
O mineiro Josué Alencar, filho do ex-vice-presidente José 

Alencar, segundo se comenta na Avenida Paulista, centro de 
negócios de São Paulo, está desenxabido da vida. As suas empre-
sas já não estariam com a mesma potência de outrora. Ele tem 
sido visto meio acabrunhado por lá, comenta alguns jornalistas 
ligados à economia paulistana. Coitado do mineirinho, gente.

reabilitação de Aécio neves
Voltando a ser notícia na imprensa do país, especialmente 

após assumir a influente Comissão das Relações Exteriores 
da Câmara Federal, o deputado mineiro Aécio neves (PSDB) 
está se reabilitando politicamente. Mas por enquanto, os seus 
parentes, como a sua irmã Andrea neves, que ficou presa por 
alguns meses, e seu ex-marqueteiro e homem de confiança, 
Paulo vasconcelos, estão com problemas relacionados a 
denúncias nos meandros do Judiciário e policial.

http://www.mg.gov.br/
http://www.mg.gov.br/
http://www.ief.mg.gov.br/
http://www.ief.mg.gov.br/
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35,4% dos mineiros começaram o
ano com algum débito em aberto

Precisamos mudar
Os desejos de momento da população 

alteram substancialmente o consumo dos 
meios de comunicação. Até bem pouco 
tempo atrás (leia-se pré-COVID), o meio 
televisão atuava como centro de convívio 
social da família. Aí foi chegando a TV por 
assinatura, os serviços de streaming, co-
meçou o desapego aos horários da grade 
de programação e as pessoas começaram 
a se reunir menos em frente aos televi-
sores. O consumo de conteúdo passou a 
concentrar-se em smartphones, tablets e 
computadores, acessados em momentos 
e locais diversos. 

O mesmo movimento foi visto nas deci-
sões de investimento da verba publicitária. 
Uma parte, considerável, começou a migrar 
para o digital, meio novo entregando 
soluções que melhor se adaptam às neces-
sidades de anunciantes e, principalmente, 
dos consumidores. Cenários de incerteza, 
consumidores exigindo mais transparência 
e empatia, e uma sociedade que se mune 
cada vez mais de informação para dialogar 
de igual para igual com as marcas. 

Dentro deste contexto, a publicidade foi 
obrigada a se reinventar e rever sua cartilha 
com um único foco: relacionar-se mais efe-
tivamente com o consumidor. A televisão 
como meio acendia a luz amarela e começou 
a tentar se reinventar. A necessidade de 
um grande volume de dinheiro, em valores 
absolutos, para se anunciar em TV aberta 

com grandes audiências só ficou interessante 
para grandes marcas, apesar de entregar o 
menor custo por impacto. Mais do que nunca 
100% das marcas querem falar com seus 
clientes e usuários de forma direta. Papo 
reto, de modo cada vez mais segmentado. 

Aí veio de forma muito rápida e for-
te a pandemia do coronavírus. A maior 
permanência das pessoas dentro de casa 
mudou a relação da população com a TV. 
Na programação do dia-a-dia, o jornalismo 
e entretenimento tomaram o espaço do 
esporte e de parte das novelas. Os serviços 
de streaming ampliaram suas estratégias 
e emissoras de TV por assinatura também 
se mexeram, alterando suas programações 
ou oferecendo cortesias para períodos de 
dias ou horários. Essas mudanças na vida 
dos terráqueos sinalizaram para a turma 
da comunicação publicitária e produtores 
dos conteúdos, a necessidade de uma nova 
forma de fazerem publicidade. Mais do que 
nunca, de novos formatos e mídias. Nesse 
momento o conteúdo é consumido na hora 
e na forma ideal para o consumidor, a pu-
blicidade que interrompe começa a perder 
sentido e, sobretudo, eficiência. 

Comerciais de 30 segundos, o anúncio de 
meia página no jornal ou na revista vai perden-
do espaço para esse consumo dos meios por 
parte da população. Essa forma tradicional de 
comunicação começa a não ser mais desejada 
para as marcas, o que torna um grande desafio 

para agências, anunciantes e veículos, uma vez 
que o mercado foi moldado e está com esse 
formato enraizado há vários anos. Pelo que 
se apresenta, o mercado pede reforço e uma 
adaptação do conteúdo e opções de canais. Até 
o início do ano passado, as mudanças demo-
ravam mais tempo, queríamos ter certeza que 
as alterações de rotas só aumentariam a nossa 
área de conforto. A evolução do merchandising 
nas produções de TV, o informe publicitário nas 
mídias impressas e também nas eletrônicas 
são exemplos de formatos que demoram a se 
consolidar. Com a pressão do coronavírus e dos 
anunciantes, agências e veículos estão a cada 
dia buscando novos formatos, mais criativos 
e que ofereçam soluções completas para os 
produtos e serviços que precisam fidelizar ainda 
mais o público consumidor. Agora é preciso unir 
tecnologia, estratégia e criatividade. 

A alavanca que provoca essas mudanças, 
sem dúvida alguma, é a população, porque 
o consumo de conteúdo de qualidade con-
tinua na posição número 1. Deste desejo, o 
consumidor não abre mão. As emissoras de 
TV, que representam o meio mais consumido 
e percebido pela comunidade como de maior 
credibilidade, mudaram as suas grades de 
programações com o intuito de se aproximar 
dos telespectadores. Participar mais do seu 
dia a dia. E como legado desse período de 
fortes mudanças em curto espaço de tempo 
fica o fato de que as marcas estão fortemente 
focadas no retorno das ações.

Fonte: Serasa

Banco e cartão 27,3%

Utilities (água, eletricidade e gás) 23,6%

Telefonia 11,1%

Varejo 12,7%

Serviço 10,9%

Financeira 8,4%

Securitizadora 1,5%

Principais dívidas

anter as contas em dia e o 
equilíbrio financeiro não 
tem sido uma tarefa fácil 
para a maioria dos brasi-
leiros, ainda mais com a 
economia fragilizada, taxa 

de desemprego alta e inflação só aumentando. 
De acordo com levantamento mais recente 
do Serasa Experian, 61,4 milhões de pessoas 
possuem algum débito em aberto. Em Minas 
Gerais, 35,4% da população terminou 2020 
inadimplente, o que corresponde a 5,8 milhões 
de cidadãos.

A situação ainda pode ser pior. Desse total 
de mais de 61 milhões de inadimplentes, cerca 
de 30 milhões são os chamados superendivi-
dados, que são indivíduos que possuem mais 
contas que sua capacidade de pagamento 
e vivem à margem do mercado consumidor. 
Essa estimativa é do Instituto Brasileiro de 
Defesa do Consumidor (Idec), que utiliza os 
dados da Confederação Nacional do Comércio 
de Bens, Serviços e Turismo (CNC), o índice de 
negativação junto às empresas e plataformas 
de proteção ao crédito e a medição do risco de 
inadimplência feita pelo Banco Central.

O fato é que a inflação, medida pelo Índice 
de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), fechou 
2020 em 4,52%, sendo o maior nível desde 
2016. A previsão para este ano também é de 
alta, podendo chegar até 4,81%. A taxa de 
desemprego bateu recorde e alcançou 13,4 
milhões de pessoas na fila por um trabalho 
no país. Isso sem falar na redução do valor de 
auxílio emergencial. Não por acaso, os núme-
ros da inadimplência refletem que até mesmo 
contas mensais, como água e energia, estão 
entre as principais dívidas.

situação desesperadora
A vendedora Paloma Mendes faz parte do 

grupo de mineiros que está inadimplente. Sem 
conseguir trabalho desde setembro passado, as 
contas estão acumulando e gerando preocupação. 
“É uma situação desesperadora, nunca pensei que 
eu fosse vivenciar uma coisa assim. Consegui rece-
ber o auxílio emergencial do governo, mas o valor 
é pequeno e serve apenas para as despesas básicas. 
E, mesmo assim, o benefício acabou em dezembro 
e desde então tenho me virado como posso”.

Ela conta que cortou diversos gastos supér-
fluos para fazer o orçamento render. “Serviço 
de streaming já foi cancelado faz tempo. Pedir 
comida por aplicativo só aos fins de semana 
e olhe lá. As contas de energia e água estão 
atrasadas. Quando está próximo de vencer é 
que eu faço o pagamento, porém, sempre fica 
pendente a do mês. Agora, cartão de crédito e 
o financiamento imobiliário não sei como farei. 
Até porque preciso voltar a trabalhar, mas isso 
não tem previsão”, relata.

saiba como agir
É comum não saber por onde começar para 

se ver livre de uma dívida. Para o economista 
e especialista em finanças Fernando Almeida, 
o primeiro passo é anotar todos os gastos 
mensais. “As despesas com água e energia, por 
exemplo, não dão para cortar, mas é possível 
economizar. Também evite compras supérfluas 
e só use o cartão de crédito se for realmente 
necessário. Isso porque os juros dessa moda-
lidade são altíssimos e fazem a dívida ficar 
ainda maior”.

No caso de financiamentos ou parcelas de 
empréstimos, o economista afirma que a saída 
é tentar renegociar. “Priorize o pagamento 
desses débitos. Tente ligar no banco ou na 
financeira para ver a possibilidade de esten-
der o prazo para quitação. Apesar de o valor 
final ficar mais caro, seria a melhor solução. 
Sugiro também conversar com a família sobre 
a situação financeira. É o momento de todos 
colaborarem”, finaliza.

