
Número de buracos
em ruas de BH
cresce 400%

Dados de diversos aplicativos de trânsito da capital, 
alimentados pela própria população, mostram que o 
número de buracos em vias de Belo Horizonte subiu 
400% de outubro pra cá. No período sem chuva (abril a 
outubro), a média de alerta de fendas foi de 36 por dia. 
Já na temporada chuvosa (outubro a fevereiro), a média 
passa para 149 diariamente, número quatro vezes maior.
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brAsileiros dAs clAsses c e d AcreditAm
em diAs melhores dePois dA PAndemiA

O coronavírus e a qua-
rentena fizeram a eco-
nomia do país recuar, 
entretanto, nem esse 

cenário delicado tem afetado 
o otimismo do brasileiro. A 
pesquisa Go2Mob/FirstCom 
Pós-Vacina COVID-19 mostra 
que 67,6% das classes C e D 
acreditam que a economia vai 
melhorar assim que a pande-
mia acabar. Apesar de 54,6% 
terem perdido o emprego no 
último ano, 86,3% dentro deste 
grupo confiam que vão conse-
guir uma recolocação no mer-
cado de trabalho depois que o 
isolamento passar. Porém, o 
economista Erik Penna explica 
que a recuperação tende a ocor-
rer aos poucos. “A competição 
por uma vaga formal deve ser 
acirrada. E, com muita procura, 
a tendência é que os emprega-
dores almejem por profissionais 
cada vez mais qualificados”.
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Atualmente com 550 diretórios e comissões pro-
visórias, o MDB de Minas Gerais pretende estender 
seus tentáculos até o meio do próximo ano para 800 
municípios, se transformando no maior partido político 
do estado. No pleito do ano passado, a sigla elegeu 
100 prefeitos, 87 vice-prefeitos e 914 vereadores. Em 
julho, vence o mandato do presidente do diretório 
estadual, o deputado federal Newton Cardoso Junior. 
Mas já circula em Brasília que a sua presidência deverá 
ser prorrogada, a qual conta com uma bancada de sete 
deputados estaduais e quatro federais.

Abril Azul ressalta importância de
diagnosticar o autismo na infância

A Organização Mundial da Saúde (OMS) estima que uma em 
cada 160 crianças no mundo sejam autistas. A condição acom-
panhará o indivíduo por toda a vida e, apesar de não ter cura, é 
possível viver bem com Transtorno do Espectro Autista (TEA). A 
principal forma de garantir esse bem-estar social é o diagnóstico 
precoce. “Quando os sintomas de autismo passam despercebidos 
na infância, a pessoa na vida adulta consegue criar estratégias 
de convivência. Porém, a gente percebe ausência de amigos e 
relação limitada ao círculo familiar. É comum que ela seja mais 
reclusa e prefira ficar dentro de casa, além de ser incapaz de ter 
autonomia para trabalhar e desenvolver a profissão. Ademais, sin-
tomas de depressão e ansiedade também podem surgir porque 
a dinâmica social é intensa e ela tem essa dificuldade”, explica 
a especialista em neurociência Ângela Mathylde.

uso excessivo das redes sociais
pode deixar jovens doentes
 
Algumas pessoas, principalmente o público mais 

jovem, passam horas navegando pelas redes sociais. No 
entanto, a simples prática pode ser nociva para a saúde 
mental, uma vez que muitos tendem a acreditar que a 
vida mostrada no mundo digital é sempre perfeita. “Essa 
exposição exagerada causa problemas tanto em quem 
posta quanto em quem consome o conteúdo. Quem 
está publicando distorce a realidade para exibir o que 
considera satisfatório. Já quem assiste o material busca 
se equiparar a essa vida paralela e se torna cada vez 
mais infeliz, visto que esses padrões são inatingíveis. Os 
principais sintomas são ansiedade, depressão, solidão, 
baixa autoestima e dificuldade de relacionamento fora 
das redes”, alerta Amanda Soares, psicóloga especialista 
em comportamento humano.

Preocupação com despesas básicas
de casa aflige 35% da população

A maioria dos brasileiros se divide entre preocupação (70%) 
e ansiedade (65%) quando perguntada sobre como manter 
em dia os gastos fixos de um lar.  Das angústias, a principal é o 
medo de não conseguir prover o básico (35%), como arcar com 
contas de luz, mercado, gás, água e despesas médicas. É o que 
revela pesquisa da Acordo Certo, empresa de renegociação de 
dívidas. O salário mínimo defasado é apontado, pelo mestre 
em administração Leandro César Diniz, como uma das causas 
para a discrepância entre o bolso do trabalhador e o preço de 
produtos e serviços. “Vivemos o pior momento financeiro das 
famílias, porém esta é uma questão que já vem se acumulan-
do nos últimos 15 anos, no qual a recomposição salarial dos 
núcleos familiares nunca conseguiu fazer frente à inflação das 
gôndolas”, afirma.

mdb almeja criar diretórios
em 800 municípios mineiros

newton cardoso Junior tem metas ambiciosas
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daniel Amaro

“mundo perfeito” das redes sociais
prejudica a saúde mental dos jovens

oje, a maioria dos brasileiros possui um perfil nas redes sociais e entre as tarefas 
diárias, uma boa parcela, principalmente os adolescentes, consome fotos, vídeos, 
entre outros diversos conteúdos postados nas mídias. O problema é que a simples 

ação pode ser tóxica para a saúde mental. Isso porque a vida mostrada no mundo digital 
nem sempre reflete a realidade, trazendo consequências como ansiedade, depressão, 
solidão, baixa autoestima e dificuldade de relacionamento fora das redes. Sobre este 
tema, o edição do brasil conversou com Amanda Soares (foto), psicóloga especialista 
em comportamento humano.