Até mesmo contas mensais, como água e
energia, estão entre as principais dívidas
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gontijo, ontem e hoje
Durante meio século, os mineiros nutriram orgulho de 

pronunciar o nome da empresa Gontijo de Transportes, como 
uma das mais influentes de Minas e do Brasil no ramo. Hoje, 
diante da pandemia, essa situação de solidez já não estaria 
sendo mais a mesma. Maldita COVID-19!

dinis sai atirando
Desde que foi preterido na eleição para o Senado no últi-

mo pleito, o ex-presidente da ALMG, dinis Pinheiro, deixou de 
frequentar os ambientes sociais da capital ao mesmo tempo 
em que passou a ser visto com mais frequência em Juatuba, 
na Grande BH, por razões familiares. Mesmo se mantendo 
discreto, o ex-parlamentar deixa transparecer em círculos 
mais próximos a sua contrariedade com antigos aliados, 
inclusive com o ex-poderoso secretário de Governo, danilo 
de castro, o deputado Aécio neves (PSDB) e outros tantos 
nomes da política mineira. “É muita mágoa no coração”, diz 
uma pessoa próxima. Por isso, ele se nega temporiamente a 
falar sobre o assunto. 

zema x Kalil
O presidente Jair Bolsonaro vai usar o prestígio político 

do governador mineiro romeu zema (Novo) para fustigar o 
prefeito de BH, Alexandre Kalil (PSD). Segundo informações, 
isso já teria começado a acontecer na semana passada, 
quando uma passeata de centenas de veículos circulou pela 
zona Sul da cidade e foi encerrada na porta da casa do chefe 
do Executivo. Ou seja, o processo eleitoral de Minas já está 
em evidência, óbvio.

Briga de gigantes
Nos meandros da saúde, propala-se sobre o crescimento 

do Grupo Mater Dei, com cada vez mais hospitais destinados 
a atender à população. De acordo com analistas, isso está 
incomodando e muito os dirigentes da poderosa Unimed-BH. 
Aliás, essa briga é antiga.

Pressão do centrão
“Em Brasília, os parlamentares do centrão operam como 

uma erva daninha, ou seja, contagiando aos poucos. Os seus 
deputados e senadores vão minar o governo federal gota a 
gota. Porém, na hora de votações importantes ficam com um 
pé lá e outro cá, como sempre fizeram. Então, a aliança com 
esse grupo pode ter sido um tiro no pé”. Análise feita pelo jorna-
lista paulistano carlos Alberto sardenberg. Cruz credo, gente!

Balbúrdia nacional
O serviço de inteligência do Palácio do Planalto já detectou 

uma decisão das lideranças dos estudantes em todo o país, 
com vistas a realização de greves, passeatas e outros atos 
pesados no segundo semestre deste ano. “Vem balbúrdia 
por aí”, afirmam os espiões do governo federal.

mudança de posição
“Não vai ser surpresa se, antes do final do ano, o poderoso 

presidente da Câmara Federal, Arthur lira (PP), deixar de ser 
o queridinho do presidente Jair Bolsonaro e se debandar para 
a oposição”, dizem nos bastidores do poder central.
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E-commerce faturou mais de
r$ 87 bilhões no ano passado

Desempenho da modalidade é o melhor desde 2007

O e-commerce, que já apresentava 
crescimento antes da pandemia, 
deslanchou em meio a necessi-
dade de isolamento. Em um ano 

de restrições, as vendas on-line no Brasil 
cresceram 41%, o que aponta um fatura-
mento de R$ 87,4 bilhões na comparação 
com 2019. A informação consta na pesquisa 
Webshoppers 43 Ebit|Nielsen & Bexs Banco.

O principal fator para a alta é a ampliação 
na quantidade de pedidos que aumentou 30% 
frente a 2019, totalizando 194 milhões. Outro 
ponto que ajudou e motivou o maior índice de 
compras foi o frete grátis, representando 43% 
de todas as aquisições de 2020. 

E se tem um item que se tornou impor-
tante no ano passado foi o celular. A análise 
mostrou, inclusive, que do total de vendas 
no e-commerce, 55,1% ocorreram por meio 
desse dispositivo, ou seja, R$ 45,9 bilhões, 
alta de 79% em relação a 2019 e 176% sobre 
2018. Apenas pelo toque na palma da mão 
foram gerados 106,6 milhões de pedidos, 
56% maior que o ano anterior.

Segundo a Ebit|Nielsen, as compras 
no e-commerce ficaram mais concentradas 
em lojas de departamento. Esse segmento 
sozinho contribuiu com 84,3% do fatura-
mento total, seguido por artigos esportivos 
(+2,8%), informática (+2,4%), roupas 
(2,2%) e autosserviço (1,8%). 

O recorte por regiões mostra um novo 
perfil se consolidando. Apesar de os estados 
do Sudeste permanecerem em primeiro na 

contribuição para as vendas, com 52% do 
valor arrecadado ou 44,1% de impulso para 
a alta total do e-commerce no ano passado, 
o Nordeste dobrou o consumo com 18,5% 
do total e 31,7% de contribuição, de acordo 
com a pesquisa.

O especialista em e-commerce, Fellipe 
Guimarães, explica que a modalidade de 
compras on-line vem registrando aumento 
ano após ano. “Em 2017 houve um cresci-
mento significativo, mas com a pandemia 
muitas empresas migraram para o digital 

e a importância do comércio eletrônico 
ficou mais evidente, uma vez que deixou 
de ser um investimento para se tornar uma 
necessidade”. 

Ele acrescenta que com o fechamento 
das lojas e todas as medidas de segurança, 

o consumidor precisou adaptar sua forma 
de adquirir produtos e serviços. “Os canais 
on-line foram essenciais para atender esses 
novos hábitos. Claro que em menor escala 
devido ao desemprego e à renda. Em con-
trapartida, muitos realizaram sua primeira 
compra pela internet”. 

O especialista afirma que o e-commerce 
está na contramão da economia, registran-
do crescimento e se destacando no mercado 
de varejo e consumo. “O comércio eletrônico 
tem um papel fundamental também na 
abertura de novas vagas no mercado de 
emprego. Além disso, gera mais ofertas e 
preços acessíveis para o consumidor final, 
trazendo comodidade na entrega, entre 
outros benefícios”.

Ele explica ainda que a expectativa 
para 2021 é enorme. “Segundo estudos 
também da Ebit|Nilsen, as compras on-line 
no Brasil devem crescer cerca de 26% esse 
ano. “Muitas empresas que ainda tinham 
dúvidas sobre inserir canais eletrônicos 
estão observando que não só o mercado 
está mudando, mas também a preferência 
do consumidor”. 

Contudo, na visão dele, ainda há muito 
que explorar no que se refere a esse ramo. 
“Ainda existem indústrias e fabricantes que 
encontram dificuldade em achar oportuni-
dades no on-line. A empresa que migrou no 
último ano ainda está aprendendo sobre a 
operação virtual, as vendas, o omnichannel 
(estar presente em múltiplos canais), meios 
de pagamento e afins. Em paralelo, o novo 
consumidor também está entendendo como 
tudo isso funciona”, conclui.

celular foi o dispositivo escolhido por mais da metade dos consumidores na hora de realizar suas compras
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D A  C O C H E I R A AN I V ERSAR I ANT E S

A todos, os nossos Parabéns!

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

PArA inglÊs ver – Essa é uma expressão brasileira surgida nos tempos 
em que a Inglaterra era o principal financiador da Coroa Brasileira. 
Naquela época, ela teria se comprometido em não ajudar nações que 
ainda mantinham a escravidão. A decisão inglesa não atingiu os negócios 
britânicos no Brasil baseado na extração do ouro e pedras preciosas. Daí, 
o dito: para inglês ver. É o que vai acontecer com a reforma do governo 
Bolsonaro em fazer trocas em seis ministérios. Na verdade, ele tirou quem 
não rezava na cartilha dele, excetuando o ministro das Relações Exteriores, 
Ernesto Araújo, que ele tirou para dar satisfação ao centrão. Até o titular 
da Defesa, Fernando Azevedo, que andou dizendo que as Forças Armadas 
não tem governo e constitucionalmente defende o Estado, feriu de morte 
o presidente que sonha em colocar o Exército na rua. Infelizmente, as 
esperanças que muitos brasileiros depositaram em Jair Bolsonaro vão 
se esvaindo e em seu lugar entra a desconfiança, principalmente do 
mercado de capitais, com o constante aumento do dólar e uma inflação 
que ameaça o bolso do pobre consumidor.

o papo em frente ao Café Nice, nesses últimos dias, é a reforma 
ministerial do presidente Jair Bolsonaro. Os mais céticos dizem que ele 
trocou meia dúzia de cebolas por batatas.

o novo ministro da Justiça, delegado Anderson Torres, é a vontade 
de Bolsonaro em colocar na pasta um digno representante da bancada 
da bala. Os bandidos que se preparem!

difícil imaginar que um governador dá uma ordem que ele mesmo 
descumpre. Foi o que aconteceu com o atual mandatário do Rio de 
Janeiro, Claudio Castro (PSC), que decretou distanciamento, uso de 
máscara e fim das festas, sendo que ele mesmo festejou o aniversário 
dele. Depois, com a cara de pau de sempre, pediu desculpas. Será que 
o povo aceitou?

em são Paulo, as vans escolares paradas e sem alunos, vão agora 
transportar caixões para enterros que serão realizados até às 22h.

o clube do choro de Belo Horizonte lamenta a morte de Luiz Souza, 
o Luiz do Clarinete, que animava as noites de choro e seresta de Belo 
Horizonte. A ele, nossa eterna saudade.

Péssimo PortFÓlio – A deputada Flávia Arruda (PL-DF) começa no cargo 
de ministra da Secretaria de Governo da Presidência da República com um 
grande problema: ser esposa do ex-governador José Roberto Arruda, que 
saiu do governo do distrito federal com a denúncia de ser o chefe de uma 
quadrilha que recebia propina de vários empresários da capital federal. 
Arruda também chegou a ser cassado por um processo no Senado, com 
a descoberta de que ele e Antônio Carlos Magalhães quebraram o sigilo 
do placar eletrônico do Senado.