As redes sociais mostram 
um “mundo perfeito”?

De certa forma sim, afinal, todo 
mundo só posta o lado positivo. A vida é 
mostrada nas telas de um jeito perfeito, 
como se não houvesse o lado ruim das 
coisas. Não posso afirmar com certeza 
e também não existem pesquisas sobre 
o assunto, mas a maioria das pessoas 
utilizam retoques e filtros antes de pu-
blicar uma foto na rede social. É uma 
suavizada na olheira, uma correção e 
uniformização na pele, alguns centí-
metros a menos na cintura para exibir 
um corpo esbelto. E o que não falta são 
aplicativos para realizar o procedimento 
de forma rápida e gratuita.

Quais consequências essa 
perfeição pode causar?

As fotos de rostos incríveis e corpos 
perfeitos são comuns nas redes sociais. 
Basta olhar o feed por alguns minutos 
para ver as imagens. Essa exposição 
exagerada causa problemas tanto em 
quem posta quanto em quem consome o 
conteúdo. Quem está publicando distor-
ce a realidade para exibir o que considera 
satisfatório. Já quem assiste o material 
busca se equiparar a essa vida paralela 
e se torna cada vez mais infeliz, visto que 
esses padrões são inatingíveis, trazendo 
consequências como ansiedade, depres-
são, solidão, baixa autoestima e dificul-
dade de relacionamento fora das redes. 
É muita cobrança para ter uma vida 
e corpo perfeito, inclusive, alguns po-
dem desenvolver transtorno alimentar.

Quais outros problemas 
essa pressão na busca pelo 
inatingível pode trazer?

Os jovens estão na fase de apren-
dizado e descobertas, gerando muitos 
conflitos interiores. Eles buscam se sentir 
aceitos pela sociedade, principalmente, 
quando o assunto é a aparência. O que 
pode levá-los a cometer excessos, como 
modificar o próprio corpo. Tanto que um 
dos métodos que mais cresceram no Bra-
sil foi a tal da harmonização facial. Todos 
querem ter um rosto padrão e bem defi-
nido e não poupam gastos para realizar 
o procedimento. Outros mais invasivos 
também são buscados, como a rinoplas-
tia para deixar o aspecto do nariz perfeito 
e a lipoaspiração para sugar a gordura 

extra do corpo. O fato é que a magreza e 
a beleza mostradas nas redes são irreais. 
As pessoas precisam trabalhar a ques-
tão da aceitação, pois durante a busca 
pelo mundo perfeito, podem acabar 
prejudicando também a saúde mental.

existe um limite para uso 
das redes sociais? Quando 
vira um transtorno?

Especialmente nesse período de 
pandemia as pessoas passam mais 
tempo conectadas e gastam horas 

consumindo os conteúdos postados 
nas redes sociais. O ideal é que as pes-
soas não fiquem acessando as mídias 
o tempo todo. Sempre falo aos meus 
pacientes que dar uma olhada no final 
do dia é mais que suficiente, afinal, o 
algoritmo das plataformas vai mostrar 
as mesmas coisas das últimas 24 horas 
de acordo com o perfil das pessoas 
que o usuário segue. Nós precisamos 
dosar bem esse tempo de uso para 
não termos problema. É importante ter 
consciência das horas que passamos 
conectados no celular e tentar mudar 
esses hábitos lentamente.

Um bom indicador é observar se 
as publicações visualizadas constan-
temente trazem aquela sensação de 
tristeza e sofrimento frequente. Ou 
seja, se quando vejo aquilo quero 
mudar algo em mim ou quero que 
a minha vida seja igual. Se a pessoa 
acessa esse perfil todo dia e fica 
culpada por não ser semelhante, 
acredito que é interessante repensar 
se vale seguir esses perfis. É impor-
tante que as pessoas aprendam a 
gostar da sua própria imagem e 
aparência, pois não existe um pa-
drão de beleza único. Precisamos 
nos aceitar, independente de filtros 
de redes sociais.

como os responsáveis po-
dem identificar quando as 
redes estão afetando as 
crianças?

Eles devem ficar de olho na quan-
tidade de tempo que os filhos gastam 
nas redes sociais, avaliar o conteúdo 
consumido e quem estão seguindo. 
Isso mostra muito da personalidade 
deles. Ter um bom diálogo é fun-
damental para saber o que estão 
pensando e como estão se sentindo. 
Muitas vezes os jovens guardam para 
si algum problema, seja por vergonha 
ou por medo de contar para alguém. 
Nesse sentido, os pais devem avaliar 
como está a autoestima dos meninos 
e meninas. Como já falado, eles cos-
tumam se comparar com a vida mos-
trada nas redes e acabam sofrendo 
por não conseguirem alcançar essa 
falsa perfeição. Caso os responsáveis 
notem que a cobrança pela aparência 
está causando algum tipo de tristeza 
ou sofrimento, uma ajuda profissional 
pode auxiliar.
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brasil na contramão do mundo

A força do futebol 
o mundo dos esportes, especialmente no que diz res-
peito ao futebol, existem dois mundos: de um lado, 
injeção de milhões de reais para contratação dos 
chamados craques. Do outro, um enorme hiato nos va-

lores pagos aos juízes e bandeirinhas. Não obstante essa tem sido 
a regra no Brasil e no mundo. Contudo, para que o certame seja 
completo, o dono do apito, é peça chave para validar o espetáculo.

Em um artigo para o edição do brasil, o desembargador e 
jornalista Wanderley Paiva, destacou que, num cenário no qual os 
nervos estão à flor da pele, os juízes e bandeirinhas surgem como 
figuras importantes. Isso porque eles têm a responsabilidade de 
conduzir a partida e mediar os conflitos existentes pautados nas 
regras do jogo.