BoA notíciA – Na última semana, a procura por Unidades de Terapia 
Intensiva (UTIs) em São Paulo desacelerou, o que pode corresponder 
que as restrições impostas ao povo paulistano estão valendo a pena. 
Em Belo Horizonte, as medidas anunciadas pelo prefeito Alexandre Kalil 
(PSD) ainda não surtiram o efeito esperado.

liderança do triângulo
Eis uma foto histórica: o ex-governador Rondon Pacheco, o 

ex-presidente da Câmara de Uberlândia, Alceu Santos, e o atual prefei-
to Odelmo Leão (PP). Odelmo é hoje a grande liderança do Triângulo 
Mineiro. Ele foi reeleito para comandar a cidade por mais 4 anos, com 
70,47% dos votos e, atualmente, tem o nome preconizado a todo instante 
para disputar o governo de Minas.
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domingo, dia 4 de abril
Lúcia Helena Cicarine Nunes
Rita de Cássia Diniz 
Luiz Alves, ex-prefeito de Sabará
Cássia Cristina - comunicadora da Rádio Itatiaia 

segunda-feira, 5
Luiz Dantas 
Gabriele Araújo
Ana Lucia Vilaça Cançado

terça-feira, 6
Ronaldo Augusto Ferreira
Juca Dornas 
Sandra Rodrigues 

Quarta-feira, 7
Lísio Dias - Rei da Feijoada 
José Carlos Brant

Quinta-feira, 8
Ussânia Simão - esposa de Nilo Simão
Mariana Prates

sexta-feira, 9
Maria Carmem Maciel 
Delegado Carlos Lobo 
Délio Malheiros - ex-vice-prefeito de BH

sábado, 10
Ex-deputado José Santana de Vasconcelos
Paulo Matos - ex-prefeito de Contagem
Jornalista José Lopes
Dr. Viana - conselheiro do Tribunal de Contas de Minas
Deputado Hely Tarquínio

governador se reúne com associações
e federações do setor produtivo

O governador Romeu Zema 
(Novo) se reuniu com representan-
tes do setor produtivo de diversas 
regiões de Minas. O objetivo do 
encontro, realizado de forma vir-
tual, foi ouvir as demandas de as-
sociações e federações comerciais 
e debater as ações adotadas pelo 
governo na onda roxa do plano 
Minas Consciente, cuja finalidade 
é conter o avanço da pandemia do 
coronavírus no estado.

Zema ressaltou que a atual si-
tuação da pandemia é difícil, com 
o aumento do número de casos 
e óbitos pela doença em Minas 
Gerais, e que as medidas mais 
restritivas, neste momento, são 
necessárias para que o sistema 
público de saúde consiga atender 
os mineiros.

“Queremos deixar claro aqui 
a nossa disposição ao diálogo. 
Tenho, por diversas vezes, encon-
trado com os representantes do 
setor produtivo. Estas medidas 
mais extremas da onda roxa só 

vieram a acontecer um ano após 
o início da pandemia e entraram 
em vigor como última alternativa 
para que tenhamos condições de 
salvar vidas nos hospitais”, afir-
mou Zema.

Segundo o secretário de Es-
tado de Saúde, o médico Fábio 
Baccheretti, os resultados destas 
ações, juntamente com o avanço 
do processo de vacinação, vão 
possibilitar a diminuição das restri-
ções o quanto antes. O secretário 
também detalhou a situação do 
sistema de saúde estadual e o 
empenho do governo em reforçar 
o atendimento à população.

Após um ano do início da pan-
demia, o governo do Estado mais do 
que dobrou a capacidade de atendi-
mento, passando de dez mil leitos 
de enfermaria para 20,9 mil e de 
cerca de dois mil leitos de Unidade de 
Terapia Intensiva (UTI) para 4,4 mil.

“A onda roxa em todo o estado 
foi necessária pela primeira vez 
devido ao colapso do nosso siste-
ma, onde não conseguimos mais 
movimentar os pacientes entre as 
regiões. Atualmente, temos mais 
de 800 pessoas na fila por uma 
vaga de UTI”, afirmou Baccheretti, 
ressaltando a necessidade das 
medidas mais restritivas.
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O conteúdo desta coluna é de responsabilidade exclusiva do seu autor

O Conselho de Família do Grupo J. Mendes, dando continuidade ao processo de suces-
são dos Acionistas e Fundadores do grupo, decidiu que, a partir de hoje, os diretores 
Rômulo Diniz Nogueira e Sérgio Diniz Nogueira passarão a atuar na administração da 

Companhia respectivamente como presidente do Conselho de Administração e vice-presidente 
do Conselho de Administração. Durante o período em que estiveram à frente da direção do 
Grupo J. Mendes, ambos deixaram sua marca em diversas frentes, especialmente na visão 
estratégica global do negócio e do mercado e na capacidade de construir relações duradouras  
pautadas em confiança e credibilidade. Passam a participar exclusivamente do Conselho de 
Administração: Rômulo Nogueira e Sérgio Nogueira. Conforme definido em Assembleia de 
Acionistas, a partir de hoje, o cargo de diretor-presidente (CEO) será ocupado por Luciano 
Mendes Nogueira (foto). 

inFormAçÕes relevAntes
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PediAtrA, neurologistA inFAntil e um dos FundAdores do
instituto neurosABer – joyceassessora@gmail.com

clAy Brites

O conteúdo deste artigo é de responsabilidade exclusiva do seu autor

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

Sua melhor opção para:

• Reuniões e treinamento
• Fins de semana

A 52 km de BH e 9 km do Inhotim

• Férias
• Feriados

Hotel Fazenda

Brumadinho - MG
Horizonte Belo

uso de cannabis medicinal avança no tratamento da
fibromialgia, mas custo e burocracia impedem acesso

A Sociedade Brasileira de Reu-
matologia (SBR) descreve a fibro-
mialgia como uma síndrome que 
se caracteriza, principalmente, 
pela dor no corpo todo. De acor-
do com a cartilha da entidade: 
“Muitas vezes fica difícil definir se 
a dor é nos músculos ou nas arti-
culações. Os pacientes costumam 
dizer que não há nenhum lugar 
do corpo que não doa. Junto com 
o desconforto, surgem sintomas 
como fadiga, sono não reparador 
(a pessoa acorda cansada, com a 
sensação de que não dormiu) e 
outras alterações como problemas 
de memória e concentração, an-
siedade, formigamentos, dormên-
cias, depressão, dores de cabeça, 
tontura e alterações intestinais”. 
A estimativa é que o mal acometa 
cerca de 2% a 8% da população 
mundial.

Para tentar conter o combo 
de dores, o tratamento conven-
cional inclui anticonvulsivantes, 
analgésicos, relaxantes mus-
culares, antiinfla-
matórios, opióides 
e medicamentos 
para melhorar a 
qualidade do sono. 
“Muitas vezes, os 
tratamentos me-
dicamentosos tra-
dicionais aliviam 
alguns sintomas, 
mas não todos, 
não devolvendo 
ao indivíduo uma 
boa qualidade de vida. Além disso, 
eles podem causar efeitos cola-
terais indesejáveis que chegam 
a impedir a continuação, como 

sedação excessiva, ganho de peso 
e distúrbios sexuais”, explica a 
médica, especialista em dores 
crônicas e adepta à medicina 
canabinóide, Maria Teresa Jacob.

Membro da Sociedade In-
ternacional para Estudo da Dor 
(IASP) e da Society of Cannabis 
Clinicians (SCC), Maria Teresa 
acompanha os avanços e estudos 
na área há quase 30 anos. Um 
deles, chamado de “Segurança 
e eficácia da cannabis medicinal 
na fibromialgia” publicado na 
Biblioteca Nacional de Medicina 
dos Estados Unidos, mostrou 
que a cannabis medicinal propor-
cionou melhora significativa na 
intensidade da dor de 81,1% dos 
367 pacientes acompanhados, o 
que comprova o efeito analgésico 
da planta.

No Brasil, um ensaio clínico 
promovido pela Associação Bra-
sileira de Pacientes de Cannabis 
Medicinal (Amame), publicado 
na revista científica Pain Medice, 
da Universidade de Oxford, é 
mais uma das pesquisas que cor-
roboram a eficácia do canabidiol 

(CBD). Os autores 
monitoraram 17 
mulheres, fibromi-
álgicas e pacientes 
de um posto de 
saúde da Atenção 
Primária do Siste-
ma Único de Saúde 
(SUS) de um bairro 
de baixo perfil so-
cioeconômico de 
Florianópolis (SC), 
que fizeram uso de 

óleo CBD. A conclusão foi que “os 
fitocanabinoides podem ser uma 
terapia de baixo custo e bem 
tolerada para reduzir os sintomas 

e aumentar a qualidade de vida 
dos pacientes com fibromialgia”.

“Em outros casos de dor crôni-
ca, a cannabis pode ser utilizada 
como coadjuvante de tratamento, 
atuando em diferentes sintomas, 
diminuindo ou até eliminando 
alguma medicação tradicional. 
Na maioria das vezes, os efeitos 
colaterais são leves ou moderados 
e costumam ocorrer no início do 
tratamento até a dosificação ideal 
para o paciente. Normalmente, 
não existem restrições ao uso de 
CBD”, esclarece Maria Teresa.

Apesar dos benefícios e alívios 
comprovados, existem barreiras 
significativas no acesso ao trata-
mento canabinóide. “Os produtos 
de qualidade são adquiridos 
através de importação. A pessoa 
deve procurar um médico com 
experiência em prescrição de 
cannabis medicinal. Com a receita 
em mãos, o paciente preenche um 
processo de importação de produ-
to à base de canabidiol no site da 
Agência Nacional de Vigilância 
Sanitária (Anvisa). Em aproxima-
damente 7 a 10 dias, ele obtém a 
liberação e pode efetuar a compra 
do medicamento on-line”, afirma 
Maria Teresa. Os preços da impor-
tação variam e podem chegar até 
R$ 3 mil por frasco. 