O mais espantoso, segundo nosso articulista, é que a sociedade 
esportiva quer exigir desses profissionais uma arbitragem sem 
erros. Para ele, mesmo com o advento do árbitro de vídeo (VAR) 
e todo o aparato tecnológico é impossível atingir essa referida 
perfeição. De acordo com Paiva, sempre haverá espaço para as 
divergências, sendo benéfico manter o alto nível das discussões, 
sem extrapolar os limites legais do respeito ao próximo e da boa 
convivência.  

Ainda sobre os bastidores futebolísticos do que acontece nas 
quatro linhas dos estádios, um registro há de ser feito: a volta do 
Campeonato Mineiro, tema que tem causado muita controvérsia, 
especialmente no auge do registro de mortes e infectados pela 
COVID-19. Essa é mais uma prova da força econômica e do lobby 
dos cartolas do futebol que, ao longo da pandemia, não hesitaram 
em exercer uma descomunal pressão para o retorno dos jogos. E 
ao cederam em relação a essa demanda, as autoridades jogaram 
para o futuro as reivindicações dos setores de educação e de even-
tos. Em verdade, o poder público está procurando atender a uma 
orientação da ciência de manter o isolamento, mas, neste caso, 
ficou claro que em toda a regra, há exceção. 

Quem autorizou a volta das partidas de futebol há de ser jul-
gado pela história, em um futuro não tão distante, inclusive para 
que sirva de lição às próximas gerações, quando essas se sentirem 
envoltas às circunstâncias análogas a que estamos vivenciando 
há mais de um ano. 

Esporte é festa e sinônimo de alegria, mas isso somente quan-
do as pessoas tiverem motivos para comemorar. Do contrário, 
não surtirá o efeito planejado pelos organizadores e, pior, acaba 
perdendo a razão de ser. Esse panorama atual, com partidas sem 
a presença do público, é um lance insosso e que parece ter apenas 
o objetivo de amenizar a realidade financeira dos clubes.

Juristas italianos anunciaram que 
pretendem rever o julgamento do poeta 
Dante Alighieri, condenado à fogueira 
há mais de 700 anos. De acordo com 
os advogados, a proposta é determinar 
se as sentenças podem ser revistas ou 
anuladas.

A condenação do autor de “A divina 
comédia” ocorreu em um contexto 
italiano delicado. Na época, Florença, ci-
dade natal do escritor, era dividida entre 
duas facções: os “Negros” (apoiadores 
da influência do papa nos assuntos da 
cidade) e os “Brancos” (grupo crítico aos 
poderes do papa fora do Vaticano, com 
apoio de Dante).

Com a eleição do papa Bonifácio VIII, 
os rumos políticos mudaram, desagra-
dando ao grupo do poeta, que estava 
no poder à época, pois consideravam o 
novo pontífice um símbolo de corrupção.

Motivado pelo interesse em expandir 
sua influência além do Vaticano, Boni-
fácio ajudou os “Negros” a tomarem o 
poder, em 1302. Assim, quando o novo 
governo foi estabelecido, o primeiro ato 
dos “Negros” foi julgar à revelia - afinal 
os “Brancos” já tinham fugido de Floren-
ça há muito tempo - os integrantes do 
grupo de oposição. Nessa esteira, Dante 
foi acusado de corrupção e apropriação 
indébita, teve seus bens confiscados, 
perdeu os direitos políticos e foi con-
denado à fogueira, se retornasse à sua 
cidade natal.

Pouco se sabe sobre a vida de 
Dante no exílio. O que os historiadores 
sustentam é que o poeta escreveu 
sua magnum opus nesse período e que 

sobreviveu vagando de uma cidade para 
outra até 1321, ano de sua morte.

Passados mais de sete séculos, a Itá-
lia entende que a condenação de Dante 
e dos demais “Brancos” foi injusta, com 
motivações políticas. Os juristas querem 
consertar um erro histórico crasso. O 
episódio, portanto, deveria servir de 
exemplo para a justiça brasileira. No 
entanto, o Brasil segue na contramão do 
mundo desenvolvido há bastante tempo.

Na ex-colônia de Portugal, gover-
nantes demagogos se empenham em 
ressuscitar a Lei de Segurança Nacional 
(LSN), uma herança macabra da di-
tadura militar, para intimidar e punir 
opositores. O ex-presidente Fernando 
Henrique Cardoso, por exemplo, usou 
o dispositivo contra o Movimento dos 
Sem Terra, em 2000. Lula, por sua vez, 
recorreu à LSN para tentar expulsar do 
Brasil o correspondente do New York 

Times, Larry Rohter, em 2004. E, por 
fim, diversas queixas embasadas nessa 
lei são distribuídas por Jair Bolsonaro 
aos seus críticos.

Não obstante, na segunda semana de 
março, o Brasil teve a chance de se mostrar 
um país maduro, capaz de reconhecer os 
próprios erros. Contudo, deixou passar 
mais essa. Na ocasião, a Justiça Federal 
reverteu uma decisão que condenava 
a União a pagar indenização por danos 
morais a um preso político da ditadura mi-
litar. O que causou estranhamento foi que 
a decisão dos magistrados foi embasada 
na legislação em vigor durante o período 
do regime, e não na Constituição de 1988.

À vista disso, espera-se, ao menos, 
que a justiça ainda seja feita e que os 
magistrados, que não se regem pela 
Constituição, sejam muito bem acolhi-
dos na Quinta Bolgia, do oitavo círculo 
do inferno de Dante.

“não existe

um padrão de

beleza único.

Precisamos

nos aceitar,

independente

de filtros de

redes sociais”
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experimente a cachaça “PurAnA”.

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

alguns dos principais degustadores da região.

telefone: (31) 99243-1100

eujácio silva

mdb planeja diretórios
em 800 cidades mineiras

Em julho, vencerá o mandato 
do atual presidente do diretó-
rio estadual do MDB mineiro, 
o deputado federal Newton 

Cardoso Junior, mas sua gestão deverá 
ser prorrogada. Na avaliação da cúpula 
nacional da sigla, não há clima para a 
realização de eleição neste momento, 
já que isso dependeria de uma imensa 
mobilização das lideranças do interior 
em centenas de municípios.

O MDB de Minas é de longe o par-
tido mais expressivo e organizado, com 
diretórios e comissões provisórias em 
550 cidades. A meta da sigla é chegar 
até o final do ano em 800 municípios, 
tornando-se o maior do ponto de vista 
de estruturação partidária.

Inclusive, a assessoria da presidência 
reafirma os números. Atualmente são 
100 prefeitos, 87 vice-prefeitos, 914 
vereadores, sete deputados estaduais e 
quatro parlamentares federais. No âm-
bito da Assembleia Legislativa de Minas 
Gerais (ALMG), os emedebistas só ficam 
atrás do Partido dos Trabalhadores (PT), 
cuja bancada tem 10 integrantes, sendo 
assim a maior no Legislativo estadual.

eleição majoritária 

Os matemáticos da política mineira 
avaliam que a força do MDB, especial-
mente no que tange à eleição majori-
tária, será uma realidade incontestável. 

Vale dizer, quem ambiciona buscar 
uma boa perspectiva no pleito de 2022 
deverá analisar esse quadro real de 
força da sigla. O partido foi fundado 
nacionalmente por Ulysses Guimarães, 
e, por aqui, tem nomes preponderantes 
como o do atual secretário de Governo 
da PBH, Adalclever Lopes, além do de-
putado estadual Tadeu Martins Leite, 
prestigiado primeiro secretário da ALMG, 
reeleito para mais 2 anos à frente do 
cobiçado posto. Nas fileiras emedebistas 

existe ainda uma figura de destaque que 
é a do presidente da Associação Mineira 
de Municípios (AMM), Julvan Lacerda, 
pré-candidato ao Senado, segundo se 
comenta com apoio de 300 prefeitos 
para esse projeto.

Para os especialistas da área, o go-
vernador Romeu Zema (Novo) precisa 
ter uma postura diferente se quiser con-
quistar os eleitores no ano que vem. Isso 
porque, na última eleição, ele chegou 
ao Palácio da Liberdade sendo apoiado 
apenas pelo então desconhecido Partido 
Novo. Entretanto, nessa peleja de 2022, 
dificilmente essa proeza se repetirá e 
Zema terá que fazer alianças com seg-
mentos distintos, inclusive com partidos 
mais estruturados nos rincões do estado. 
Não se sabe ao certo quais as chances e 
interesse de união do chefe do Executivo 
com o MDB. Mas, a sigla já é considerada 
por outros nomes, como o do prefeito 
da capital, Alexandre Kalil (PSD) que,  
até o momento, é visto como o principal 
opositor de Zema.

O PT em Minas também tem uma 
boa representação. Elegeram dezenas 
de prefeitos, centenas de vereadores e 
comandam dois grandes colégios elei-
torais: Contagem, sob a administração 
da prefeita Marília Campos, e Juiz de 
Fora, sob a governança de Margarida 
Salomão, que também já foi deputada 
federal e é ligada aos meandros da 
educação em Minas como professora 
e dirigente. 

Para além desses dois grandes 
municípios comandados pelas petistas, 
a esperança é que, em 2022, o PT se 
mantenha coeso, unindo forças à lide-
rança e ao carisma do deputado Patrus 
Ananias, somando a isso a presença 
dos seus 10 parlamentares na ALMG. O 
discurso petista deve apresentar-se na 
linha do recomeço, reorganização e de 
preferência se mantendo em oposição 
ao governo Zema e ao presidente Jair 
Bolsonaro, segundo avaliam alguns 
membros da sigla.

emedebista Adalclever lopes é
secretário de governo da Pbh

margarida salomão comanda Juiz de Fora

newton cardoso Junior é presidente do mdb
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Reunião escolhe nova gestão do
Consórcio Mulheres das Gerais

A prefeita Marília Campos (PT) participou no 
dia 5 de abril, do encontro virtual do Consórcio 
Mulheres das Gerais para a escolha da nova ges-
tão que presidirá o consórcio nos próximos anos. 
O pleito definiu que nova gestão ficará a cargo do 
prefeito de Nova Lima, João Marcelo Dieguez (Ci-
dadania). O consórcio era presidido pelo prefeito 
de Belo Horizonte, Alexandre Kalil (PSD).

Ainda na reunião que contou com a parti-
cipação de prefeitos e representantes de nove 
municípios da região metropolitana de BH, 
foram apresentados pela superintendente do 
consórcio e coordenadora da Casa Sempre 
Viva, Karla França, balanços orçamentários e 
dados estatísticos sobre a violência contra as 
mulheres na região, inclusive no período da 
pandemia do coronavírus.

Integram o Consórcio Mulheres das Gerais, 
os seguintes municípios: Contagem, Belo Ho-
rizonte, Sabará, Nova Lima, Raposos, Itabira, 
Santa Luzia, Betim, Ribeirão das Neves e Nova 
Serrana.