Outra forma é ser membro de 
associações, como a Associação 
Brasileira de Apoio Cannabis e Es-
perança (Abrace), que receberam 
da Justiça brasileira autorização 
para cultivar plantas ricas em CBD 
e THC para fins medicinais. Neste 
caso, é necessário reunir recei-
ta, laudo médico, documentos 
pessoais, termo de ajuizamento, 
pagamento da taxa de anuidade e 
aguardar o retorno da associação. 

Em grupos de redes sociais de 
fibromialgia é comum encontrar pa-
cientes que, desesperados pela dor 
e pelas consequências da doença, 
arriscam comprar óleos canabidiol 
de fornecedores sem autorização e 
sem controle de procedência. “Eu 
me sentia inútil, desempregada e 
pedindo socorro para todo mundo. 
A pior coisa para mim era ser cha-
mada de preguiçosa, mas eu não 
tinha condições de trabalhar. Depois 
de uma crise terrível de 15 dias 
seguidos, mesmo vivendo à base 
de analgésicos fortes, eu comprei 
o CBD de um fornecedor e larguei 
todos os remédios de farmácia. Eu 
não me arrependo e só quem nunca 
sentiu as dores que eu senti, acha 
que pode me julgar”, relata uma 
paciente, de 48 anos, que terá a 
identidade preservada.

Também são encontrados 
casos de pessoas que concluíram 
todas as etapas e tomam o CBD 
com devido acompanhamento 
médico. “Eu faço uso há duas 
semanas e os efeitos terapêu-
ticos são visíveis desde o início, 
mas fica melhor depois de 20 
dias, segundo a minha reuma-
tologista. Sinto menos dores, 
cansaço, fadiga e estou mais 
ativa e funcional. Não tive ne-
nhum efeito colateral até agora, 
também é bom que não ataca o 
fígado, porque já tive problemas 
com o remédio convencional. 
Daqui uns meses, é possível 
que eu possa fazer o desmame 
de alguns remédios. Mas não 
indico ninguém a comprar sem 
orientação médica, apenas eles 
sabem qual a dosagem correta 

para os sintomas de cada um”, 
conta a bancária e fibromiálgica 
Shirley Fagundes.

Para Maria Teresa, o caminho 
para ajudar os pacientes de fibro-
mialgia e outras doenças passa 
pelo combate ao preconceito com 
a cannabis. “Não só profissionais 
da saúde, como também da po-
pulação e órgãos governamentais 
demonstram um pré-julgamento. 
Só conseguiremos mudar este ce-
nário por meio da desmistificação 
da cannabis medicinal, que já era 
utilizada com esta finalidade há 
4 mil anos antes de Cristo. Hoje, 
sabe-se que ela atua no maior 
sistema do organismo respon-
sável pelo equilíbrio orgânico, o 
endocanabinóide, restabelecendo 
assim a saúde nos mais diferentes 
órgãos e tecidos”, conclui.

“só
conseguiremos

mudar este
cenário por

meio da
desmistificação

da cannabis
medicinal’
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é preciso discutir sobre o autismo
Criado pela Organização 

das Nações Unidas (ONU), o 
dia 2 de abril é o Dia Mundial 
da Conscientização do Autismo. 
Apesar de não ter cura, é possí-
vel conviver com o transtorno e 
superar os desafios do autismo 
durante a vida. Para isso, é 
fundamental discutir sobre o 
tema e mostrar para as famílias 
a importância do diagnóstico 
precoce e do tratamento correto. 

Afinal, o que é o Transtorno 
do Espectro Autista (TEA)? O au-
tismo é uma condição entendida 
como uma síndrome comporta-
mental que leva a inabilidade, 
incapacidade ou desinteresse 
de interação social, problemas 
para comunicar-se com os outros 
e comportamentos repetitivos 
e interesses fora de contexto, 
todos resultantes de fatores 
genéticos e ambientais. Ele 
acontece em diferentes graus: 
leve, moderado e severo.   

Trata-se de um transtorno 
do neurodesenvolvimento com 
características que podem ser 
observadas nos primeiros meses 
de vida até os dois anos pelos 
pais ou cuidadores e confirmada 
por meio de uma consulta a um 
especialista a fim de permitir um 
diagnóstico precoce. 

A intensidade é definida a 
partir do grau de autonomia, 
dos atrasos de problemas de lin-
guagem e da incapacidade de se 
integrar e conduzir atividades 
sociais no dia a dia. Geralmen-
te, apresentam problemas na 
interação, na comunicação e 
no comportamento em todos 
os ambientes que frequentam. 
Entretanto, mesmo diante de 
todas as dificuldades, é possí-
vel ajudar o filho a superar os 
desafios do TEA e conviver com 
o transtorno em família, com 
amigos e na escola. 

Para isso, é essencial des-
cobrir o autismo o mais cedo 
possível!  Isso permite que in-
tervenções sistematizadas e in-
tensas sejam realizadas logo nos 
primeiros meses ou anos. Nesse 
período, o cérebro está mais 
permeável e aberto para ser mo-
dificado. Dessa forma, é possível 
reduzir os sintomas, diminuir os 
atrasos de desenvolvimento e 
corrigir os desvios de linguagem 
e de comportamento.   

Um dos indícios do autis-
mo em bebês são ausência ou 
pequeno contato visual, pouca 
resposta ao chamado da mãe, 
preferência por querer perma-
necer no berço com pouco ou 
nenhum interesse social, ausên-
cia de balbucia até os seis meses 
de vida, hiperfoco nas mãos das 
pessoas ou em objetos, irritabili-
dade e choro frequentes. 

Na infância ou na juventude, 
o autista tem uma dificuldade de 
percepção das formas regulares 
e naturais do rosto, gerando um 
incômodo muito grande, uma 
dificuldade de compreensão 
e percepção a partir de gestos 
faciais e corporais. Ocorre que 
as áreas do cérebro responsá-
veis pela empatia voltada para 
o contato visual também são 
deficitárias. Muitas vezes, esse 

paciente não sente necessidade 
de olhar nos olhos.  

Na vida adulta mais de 85% 
dos autistas tem algum proble-
ma psiquiátrico associado e/ou 
outras comorbidades. Tanto 
a genética quanto a biologia 
feminina são fatores de prote-
ção para o desenvolvimento do 
autismo e, muitas vezes, é mais 
fácil de ser mascarado, pois se 
misturam ao perfil mais afetuo-
so das meninas.   

O tratamento é multidisci-
plinar. Muitas vezes, é neces-
sário o acompanhamento pelo 
neurologista infantil, psicólogo, 
fonoaudiólogo, entre outros 
profissionais. As terapias são 
muito importantes para que, ao 
longo dos anos, a sociabilização 
e a comunicação aconteçam da 
melhor forma possível.  

É essencial que profissionais 
das áreas da saúde e da educa-
ção busquem mais conhecimen-
to e compreendam melhor todo 
o transtorno para tentar ameni-
zar as dificuldades provocadas 
pelo TEA. Assim, conseguiremos 
tratar essa condição de maneira 
mais adequada e responsável. 
Quanto mais informações sobre 
a condição as pessoas tiverem, 
menor será o preconceito e mais 
fácil sua identificação. 
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BAIXE AGORA
O aplicativo o�cial da Rádio Itatiaia 

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

Por medo de assédio, mulheres substituem
transporte público por aplicativos e táxis

Pegar um ônibus para se locomover pela cidade é algo 
que milhões de pessoas têm em comum no mundo 
todo. Entretanto, o que é uma atividade considera-

da simples e banal para alguns, pode desencadear medo 
e insegurança em outros. Uma pesquisa da empresa de 
transporte por aplicativo 99 revelou que 64% das mulheres 
afirmam ter sofrido assédio no cotidiano - uma média de 
três vezes na vida para cada uma delas. Com 76% 
e 25% das respostas, os ônibus públicos e os 
metrôs foram apontados como os meios 
de transporte em que as mulheres 
mais temem serem assediadas.

Feito com 1.056 usuárias de 
aplicativos de transporte, o le-
vantamento apontou que em 
relação a assédio, no geral, 
lugares públicos (47%) e trans-
portes (40%) são os mais 
temidos pelo sexo feminino. 
Sobre os meios de locomo-
ção públicos, as entrevista-
das responderam que algu-
mas situações geram ainda 
mais receio como locomoção 
à noite (75%), passar por 
regiões violentas (66%), am-
bientes lotados (61%), locais 
desconhecidos (60%) e esperar 
ônibus no ponto (51%).

Ainda segundo a pesquisa, 
corridas por aplicativos e táxis foram 
consideradas as mais seguras, com 
16% e 6% dos registros respectivamente. 
Nesta modalidade, as usuárias elegeram os 
comportamentos de motoristas que mais as im-
portunam. Olhares insistentes (39%), perguntas sobre vida 
pessoal (34%), relacionamentos (26%), assobios (15%) e 
comentários sobre a aparência delas (14%) foram eleitas 
as condutas que mais incomodam. Das mulheres que fo-
ram alvo de assédio em corridas, 82% relatou a situação 
à empresa, mas somente 17% procuraram a polícia e 5,9% 
não tiveram coragem de denunciar.

“A minha preferência é sempre pelos aplicativos de 
transporte. Mesmo que, às vezes, fique tensa dependendo 
da hora ou do motorista, ainda é mais seguro porque tenho 
como acompanhar o caminho que deve ser feito e também 
posso enviar minha localização para alguém”, afirma a 
estudante de psicologia Bruna Couto, 23.