Para a prefeita de Contagem, Marília 
Campos (PT), que já foi presidenta do con-

sórcio, a atuação do órgão tem importância 
significativa na garantia de direitos, equidade 
e enfrentamento à violência de gênero. “É im-
portante a garantia dessa política para alterar 
a realidade das mulheres vítimas de violência, 
especialmente durante a pandemia”, ressaltou, 
em alusão ao aumento da violência doméstica 
no contexto familiar.

consórcio 

Criado em 2009, o Consórcio de Pro-
moção da Cidadania Mulheres das Gerais é 
uma pessoa jurídica de direito público que se 
constituiu, a princípio, a partir da união de 
quatro municípios da região metropolitana 
de Minas Gerais, Belo Horizonte, Betim, Con-
tagem e Sabará em parceria com o Estado de 
Minas Gerais, por meio da Secretaria Especial 
de Política para as Mulheres e uma iniciativa 
colaborativa da Universidade British Columbia 
(UBC) do Canadá.

O propósito era a construção de alternati-
vas que transcendessem e viabilizassem pro-
gramas sustentáveis de promoção de equidade 
de gênero nos municípios. Em 2013 aderiram 
ao consórcio os municípios de Itabira, Lagoa 
Santa, Nova Lima e Ribeirão das Neves.

A finalidade desta autarquia é fomentar, 
planejar e executar políticas públicas no 
âmbito regional com objetivo de promover o 
empoderamento e a cidadania das mulheres e 
enfrentar o fenômeno da violência de gênero.

marília campos participou
do encontro virtual

PM
C

Fiemg promove diálogo entre governos

A Federação das Indústrias do 
Estado de Minas Gerais (Fiemg) 
promoveu no dia 1º de abril, reu-
nião conjunta com o governo de 
Minas e a Prefeitura de Belo Ho-
rizonte para debate de medidas 
de enfrentamento à COVID-19. 
Participaram do encontro Jack-
son Machado Pinto, secretário 
municipal de Saúde de Belo Horizonte, e Fábio Baccheretti, secretário 
de Estado de Saúde de Minas Gerais, e suas respectivas equipes.

“Nosso objetivo, como setor privado, é alinhar e promover o di-
álogo entre as secretarias, para que possamos, juntos, encontrar as 
melhores soluções para a crise que estamos vivendo”, afirmou Flávio 
Roscoe, presidente da Fiemg, na abertura da reunião, lembrando que a 
indústria sempre esteve ao lado do setor público no enfrentamento da 
pandemia causada pelo novo coronavírus. “Mas precisamos estreitar 
o relacionamento cada vez mais e integrar as ações”, ressaltou o líder 
empresarial.

Baccheretti ressaltou a par-
ceria da Fiemg. “Sempre recebe-
mos o apoio da federação e foi 
por meio dela que conseguimos 
ampliar a rede de leitos de te-
rapia intensiva, além de outras 
ações, como a doação de respi-
radores e, mais recentemente, 
do empréstimo dos cilindros”, 

afirmou o secretário de Estado de Saúde de Minas Gerais.
O secretário municipal de Saúde de Belo Horizonte reforçou que o 

encontro foi uma oportunidade única de diálogo: “somente por meio do 
esforço combinado de todos os atores públicos conseguiremos derrotar um 
poderoso e invisível inimigo que está tirando tantas vidas: o coronavírus”. 

Roscoe aproveitou a oportunidade e anunciou para os presentes a com-
pra de 500 capacetes Elmos, que podem reduzir em até 60% a necessidade 
de internação em leitos de UTI. O equipamento de respiração assistida foi 
desenvolvido com tecnologia 100% nacional, com o apoio do Senai Ceará, 
e a Fiemg os comprou por meio da mobilização dos empresários mineiros.

Sebastião Jacinto

Secretários de Saúde do Estado de Minas e de Belo Horizonte se reuniram na entidade

deputado x Governador
No dia a dia, o deputado estadual cássio soares (Cidadania) 

é bem humorado. Mas, quando o assunto é o governador romeu 
Zema (Novo), a história muda e ele chega a ser ferino. Um exem-
plo disso é que ele costuma indagar seus colegas de parlamento 
sobre quando ocorrerá o início efetivo da administração de Zema 
no estado. Quanta maldade, gente!

candidatos à câmara Alta
Embora ainda esteja faltando muitos meses para o prazo 

de definição partidária, a verdade é que o assunto político 
toma conta dos bastidores da Assembleia Legislativa de 
Minas Gerais (ALMG). Dizem por lá que o megaempresário e 
atual deputado estadual bráulio braz (PTB) vai deixar a Casa 
para tentar ser eleito numa vaga federal. Outros nomes que 
também devem disputar um posto na Câmara em Brasília 
são o vereador e atual líder do prefeito de BH, léo burguês 
(PSL), o ex-prefeito de Juiz de Fora, bruno siqueira (MDB) e 
o ex-presidente da ALMG, Adalclever lopes. Com relação a 
esse último, dizem que ele ainda pode mudar de ideia e se 
candidatar ao cargo de deputado estadual. A conferir...

rubens, o mentor?
Os irmãos estão pagando o pato, porém, o empresário ru-

bens lessa teria sido o mentor da vacinação clandestina, tema 
que está pautando a imprensa policial em Minas e no Brasil. 
Essa é a informação que circula nos bastidores da Polícia Federal.

o preço da fama
O primeiro nome a ser citado no assunto vacinação 

clandestina foi o do empresário clésio Andrade. Certamente 
pelo seu prestígio de ter sido presidente da Confederação 
Nacional dos Transportes (CNT), vice-governador e senador. 
Contudo, agora, seu nome está ficando para o segundo plano 
na pauta da imprensa.