Bruna demonstra, no entanto, indignação pelas mulhe-
res que nem sempre podem optar pelos carros privados. “É 
claro que isso é um imenso privilégio meu. O ideal e o que 
eu queria também é não sentir medo em lugar nenhum, 

principalmente, ao usar um ônibus, que com certeza, é 
a forma mais acessível de ir aos lugares. Quando 

paro para pensar, me questiono por que as 
empresas de transporte público também 

não estão usando a tecnologia para 
proporcionar mais segurança às 

mulheres?”.
De acordo com Pamela Vaia-

no, diretora de comunicação 
da 99, investimento em tec-
nologia parece, de fato, ser o 
caminho para inibir o assédio 
às passageiras. “As mulheres 
representam mais de 60% 
do total de passageiros da 
plataforma. A empresa in-
veste continuamente em 
tecnologia, conscientização 
e em atendimento humaniza-

do. Em 2020, foram aplicados 
cerca de R$ 35 milhões em 

segurança, com isso houve a 
redução das ocorrências graves na 

plataforma em 29%, por 1 milhão 
de corridas, de janeiro a dezembro, 

em todo o país. 
Ela acrescenta que entre os destaques  

tecnológicos está o 99Mulher, ferramenta que 
chegou a todas as regiões do Brasil em março e 

permite que motoristas do sexo feminino possam escolher 
transportar apenas passageiras. “Outro instrumento é o 
Rastreador de Comentários, inteligência artificial desenvol-
vida em parceria com a consultoria feminista Think Eva que 
localiza automaticamente denúncias de assédio deixadas 
nos comentários ao fim das corridas, agilizando o contato 
com as vítimas”, afirma.

“olhares
insistentes (39%),
perguntas sobre

vida pessoal (34%),
relacionamentos (26%),

assobios (15%) e
comentários sobre a

aparência delas (14%)
foram eleitas as

condutas que
mais incomodam”
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O ano de 2020 ficará mar-
cado para sempre na memória 
da humanidade por esta malsi-
nada pandemia do coronavírus. 
Em toda a história nunca havia 
acontecido uma doença desta 
magnitude, tão assustadora e 
devastadora e que tenha ma-
tado tantas pessoas no mundo. 

Além de vidas humanas, 
ocorreram outras perdas signi-
ficativas, como de empregos pe-
los trabalhadores e de negócios 
pelos empresários. Mas, nada 
supera a perda de esperança e 
sonhos, pois, até hoje, decorri-
do mais de um ano, ainda não 
sabemos o que irá acontecer 
com a humanidade e nem o real 
alcance da pandemia. 

O que sabemos é que mui-
tas empresas faliram, outras 
continuam quebrando e deixan-
do milhões de trabalhadores 
desempregados mundo afora. 
Aqui na Multimarcas Consór-
cios, mais uma vez, percebe-
mos a presença de Deus. Até 
agora, tivemos poucos casos 

de contaminação e os que se 
contaminaram não tiveram 
nenhuma gravidade. 

O fato é que, no momento 
em que foi determinado o 
fechamento do comércio de 
muitas cidades do país, Deus 
nos iluminou e tomamos as 
medidas certas. Orientamos 
que idosos, doentes, gestantes 
e lactantes ficassem em casa. 
Parte dos funcionários passou 
para o home office e a outra 
parte iniciou num rodízio de 
trabalho. 

Além disso, tomamos todas 
as precauções para a seguran-
ça de nossos trabalhadores e 
clientes, como a medição da 
temperatura de todos antes de 
entrarem na empresa. O uso 
de máscaras, álcool em gel, 
distanciamento e isolamento 
dos funcionários que trabalham 
em áreas comuns por proteção 
de acrílico.

Contudo, o mais importan-
te é que não desanimamos e 
continuamos em ritmo acele-

rado, haja vista que, no final 
de 2020, atualizamos o nosso 
planejamento estratégico e 
estabelecemos nosso objetivo 
e nossas metas para 2021 a 
2023. Nesses anos vindouros, 
queremos sair das cercas de 270 
lojas representações e atingir 
700 lojas, atingindo uma mé-
dia de R$ 400 milhões líquidos 
de vendas mensais para R$ 1 
bilhão e subir da 14ª posição no 
ranking nacional para uma das 
primeiras colocações. 

Desse modo, além de gerar 
lucros para os sócios, a em-
presa estará cumprindo seus 
objetivos sociais: dobrando o 
número de funcionários e co-
laboradores e triplicando o pa-
gamento de impostos: Imposto 
Sobre Serviço de Qualquer 
Natureza (ISSQN); Imposto de 
Renda (IR), Contribuição Social 
Sobre o Lucro Líquido (CSLL), 
Programa de Integração Social 
(PIS) e Contribuição para o 
Financiamento da Seguridade 
Social (Cofins).

minas gerais lança plano de salvaguarda
de acervos de arquitetura e urbanismo

Proteger e difundir os acervos documentais rela-
cionados às atividades de Arquitetura e Urbanismo 
no estado é o principal objetivo do Plano de Diretri-
zes para a Salvaguarda do Patrimônio Documental 
Arquitetônico e Urbanístico de Minas Gerais, que foi 
lançado no dia 30 de março, pela Secretaria de Estado 
de Cultura e Turismo (Secult), por meio do Arquivo 
Público Mineiro (APM).

O evento, que foi transmitido ao vivo pelo canal 
da Secult no YouTube. Participaram o vice-governa-
dor, Paulo Brant, o secretário de Estado de Cultura 
e Turismo, Leônidas Oliveira, e representantes das 
instituições parceiras na iniciativa conjunta: Conse-
lho Estadual de Arquivos (CEA); Instituto Estadual 
do Patrimônio Artístico e Cultural de Minas Gerais 
(Iepha-MG); Universidade Federal de Minas Gerais 
(UFMG); Conselho de Arquitetura e Urbanismo de 
MG (CAU/MG); e Instituto de Arquitetura do Brasil 
(IAB-MG).

O plano reúne 15 ações direcionadas tanto para 
acervos privados quanto públicos. A atuação se 
concentra em três eixos principais: diagnóstico e 
governança; preservação de arquivos; e democrati-
zação do acervo.

Patrimônio documental

O secretário de Estado de Cultura e Turismo, Leôni-
das Oliveira, destaca a importância do plano e o papel 
do APM nesse processo. “O Arquivo Público Mineiro 
consolida a sua vocação de salvaguarda para além 
de documentos administrativos, incluindo o acervo 
arquitetônico de Minas Gerais. Essa tradição começa 
com o reconhecimento do conjunto de documentos 
da Comissão Construtora de Belo Horizonte como 
patrimônio documental do mundo”, observa.

A iniciativa se junta aos esforços de promover 
ações de preservação e difusão de arquivos da Arqui-
tetura e Urbanismo. Em Minas Gerais, o Laboratório 
de Fotodocumentação Sylvio de Vasconcellos, da 
Escola de Arquitetura e Design da UFMG, atua desde 
1954 com registros da Arquitetura mineira. Em 2006, 
o Conselho Nacional de Arquivos (Conarq) instituiu a 
Câmara Setorial de Arquivos de Arquitetura, Engenha-
ria e Urbanismo, com objetivo de propor diretrizes e 
normas para os arquivos de Arquitetura, Engenharia 
e Urbanismo, dadas as suas especificidades.

Com o plano, a Secult também pretende estimular 
a difusão dos acervos de Arquitetura e Urbanismo, 

franqueando acesso aos documentos públicos custo-
diados pelo Arquivo Público Mineiro e promovendo 
o cadastramento dos arquivos privados de interesse 
público e social.

Programação

Além de lançar o Plano de Salvaguarda, serão 
discutidos cenários e estratégias de ação a partir 
das experiências de instituições parceiras e de seus 
corpos técnicos.

Em seguida, o evento traz um seminário sobre 
preservação, acesso e difusão de acervos de Arquite-
tura, mediado pela presidente do Iepha-MG, Michele 
Arroyo. Os palestrantes serão o professor da Escola 
de Arquitetura da UFMG, Leonardo Castriota, e a 
professora da Faculdade de Arquitetura da USP, Ana 
Lúcia Duarte Lanna. As diretorias do Arquivo Público 
de Belo Horizonte e do Arquivo Público Mineiro tam-
bém se apresentam.

secretário de estado de cultura
e turismo, leônidas oliveira

Planta do museu da inconfidência
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carreira: o que mudou e como ter 
sucesso em meio aos desafios da nova era

Podcast da Fiemg traz a especialista em educação corporativa

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

É hora de você se conectar à 
indústria. Você já cogitou em trocar 
de profissão? Ou pensa em se aper-
feiçoar, mas ainda não sabe muito 
bem como? Quais características as 
empresas buscam em um profissio-
nal? E como ter sucesso em meio aos 
desafios da nova era? 

No novo episódio do “A hora da 
Indústria”, o podcast da Federação das 
Indústrias do Estado de Minas Gerais 
(Fiemg), Elaine Andrade dos Santos, 
que é pedagoga, especialista em edu-
cação corporativa, professora dos cur-
sos tecnológicos e pós-graduação em 
RH na Una, e Rejaine Almeida, gerente 
de Educação Executiva do Instituto 
Euvaldo Lodi (IEL) e responsável pelo 
Hub de Carreiras, falam sobre o tema.

 

A hora da indústria
O novo canal de comunicação 

digital da Fiemg traz ao público 

debates sobre temas considerados 
fundamentais para que Minas Ge-
rais e o Brasil possam avançar e se 
desenvolver, criando oportunidades 
e negócios para todos. Presente nos 
principais aplicativos que disponibi-
lizam conteúdo em áudio, o produto 
vai ao ar sempre às segundas-feiras. 

Os principais temas de debate 
serão inovação, tecnologia, sus-
tentabilidade, economia, assuntos 
trabalhistas e educação. No primeiro 
episódio, lançado em outubro de 

2020, Flávio Roscoe, presidente da 
federação, mostrou o ponto de vista 
da indústria sobre a reforma admi-
nistrativa e discutiu como o Estado 
brasileiro preciso se adequar para 
que possa prestar melhores serviços à 
população, principalmente em áreas 
como saúde, educação e segurança. 

Todos os episódios estão dispo-
níveis no Spotify, Deezer e Pocket 
Casts, é só procurar por “A hora 
da Indústria” e aproveitar o seu 
momento de informação.
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Com o apoio do Poder Judi-
ciário, aparelhos celulares 
até então usados no tráfi-
co de drogas serão desti-

nados a alunos da rede municipal 
de ensino. A Prefeitura de Belo 
Horizonte recebeu, no dia 26 de 
março, a doação de 461 telefones 
do juiz Wagner de Oliveira Cavalie-
ri, da Vara de Execuções Criminais 
da Comarca de Contagem. Em vez 
de serem descartados, agora eles 
poderão contribuir na ampliação 
do acesso à internet por crianças 
e adolescentes da rede municipal 
de ensino.  

“Esses equipamentos vão 
cumprir um bem maior de pro-
mover mais educação para esses 
estudantes. Essa doação, que 
pode ser corriqueira para mui-
tos, foi possível por conta da 

sensibilidade e olhar atento em 
relação às dificuldades vividas 
pelos estudantes que muitas vezes 
estão vulneráveis”, agradeceu a 
secretária municipal de Educação, 
Ângela Dalben. 

Todos os aparelhos foram 
recebidos sem aplicativos, dados 
gravados ou salvos em arquivos, e 
deverão ser utilizados unicamente 
no processo educacional. Os ce-
lulares terão acesso à internet e 
serão usados para a realização de 
atividades – e não para aulas ao 
vivo, como tem acontecido em al-
gumas escolas. Depois de realizar 
as atividades, o aluno devolverá o 
aparelho para a escola repassar 
a outro estudante, após devida 
higienização. 

Entre as estratégias para o 
ensino remoto na rede municipal 

estão sendo utilizados aplicativos 
e plataformas que podem poten-
cializar as ações pedagógicas. A 
Secretaria Municipal de Educação 
implementou um projeto-piloto 
chamado Meta Educação, que 
prevê o empréstimo de tablets 
para os estudantes participantes 
realizarem atividades específicas. 
Esse projeto já foi implantado, 
inicialmente, em 73 escolas mu-
nicipais, que receberam 2 mil 
unidades. 

Está em processo de licitação 
a aquisição de outros equipamen-
tos tecnológicos, mas, por conta 
da alta demanda, as empresas 
não estão conseguindo atender 
a todos os pedidos por falta de 
insumos. A previsão é que novos 
equipamentos cheguem nos pró-
ximos meses.

Siga o

Edição do Brasil

no Instagram

você a um
like de tudo

o que acontece
em minas

www.edicaodobrasil.com.br

As obras do Aeroporto 
Regional do Vale do Aço, 
em Santana do Paraí-

so começarão no dia 8 de abril. 
A informação é do secretário de 
Estado de Infraestrutura e Mo-
bilidade do Governo do Estado, 
Fernando Marcato, em ligação 
telefônica para a deputada esta-
dual Rosângela Reis (Podemos).

O governador Romeu Zema 
(Novo) autorizou o início da 
construção do canteiro de obras 
de forma imediata. A inter-
venção está orçada em mais 
de R$ 12,5 milhões, com re-
cursos do Fundo Nacional de 
Aviação Civil (FNAC). A previsão 
é que as melhorias durem 120 
dias e os voos sejam retomados.

A parte central da pista, em 
uma largura de 30 metros, será 
totalmente refeita, em toda a 
extensão de dois quilômetros de 
pista. Também estão previstos o 
restauro das pistas de táxi aé-
reo, o pátio do aeródromo, bem 
como a sinalização horizontal 
da pista de pouso e decolagem.

O recurso para as obras 
do aeroporto regional esta-
va garantido desde o ano 
passado e a empresa já está 
contratada. O atraso ocorreu 
em função do período eleito-
ral e, posteriormente, devido 
à estação chuvosa,  entre 
outubro e março.

Marcato destacou o tra-
balho da deputada estadual 
Rosângela Reis. “Ela é uma 
grande parceira nossa, a gente 
vem trabalhando em conjunto. 
Nos ajudou na captação dos 
recursos para o aeroporto. O 
governador anunciou o início da 
mobilização para as máquinas 
estarem na pista já no dia 8 de 
abril. Está confirmado, passou a 
chuva, mesmo com a COVID-19, 
como é um serviço essencial, 
nós vamos tocar a obra em 
parceria. Estamos muito felizes, 
pois ela é fundamental para 
que o aeroporto possa voltar a 
funcionar”, afirmou.

Para Rosângela, uma das 
principais lideranças que in-

tegraram a mobilização pela 
reforma definitiva do aeropor-
to regional, o Vale do Aço foi 
muito impactado pela falta de 
infraestrutura. “Nesses 120 
dias acompanharemos tudo 
e aguardamos que os voos se-
jam retomados, pois a região 
perdeu muitos negócios e opor-
tunidades justamente pela 
falta da pista. Temos que lutar 
não só pela reforma, mas pela 
expansão do aeroporto, com a 
construção de hangares, lojas 
e toda a estrutura necessária”, 
ressaltou.

Atualmente, o aeroporto 
está fechado há um ano. Em 
2019 a pista chegou a receber 
reparos emergenciais pelo Go-
verno do Estado, mas o prazo 
de validade das obras era de 
apenas 6 meses. Desde en-
tão é feita a mobilização de 
lideranças regionais e outros 
setores, como a Federação da 
Indústria do Estado de Minas 
Gerais (Fiemg), para a reforma 
definitiva do local.

Juiz de Fora de recebeu 11 câmaras frias para 
acondicionamento de imunizantes. Os recursos, 
provenientes do cumprimento de metas da Aten-
ção em Saúde, foram repassados pela União. Mais 
20 equipamentos estão sendo adquiridos para a 
Central de Vigilância em Saúde e devem chegar 
em 30 dias.

As 11 câmaras frias são destinadas às Unidades 
Básicas de Saúde (UBSs) de São Judas Tadeu, 
Vila Esperança, Monte Castelo, Nossa Senhora 
de Lourdes, Cruzeiro do Sul, Teixeiras, Granjas 
Betânia, Santos Dumont, São Benedito, Valadares 
e Torreões.

A subsecretária de Atenção à Saúde, Delaine 
La Gatta Carminate, esclareceu que algumas 
unidades já dispunham das câmaras frias e que 
os equipamentos que chegaram vão suprir a 
demanda das que ainda não possuíam, o que sig-
nifica o atendimento de 90% da atenção primária. 
As câmaras refrigeradas dão mais segurança no 
armazenamento de imunobiológicos, sensíveis à 
variação de temperatura.

As demais 20 câmaras frias devem chegar em 
um mês, obtidas com recursos do governo federal. 
Da mesma forma, foram adquiridas caixas térmi-
cas, usadas para transporte de medicamentos a 
serem entregues nos próximos dias: cem delas têm 
capacidade para 15 litros, e 50 para 34 litros. Três 
tipos de gelo reutilizável já foram entregues: 2 mil 
unidades de 400ml, 5 mil unidades de 600ml e 5 
mil de 1.000ml.

Já os termômetros, estão em fase de empenho 
e sendo adquiridos com recursos do município. 
São 200 solicitações para esses aparelhos que 
são acoplados para afixação nas caixas térmicas.

celulares apreendidos pela Justiça serão usados
por alunos da rede municipal em Belo Horizonte
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Obras do Aeroporto Regional do
Vale do Aço começam em 8 de abril
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Juiz de Fora recebe 11 câmaras frias e adquire
20 para armazenamento de imunobiológicos
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QuedA nAs vendAs de Hotéis,
restAurAntes e cAFeteriAs

novo Auxílio emergenciAl

cAssino FecHAdo em são PAulo

Um estudo da Kantar, líder global em dados e 
consultoria, aponta que o gasto fora do lar, em 2020, 
caiu 16% na comparação com o ano de 2019 no mundo 
todo. Foram pesquisados nove mercados: Brasil, Chi-
na, França, Grã-Bretanha, Indonésia, México, Portugal, 
Espanha e Tailândia. A análise considerou as vendas 
em dois canais distintos: puro (hotéis, restaurantes e 
cafeterias) e impulso (quiosques, lojas de doces, pos-
tos de gasolina, carro móvel, food truck, vendedores 
ambulantes e máquinas de venda automática).

O auxílio emergencial socorreu milhares de famí-
lias no ano passado diante do cenário de desemprego 
criado pela pandemia. O benefício acabou no final de 
2020 e, depois de várias discussões, a nova rodada 
do subsídio terá valores de R$ 150 a R$ 375 e será 
paga a apenas uma pessoa por família. O auxílio 
tem um impacto significativo, já que é um programa 
de transferência de renda direta para a população, 
gerando efeitos em todos os segmentos econômicos, 
num momento em que várias atividades foram para-
lisadas em função do novo coronavírus. No entanto, 
segundo alguns estudos, os valores que serão pagos 
a partir de abril não são suficientes para cobrir as 
necessidades básicas das pessoas em nenhum dos 
estados brasileiros, seja na zona rural ou nas cidades. 
A situação atual da população é muito preocupante.

Há algumas semanas, uma operação da polícia 
fechou um cassino que funcionava numa oficina de 
carros importados na capital de São Paulo. No mo-
mento da operação, havia 200 pessoas, entre elas, o 
jogador de futebol do Flamengo, Gabriel Barbosa, o 
Gabigol, e o cantor MC Gui. O detalhe é que os policiais 
descobriram um grande esquema de jogos de azar, 
que movimenta milhões de reais e era mantido por 
autoridades, mesmo sendo ilegal. Isso é o santuário 
da corrupção, onde os únicos que não ganham são os 
apostadores. A Justiça tem que investigar porque além 
da aglomeração, pode haver uma associação crimino-
sa e lavagem de dinheiro, ou seja, crimes mais graves.

c A n A l   A B e r t o

A administração municipal con-
tinua promovendo melhorias em 
infraestrutura e na mobilidade ur-
bana para a população por meio do 
programa “Uberlândia Integrada II”, 
maior pacote de obras viárias da 
história da cidade. No bairro Jardim 
Califórnia, zona Leste, diversas vias 
já estão com um novo pavimento. 
No dia 26 de março, as ruas Jo-
aquim Moreira Santos e Euclides 
Ferreira Tavares foram asfaltadas.