Quem pode, pode
Segundo consta nos bastidores, o presidente da Associa-

ção Mineira de Municípios (AMM), Julvan lacerda, tem apoio 
de 300 prefeitos para tocar o seu projeto político, podendo 
disputar o Senado ou ainda ser indicado a vice-governador. 
Enquanto isso, o senador carlos Viana (PSD) se diz candidato 
ao governo de Minas. Mas, até então, não apresentou quais 
são os grupos que irão apoiá-lo. Coisas da política mineira.

e agora, seu salim?
Indicado para o primeiro escalão do governo federal, o 

megaempresário mineiro salim mattar não produziu resul-
tados concretos, por isso, preferiu abdicar do cargo. Agora, 
foi nomeado como consultor para projetos estratégicos do 
governador romeu Zema (Novo) e não se sabe exatamente 
o papel a ser desempenhado por ele.

cena única: Registra-se que mattar foi um dos principais 
doadores individuais da campanha do então candidato a 
governador Zema. Agora, a sua aproximação do governo 
estadual deve ser mera coincidência.

setor de turismo
Otimista, o secretário de Cultura e Turismo de Minas, le-

ônidas oliveira, tem dito em contatos por toda Minas Gerais 
que a sua pasta está com todo um planejamento pronto, 
visando muitas ações para quando a pandemia arrefecer. 
Para ele, o setor vai ajudar a melhorar a economia mineira. 
Tomara, não é mesmo, gente!?

igreja ou bar?
“Se as igrejas e salas destinadas às orações podem funcionar 

no Brasil, como os barzinhos têm de ficarem fechados?”. Inda-
gação da jornalista Juliana rosa, depois de ouvir a opinião de 
vários empresários paulistanos. Esse tema ainda vai dar xabu.
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“Somos feitos de carne, mas somos 
obrigados a viver como se

 fôssemos de ferro”
Freud

nat macedo

cArlos Pires
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exceções à regra na contribuição da cofins

67% dos brasileiros das classes c e d acreditam
que a economia vai melhorar após a pandemia

Ao longo do ano as empresas 
também contribuem para o ar-
recadamento do governo com o 

pagamento dos impostos, sejam eles de 
âmbito nacional, estadual ou municipal. 
Essas taxas, posteriormente, são repassa-
das para outras áreas, como infraestrutu-
ra, saúde, educação, segurança pública, 
entre outras.

No Brasil, existem três principais siste-
mas de tributação empresarial: Simples 
Nacional, Lucro Presumido e Lucro Real. O 
Simples Nacional é direcionado para micro 
e pequenas empresas, o Lucro Presumido 
para aquelas que têm um lucro previsto 
e o cálculo é feito a partir de uma tabela 
padronizada da Receita Federal. Já o Lucro 
Real é destinado às empresas que fazem o 
cálculo de seu imposto baseado no lucro 
real que foi apurado através da escrita 
contábil.

Nos Programas de Integração Social 
(PIS) e na Contribuição para Financia-

mento da Seguridade Social (Cofins), que 
são tributações previstas na Constituição 
Federal por exemplo, existem duas mo-
dalidades de taxação: a cumulativa e a 
não cumulativa. Em regra, na modalidade 
cumulativa, se encaixam as organizações 
que apuram seu Imposto de Renda basea-
do no Lucro Presumido ou Arbitrado, sendo 
que a sua taxação é de 0,65% referente ao 
PIS e de 3%, referente à Cofins.

Já na modalidade não cumulativa, as 
empresas que se encaixam são as que se 
baseiam no Lucro Real. Estas, por sua vez, 
têm uma alíquota maior, sendo 1,65% 
para PIS e 7,6%, para Cofins. No entanto, 
esses valores podem ser abatidos em 
créditos relacionados a custos, despesas e 
encargos como aluguel, se feito por pessoa 
jurídica, água, luz, entre outros. Com isso, 
o valor a ser pago pode até mesmo se 
igualar ao valor das taxas de PIS/Cofins 
das empresas que se enquadram na mo-
dalidade cumulativa.

Porém, existem algumas exceções 
para esta última categoria. No artigo 10 da 
Lei 10.833/2003, é permitido que alguns 
setores, mesmo se baseando no Lucro 
Real, tenham sua contabilidade realizada 
no modelo cumulativo.

Um exemplo de atividade que se 
beneficia dessa exceção à regra são as 
empresas de tecnologia, que prestam 
serviços de suporte técnico e manutenção 
ou atualização de software, informática 
ou programação. Esse setor não possui 
crédito de PIS e Cofins, pois ele apenas é 
gerado em compras de insumos e produtos 
aplicados à produção, ou seja, sua taxa 
tributária para contribuição será a mesma 
para as organizações de Lucro Presumido.

Para não se perder nos cálculos e tipos de 
tributos que cada empresa deve contribuir, é 
recomendado que haja uma consultoria espe-
cializada para entender qual o sistema de tri-
butação adequado a cada uma e qual moda-
lidade será a melhor escolha para cada setor.

pesar do cenário preocupante 
no Brasil devido à pandemia, 
os brasileiros das classes C e D 
estão otimistas com o futuro. 
É o que mostra a 1ª Pesquisa 
Go2Mob/FirstCom Pós-Vacina 

COVID-19. Mesmo com 54,6% dos trabalha-
dores perdendo o emprego no último ano, 
86,3% dentro deste grupo acreditam que 
vão conseguir uma recolocação no mercado 
depois que a pandemia acabar. Além disso, 
67,6% dos entrevistados acham que a eco-
nomia do Brasil irá melhorar.

Segundo a análise, apenas 17,5% dos 
brasileiros das classes C e D que não per-
deram o emprego estão trabalhando no 
sistema home office. Quando questionados 
se irão continuar exercendo suas atividades 
de forma remota no futuro, 61,9% respon-
deram que sim.

Mesmo com o otimismo da maioria dos 
entrevistados, 26,9% acham que a econo-
mia do país não vai melhorar, nem piorar 
após a pandemia. Já 5,5% acreditam que 
a situação vai agravar. Entre os respon-
dentes, 46,9% tiveram acesso ao auxílio 
emergencial.

Com as restrições de circulação para bar-
rar a disseminação do coronavírus, 34,2% 
dos participantes da pesquisa começaram 
ou aumentaram a aquisição de produtos 
pela internet. Dentro deste grupo, 84,3% 
disseram realizar as compras on-line pelo 
celular e 15,7% pelo computador. Mesmo 
após o fim da pandemia, 82,4% pretendem 
continuar comprando virtualmente.

O economista Erik Penna explica o fato 
de 34,2% dos brasileiros começarem ou 
aumentarem suas compras pela web. “Com 
a pandemia, a necessidade do distancia-
mento social e o consequente fechamento 
do comércio, os consumidores se viram 
obrigados a se digitalizar e atender suas 
necessidades de compra pela internet”.

Ele acrescenta que as vendas on-line 
no Brasil cresceram de forma exponencial, 
ultrapassando a cifra de R$ 100 bilhões no 
faturamento em 2020.  “Um novo cliente 
surgiu, mais preocupado com o contato 
físico, mais bem informado e digitalizado. 
Acredito que mesmo com a reabertura das 
lojas físicas o hábito de adquirir produtos 
via internet deve permanecer na vida dos 
consumidores”.

O especialista ressalta que o Brasil é o país 
mais esperançoso do mundo. “Isso é o que 
revelou uma pesquisa encomendada pela Expo 
Dubai 2020, sendo que 76% dos brasileiros se 
consideram otimistas, um número superior à 
média global. A crença das pessoas é que à 
medida que a imunização avance, a indústria e 
o comércio busquem por mão de obra para pro-
duzir e suprir boa parte do consumo, recrutando 
colaboradores em quase todos os segmentos”. 

Ele afirma que essa expectativa é real 
principalmente em setores mais ávidos pela 
recuperação. “Como o varejo de moda, alimen-
tação fora do lar, academias de ginástica, even-
tos, hotelaria, transporte aéreo e turismo”. 

Porém, para ele, a recolocação no mercado 
de trabalho não será fácil. “A recuperação 
tende a ocorrer aos poucos e a competição por 
uma vaga deve ser acirrada já que, devido à 
alta procura, a tendência é que os emprega-
dores almejem por profissionais cada vez mais 
qualificados, tanto nas habilidades tecnológi-
cas como comportamentais”. 

desejo de empreender

Um dado que chama a atenção na pes-
quisa é que a crise despertou uma vontade 
de empreender. Quando questionados se já 
montaram um negócio próprio nos últimos 
meses ou se pensam em criar algo depois 
da pandemia, 48% disseram que sim. Para 
o economista, empreender é um dos maiores 
sonhos do brasileiro. “Inclusive o número 
de microempreendedores individuais no 

país é crescente e, segundo dados do Portal 
do Empreendedor, já supera a marca de 11 
milhões”.  

No entanto, ele esclarece que, com a 
pandemia, o caminho de quem perde o 
emprego no Brasil tem sido empreender por 
necessidade. “Ou seja, mais do que uma 
vontade, abrir um próprio negócio está sendo 
a forma que muitos encontram para gerar 
renda e conseguir pagar as contas. O ideal 
é empreender por oportunidade, ou seja, 
elaborar um plano de negócios, pesquisar o 
mercado e a concorrência para não correr o 
risco do sonho se tornar um pesadelo”.

Fim da crise?

Mesmo esperançosos de que o fim da 
pandemia significará o fim da recessão eco-
nômica, isso pode não acontecer tão rápido. 
Penna elucida que a retomada será gradativa. 
“O mercado costuma descer de elevador e 
subir de escada, por isso precisamos de uma 
vacinação em massa o mais breve possível 
e, a partir daí, o Brasil deverá reativar o 
comércio, recuperar os empregos, estimular 
os negócios e assim trilhar o caminho da 
recuperação econômica”. 

E por mais complicada que seja a traje-
tória, ele frisa que é fundamental não se de-
sesperar. “É preciso acreditar que o momento 
atual se trata apenas de uma parte difícil do 
caminho e não dele todo. O empreendedor 
otimista sempre confia que o melhor está 
por vir”.

Quase 90% dos brasileiros que perderam o emprego
esperam uma recolocação assim que a pandemia passar
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deputado do triângulo
São muitos os amigos que tentam demover o deputado 

leonídio bouças (MDB) de sua possível candidatura a de-
putado federal. Parlamentar de vários mandatos, ele tem o 
prestígio consolidado no Triângulo Mineiro, especialmente 
em Uberlândia. Alguns de seus colegas de política tentaram, 
recentemente, mudar de status, deixando a Assembleia para 
irem para Brasília, porém, foram empreitadas sem sucesso, 
como foi o caso do ex-deputado tenente lúcio e com o então 
deputado Felipe Attiê (PTB).

cena única: Segundo comentários ouvidos na Capital do 
Triângulo Mineiro, tenente lúcio e Attiê dificilmente teriam 
chances de voltarem à cena parlamentar por falta de votos. 
São insinuações, claro.

Pandemia faz milagre
Em Brasília, os jornalistas da crônica política analisam 

que muitos parlamentares, especialmente os denunciados 
por motivos diferentes, estão adorando esse período de pan-
demia. Isso porque o famoso Conselho de Ética da Câmara 
Federal  está paralisado, deixando de analisar processos de 
muitos deputados. Esperteza pura.

instituto salva Vidas
Até 90 dias passados o Instituto Butantan, em São Paulo, 

era objeto de controvérsia, perante a contestação por parte 
do governo federal em relação à fabricação de vacinas contra 
a COVID-19. Agora, diante do volume de doses entregues pelo 
instituto diariamente, já tem gente em Brasília o denominan-
do de Instituto Salva Vidas.