Durante a semana, a imple-
mentação da massa asfáltica 
foi finalizada nas vias Eurípedes 
Agostinho de Souza, José Oliveira 
Mota e Ôla de Oliveira Souza. 
A Dreste Construtora, empresa 
licitada para o serviço por meio 
de um processo considerado mais 

ágil, o Regime Diferenciado de 
Contratação (RDC), segue atuan-
do nas ruas Mário Faria, José Cruz 
Rezende, Maria Ferreira Pinto e 
na Avenida Orlandina Ondina. A 
rede pluvial no local também está 
sendo concluída pela empresa, 
todo o trabalho é fiscalizado pela 
Secretaria Municipal de Obras.

No Jardim Califórnia, o pro-
grama foi implementado para 
viabilizar a execução de cerca 
de 38.721 metros quadrados de 
pavimentação em 44 quilômetros 
de vias, aplicando mais de 2.500 
toneladas de massa asfáltica, o 
que vai oferecer maior conforto 
e segurança para moradores, pe-
destres, motoristas e aos usuários 
do transporte público.

Lançado inicialmente em 
2011, o projeto já contemplou 
diversas melhorias em infraestru-
tura e mobilidade urbana em sua 
etapa I, como o prolongamento 
da Avenida Anselmo Alves do 
Santos, o corredor estrutural 
Leste e o Terminal Novo Mundo. 
Na segunda etapa, são mais de 
R$ 140 milhões em investimen-
tos em mobilidade em todas as 
regiões. 

O programa contempla deze-
nas de intervenções viárias pela 
cidade, como a construção de via-
dutos, pontes, trevos, trincheiras, 
travessias e a execução de 263 km 
(mais de 168 ruas e avenidas) de 
recapeamento de vias de todas 
as regiões.

As prefeituras mineiras rece-
beram, no dia 26 de março, a 16ª 
parcela do acordo judicial entre a 
Associação Mineira de Municípios 
(AMM) e o governo de Minas 
Gerais, com mediação do Tribunal 
de Justiça do Estado de Minas 
Gerais (TJMG), para a quitação 
do confisco de R$ 7 bilhões da 
cota-parte dos municípios sobre 
os valores do Imposto sobre Ope-
rações relativas à Circulação de 
Mercadorias e Prestação de Servi-
ços de Transporte Interestadual e 
Intermunicipal e de Comunicação 
é um Imposto Estadual sob Ad-
ministração Estadual Brasileiro 
(ICMS), Imposto sobre a Proprie-
dade de Veículos Automotores 

(IPVA) e Fundo de Manutenção 
e Desenvolvimento da Educação 
Básica e de Valorização dos Pro-
fissionais da Educação (Fundeb). 
A 15ª parcela também foi paga no 
mês de março, no dia 19.

O pagamento das duas par-
celas em um mesmo mês faz 
parte do conjunto de medidas de 
socorro econômicas anunciadas 
pelo governo estadual para que 
as administrações municipais 
consigam enfrentar melhor os 
desafios impostos pela pandemia.

Pelo acordo, homologado pelo 
TJMG, o Estado vai pagar a dívida 
em 33 parcelas. As 14 primeiras já 
foram quitadas entre os meses de 
janeiro de 2020 a fevereiro de 2021.

O presidente da AMM, 1º 
vice-presidente da Confederação 
Nacional de Municípios (CNM) 
e ex-prefeito de Moema, Julvan 
Lacerda (MDB), que encabeçou 
o acordo representando os 853 
prefeitos mineiros, comemora 
e destaca o papel do Executivo 
estadual para solucionar a ques-
tão. “Em abril de 2019, fizemos o 
maior acordo da história do Judi-
ciário mineiro, visando solucionar 
o calote que o governo de Minas 
estava dando nos municípios. 
E, agora, o governador Romeu 
Zema (Novo), se mostrando um 
gestor sério, confirma que cum-
prirá as datas estabelecidas”, 
confirma.

Prefeitura de uberlândia leva pavimentação
para ruas do bairro Jardim califórnia
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municípios mineiros recebem parcelas
referentes aos impostos constitucionais

Acordo foi firmando entre a AMM e o Estado

Presidente da Amm,
Julvan lacerda, e o

governador romeu zema
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valdez maranhão e sua sobrinha maria Fernanda,
influenciadora digital no maranhão

A
rq

ui
vo

 p
es

so
al

marcas próprias ganham espaços. As 
marcas próprias eram sinônimo apenas 
de preço baixo, no entanto, o segmento 
evoluiu e se profissionalizou nos últimos 
anos. De um lado, o consumidor reconhece 
que o produto chega a custar de 15% a 25% 
menos, do outro, o varejista busca fidelizar 
a clientela e ampliar a margem de lucro. 
O ramo é visto como uma ferramenta que 
permite ao cliente economizar e comprar no-
vos produtos. Apenas um terço das marcas 
próprias em todo o mundo leva o nome da 
bandeira ou da loja, ou seja, a maioria não 
usa o seu nome como marca do produto. 
Porém, o brasileiro ainda tem o costume de 
ser mais emocional e se apegar ao status, e, 
por incrível que pareça, prefere pagar mais. 
Vai entender... 

Festas clandestinas na pior fase da 
pandemia. Apesar da explosão de mortes 
e novos diagnósticos da COVID-19 no Brasil, 
hospitais sem vagas, fila de espera por leitos 
em Unidades de Terapia Intensiva (UTIs) e 
falta de medicamento para intubação, entre 
outros, as aglomerações continuam em 
praias, supermercados, festas clandestinas 
e bailes funks. Para conter o avanço da 
doença, governadores e prefeitos de várias 
regiões do país adotaram restrições de circu-
lação. Entretanto, as pessoas estão ignoran-
do como se não estivéssemos na pior fase 
da pandemia, com média de 3 mil mortes 
diárias. São mais de 310 mil pessoas que 
morreram de coronavírus no país, número 
superado apenas pelos Estados Unidos. 

condenação de robinho é uma lição. 
Em 2013, o jogador Robinho, que passou 
pelo Santos e pelo Atlético Mineiro, foi 
acusado de ter estuprado uma mulher em 
uma boate em Milão. Na época, ele não teve 
nenhum remorso e demonstrou grande des-
crédito com a Justiça italiana. Em uma das 
conversas, ele disse que “riu muito porque 
não estava nem aí. A menina estava bêbada 
e não se lembra de nada mesmo”. No en-
tanto, ao contrário da Justiça brasileira, que 
é muito benevolente com pessoas famosas, 
Robinho foi condenado a 9 anos de prisão 
pela Corte de Apelação de Milão (Itália) e, 
dificilmente, vai escapar impune. As juízas 
do caso ainda observaram no processo que o 
jogador demonstrou desprezo pela vítima. A 
condenação do jogador é uma lição para os 
agressores de mulheres que se acham acima 
da lei e sempre apostam na impunidade.
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garoto que encantou Barcelona e Benfica
assinará primeiro contrato na base do Flamengo

Manu, que completa 15 anos em abril, não pôde ser regularizado por europeus após denúncia de aliciamento feita pelo Grêmio

Cobiçado pelo Bar-
celona, abraçado 
pelo Benfica e com 
experiência na Eu-

ropa. Esse é o currículo do 
reforço que se apresentará 
ao Flamengo no início de 
abril, mas para a categoria 
Sub-15. Emanuel Ferreira, o 
Manu, chega de Portugal 
nas próximas semanas para 
assinar seu primeiro contrato 
de formação com o clube ca-
rioca e demonstrar no Ninho 
do Urubu o talento que fez 
dele um prodígio desde a 
infância no Maranhão.

Prestes a completar 15 
anos, ele sabe que a traje-
tória badalada o coloca em 
evidência, algo que está 
acostumado desde quando 
foi aprovado na base do 
Grêmio, aos 9 anos. Foi o 
clube gaúcho quem notificou 
a  Federação Internacional 
de Futebol (Fifa) por alicia-
mento, o que impediu que 
as passagens por Barcelona 
e Benfica tivessem prosse-
guimento.

A federação indica que 
um jovem nesta idade não 
pode deixar o país por mo-

tivos futebolísticos. Com a 
sinalização do Grêmio, a 
entidade máxima do futebol 
brecou o registro no Barce-
lona após período de testes 
em 2017.

O Benfica surgiu como 
possibilidade, colocou Manu 
para treinar e disputar cam-
peonatos não oficiais, mas 
acabou ameaçado de uma 
punição mais severa depois 
de duas tentativas de legali-
zar a situação do jogador na 
federação local. As portas, 
por sua vez, ficaram abertas 
de acordo com manifestação 
dos portugueses.

Em todo este período, 
o Flamengo monitorou o 
jovem e entrou em ação 
em meados de 2019, quan-
do uma tentativa de volta 
ao Grêmio não deu certo. 
Cariocas e gaúchos fizeram 
um acordo de cavalheiros 
envolvendo percentual dos 
direitos econômicos quando 
Manu puder assinar contrato 
profissional, a partir dos 16 
anos, e o Ninho do Urubu 
passou a ser o destino.

No Flamengo, a ava-
liação é de que Manu é 
técnico, inteligente e precisa 
desenvolver a parte física. 
No curto período no clube, 
entre a saída do Grêmio e o 
início da pandemia, o meia 
canhoto se destacou como 
titular da geração 2006. 
Na ocasião, o atual diretor 
executivo, Luiz Carlos, foi o 

responsável pelo processo 
de captação.

Manu foi para Europa em 
2017, quando foi aprovado 
em testes no Barcelona e o 
Grêmio notificou a Fifa. Os 
espanhóis saíram de cena, 
o Benfica assumiu o garoto, 
mas passou pelo mesmo 
problema e só o utilizou em 
torneios amadores.

Com a paralisação dos 
treinamentos, ele voltou 
para Portugal, onde mora 
com a família, e ficou mais 
de um ano treinando sozi-
nho. A proximidade dos 15 
anos e o retorno das ativi-
dades fez com que o Brasil 
voltasse a ser destino. Dessa 
vez, em definitivo.

“Estou muito ansioso 
com essa volta. Voltar a trei-
nar, jogar, competir. Depois 
de um ano e meio parado, 
vou voltar a fazer o que 
mais amo, que é jogar fute-
bol. Treinar sozinho não é a 
mesma coisa. Estou feliz por 
jogar no Flamengo”, disse.

Pai do garoto, José Fer-
reira indica que o “plano de 
carreira” apresentado pelo 
Flamengo foi o que seduziu 
a família, que se mudará 
toda para o Rio de Janeiro. 
De acordo com ele, clubes 
como Santos e Palmeiras 
chegaram a fazer contato, 
mas a oportunidade dada 
pelos rubro-negros foi a mais 
sedutora após a frustração 
na Europa:

O reconhecimento do 
talento dele foi muito gra-
tificante. Ele desenvolveu 
o jogo e entrou no sistema 
muito rápido, disputou 
campeonatos pelo Benfica 
e a adaptação foi muito 
boa. “Só que a frustração 
nesses 5 anos foi a ques-

tão da inscrição que não 
foi possível por conta da 
notificação de um clube 
brasileiro. Um menor que 
vai para Europa por moti-
vos futebolísticos não pode 
ser inscrito. Não dá para 
entender, mas lei a gente 
cumpre”.

Com Messi e Suárez no 
álbum de fotos e registros com 
a camisa do Benfica em campo, 
Manu chama a atenção antes 
mesmo de se reintegrar definiti-
vamente ao Flamengo. O clube 
sabe disso e se cerca para evitar 
que a badalação atrapalhe o 
caminho do menino prodígio.

manu com messi e suárez durante passagem pelo Barcelona em 2017

Atleta faz parte da
geração 2006 na base

do Flamengo
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cBF divulga tabela
da série B 2021

AConfederação Brasileira 
de Futebol (CBF) divulgou, 
no dia 25 de março, a 

tabela da Série B do Campeonato 
Brasileiro 2021. Após o Conselho 
Técnico, que reuniu dirigentes dos 
20 clubes participantes, a entida-
de apresentou a tabela com os 
380 jogos da competição nesta 
temporada.

A rodada de abertura já terá 
confrontos muito equilibrados, 
como costumam ser os jogos 
na Série B. Campeão da Série C, 
o Vila Nova recebe o Botafogo, um 
dos quatro times que disputaram 
a Série A no ano passado. O Vasco 
da Gama, por sua vez, abre a 
competição diante do Operário, 
em casa. O Coritiba também 
estreia como mandante, contra 
o vice-campeão da Série C, Remo. 
Fechando o grupo dos quatro que 
foram rebaixados, o Goiás visita 
o Sampaio Corrêa na primeira 
rodada.

A Série B 2021 tem início 
previsto para os dias 28 e 29 de 
maio e será disputada por cerca 
de 6 meses, com conclusão no dia 
27 de novembro.

vasco da gama x operário

vila nova x Botafogo

guarani x vitória

náutico x csA

Brasil x londrina

crB x remo

coritiba x Avaí

Brusque x Ponte Preta

confiança x cruzeiro

sampaio corrêa x goiás

rodada de abertura:

Arbitragem: um campo de discórdias
Nosso tradicional Campeonato 

Mineiro de 2021 teve seu primeiro clás-
sico realizado no dia 21 de março entre 
Cruzeiro e América. A equipe americana 
venceu por 1x0, com um gol pra lá de po-
lêmico. Especialistas em arbitragem e os 
palpiteiros de plantão dividiram opiniões. 
Alguns cravando que o lance foi irregular 
e outros tantos que o gol foi legal. Na 
verdade, o certo é que a regra não é tão 
clara assim, como diria o competente ex-
-árbitro Arnaldo César Coelho. Pois bem. 

Neste contexto de pura emoção, 
nervos à flor da pele e um desejo maciço 
de alcançar os objetivos traçados para 
uma competição, eis que surgem duas 
figuras muito importantes, que têm a 
responsabilidade de conduzir o espe-
táculo futebolístico, mediar os conflitos 
existentes e o mais relevante: legitimar o 
resultado da partida, pautado nas regras 
do jogo. Os juízes e bandeirinhas, assim 
popularmente chamados, exercem uma 
atividade de altíssima responsabilidade, 
que foi recentemente reconhecida como 
profissão, mas que na prática revela-se 
amadora em meio a um esporte alta-
mente profissional, rentável e que é uma 
paixão mundial.   

Não podemos esquecer e considerar 
que aquele cidadão designado para 
conduzir a partida de futebol é um ser 
humano falível, como qualquer outro, 
seja médico, engenheiro, advogado, 
magistrado, ministro e até o presidente 
da República, capaz de tomar mais de 
120 decisões por jogo (em frações de se-
gundo), diante de 22 jogadores, técnicos, 
50, 60, 80 mil torcedores ao seu redor (ou 
mesmo em estádios vazios por causa da 
pandemia); estar em diversas partes do 
campo; assinalar impedimentos ajus-
tados e de grande complexidade, que 
sequer as lentes poderosas das câmeras 
de TV são capazes de sanar a controvérsia 
apresentada naquele determinando 
lance do jogo. 

O mais espantoso disso tudo é 
que a sociedade esportiva militante 
no futebol quer exigir dos “homens de 
preto”, a chamada arbitragem perfeita. 
Neste caso, permissa venia, mesmo com 
o advento do árbitro de vídeo e todo 
o aparato tecnológico, impossível de 
acontecer. Sempre haverá espaço para as 
divergências, sendo salutar mantermos o 
alto nível das discussões, sem extrapolar 
os limites legais do respeito ao próximo 
e da boa convivência. 

Nossa sociedade vive uma crise de 
identidade. O país perplexo com as mais 
de 300 mil mortes pela COVID-19, nossa 
economia vive uma grande instabilidade, 
a violência aumenta assustadoramente, 
os políticos cada vez mais sem credibi-
lidade, a saúde em situação caótica e 
saturada e a educação nunca foi priori-
dade. Diante deste universo de grandes 
mazelas torna-se fácil apontar defeitos e 
culpados. Aliás, o nosso grande problema 
está justamente nesta postura comodista 
de criticar, apontar defeitos e responsá-
veis, mas pouco fazer para criar soluções 
eficientes, capazes de mudar conceitos, 
comportamentos e quebrar paradigmas. 

Exigir dos árbitros o acerto perma-
nente nas decisões tomadas na condução 
das partidas é, no mínimo, injusto e 
desumano. Por que quando um goleiro 
falha de forma bisonha ou um jogador 
perde um gol feito, somos tão tolerantes 
e aceitamos tranquilamente suas descul-
pas? Por que quando um técnico erra ao 
escalar sua equipe e perde o jogo, não 
é execrado e tem sua credibilidade tão 
questionada? Por que um jogador que 
procura a todo custo burlar as regras 
do jogo, simulando reiteradas vezes ter 
sofrido uma falta é aplaudido quando 
consegue enganar o árbitro? Por que 
alguns dirigentes esbravejam diante de 
câmeras e microfones quando o árbitro 
comete um erro contra sua equipe e se 
calam quando o erro lhes favorece? São 

perguntas que não querem calar e as res-
postas parecem cada vez mais distantes. 

A ideia não é esconder os erros dos 
árbitros, até porque, eles existem. São 
reais! Mas a culpa, por incrível que possa 
parecer, não é só do árbitro. 

As regras do futebol, em determi-
nados tópicos são claras em dizer: “se 
na opinião do árbitro...”. Ora, a partir 
do momento que a decisão passa a ser 
tomada levando em consideração a 
interpretação do árbitro, não podemos 
exigir que todos tenham a mesma leitura 
das jogadas. Concordo que, em alguns 
casos, falta critério, mas estes esbarram 
na subjetividade que a regra lhes faculta 
em certas situações de jogo. Cada uma 
fará seu juízo de valor, obviamente ali-
cerçado nas regras do jogo. Porém, nunca 
teremos decisões unânimes nestes casos. 
Ao meu aviso, entendo que a presença da 
tecnologia pode auxiliar os árbitros na 
tomada de decisão. Principalmente em 
lances que não demandam interpretação. 
Ou seja, situações pontuais, como, por 
exemplo, a bola que ultrapassa a linha de 
gol. Lembrando que o técnico e operador 
das imagens é um ser humano e também 
pode um dia falhar.  

O tema é controverso e nem os ex-
perts no assunto chegam num consenso. 
Porém, o que me preocupa é a dimensão 
que se tem dado aos erros de arbitragem. 
Se buscarmos as estatísticas, seguramen-
te, o índice de acertos é significativamen-
te superior aos equívocos. Eles existem 
e vão continuar a existir, até porque, o 
futebol não é uma ciência exata.  

Em verdade, as diferenças entre o 
campo e a tecnologia evidenciam a difi-
culdade de quem tem a missão de apitar 
uma partida de futebol. E a nossa cultura 
de se preocupar em apontar os defeitos 
e ignorar as soluções, mantém as coisas 
como estão. Enquanto isso, os árbitros 
vão para o campo desafiar a paixão e 
a razão, sem o direito de se equivocar.