o Papa entra na linha
Tido como um dos jornalistas que tem uma boa aproxima-

ção com a igreja católica, Gerson camarotti comentou: “no 
Vaticano, as restrições impostas aos religiosos são enormes. 
Há o distanciamento social, as orações e os eventos são 
transmitidos pelas redes sociais, os cardeais tiveram salários 
reduzidos. Então, o exemplo de Roma deveria ser seguido 
também no Brasil, ao invés de ficarem forçando a barra para 
deixar as pessoas se aglomerarem nas igrejas de maneira 
descoordenada, se expondo ao risco de contágio pelo vírus 
da COVID”, sentenciou o comunicador.

dimas coveiro
Em recente participação no Jornal da Cultura, o presidente 

do Instituto Butantan, dimas covas, disse que, em 30 dias, o 
número de mortos por COVID-19 no Brasil vai chegar à casa 
dos 5 mil por dia. Cruz credo, gente!

secretários de Zema
Circula nos corredores da Assembleia uma informação 

indicando que dois dos principais secretários do governador 
romeu Zema (Novo) têm projetos políticos partidários. O 
secretário-geral do Governo, mateus simões, nutre a expec-
tativa de se tornar candidato a vice-governador, enquanto 
o secretário de Governo, igor eto, poderá se candidatar a 
deputado federal. O tema ainda está sendo avaliado, mas 
como diz o ditado popular: “onde há fumaça, há fogo”.

mailto:matheus.leao@partnerscom.com.br
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leíse costa

conseguir prover o básico é a maior
preocupação de 35% dos consumidores

O brasileiro está preocupado em 
como arcar com os gastos míni-
mos para sobreviver. De acordo 
com levantamento da Acordo 

Certo, empresa de renegociação de dívi-
das, o sentimento da população sobre os 
gastos fixos se divide entre preocupação 
(70%) e ansiedade (65%). Das angústias, 
a principal é o medo de não conseguir pro-
ver o básico (35%). Também foram citadas 
não conseguir pagar as dívidas (34%) e 
ficar com o nome negativado (34%). 

Ainda de acordo com a pesquisa, 
contas de luz (71%), compras de mercado 
(65%), gás (62%), água (56%) e despesas 
médicas (42%) foram os gastos que mais 
tiveram aumento para os consumidores 
durante quase um ano de pandemia. 
Somado ao aumento dos custos está o 
endividamento das contas, liderado pelo 
cartão de crédito (43%), negociação de 
dívidas (29%) e parcelamento de loja 
(26%). Além disso, empréstimo (23%), 
luz (19%), telefone (15%) e água (14%) 
aparecem no ranking.

Para o professor e mestre em admi-
nistração Leandro César Diniz, o cenário 
atual é uma consequência de anos de 
salário mínimo defasado. “Vivemos o 
pior momento financeiro das famílias, 
porém esta é uma questão que já vem 
se acumulando nos últimos 15 anos, no 
qual a recomposição salarial dos núcleos 
familiares nunca conseguiu fazer frente à 
inflação das gôndolas. O salário é calcu-
lado em cima da taxa de inflação de uma 
cesta de centenas de produtos, porém 
existe uma série de itens e serviços que 
as famílias consomem que sobem até 
30% e 40%, o que não é compatível com 
o índice calculado dos produtos básicos 

de sobrevivência, que fica na média de 
5%”, explica.

Roberto Góis, diretor de Novos Ne-
gócios da Acordo Certo, defende que em 
momentos críticos é preciso eleger prio-
ridades. “O principal, apesar das contas 
apertadas, é construir um planejamento 
financeiro, mesmo que simples, de en-
trada e saída, justamente para entender 
qual a situação a pessoa está neste exato 
momento e o que de fato pode ser feito 
em duas frentes: o pagamento de dívidas 
e arcar com as despesas essenciais como 
contas de consumo e alimentação”, diz.

Sobre a expectativa de melhoria na 
economia, Góis é realista. “O auxílio 
emergencial trará, sem sombra de 
dúvidas, um fôlego a mais para a po-
pulação, mas estamos diante de uma 
crise sem precedentes, com o índice de 
desemprego cada vez maior e diminui-
ção da jornada de trabalho. A quitação 
de débito para contas de consumo 
essenciais, sempre é uma prioridade, 
mas vemos que possivelmente entre 
pagar uma dívida e comprar uma 
cesta básica, certamente o essencial 
prevalecerá”.

Para o professor Diniz, as projeções 
para economia dependem do segundo 
semestre deste ano. “Se as expecta-
tivas se confirmarem e, de fato, em 
setembro e outubro tivermos uma 
vacinação em massa da população, 
ou seja, trabalhadores de empresas, 
comércios e indústrias, é possível uma 
recuperação econômica no final do ano 
com o aumento do turismo, eventos, 
restaurantes e bares abertos. Mas, tudo 
depende da imunização, sem isso, o 
ano de 2021 será praticamente perdido 
economicamente”, afirma.

Fome já é realidade

Se os preços nas gôndolas assustam 
uma parcela da população, outra imen-
sidão  de brasileiros sequer tem acesso 
a elas. Nos últimos 3 meses de 2020, 
mais de 19 milhões de pessoas estavam 
passando fome no Brasil e cerca de 
116 milhões de brasileiros não tinham 
acesso total e permanente a alimentos, 
o número corresponde a duas vezes a 
população da Argentina. É o que revelou 
o  Inquérito Nacional sobre Insegurança 
Alimentar no Contexto da Pandemia 
da COVID-19 no Brasil, desenvolvido 
pela Rede Brasileira de Pesquisa em 
Soberania e Segurança Alimentar (Rede 
Penssan).

Junto ao aumento da insegurança 
alimentar no país, as desigualdades 
regionais também se acentuaram. Se 
no país todo, a média é de 9% de brasi-
leiros passando fome, no Nordeste esse 
número salta para 13,8% e no Norte, 
18,1%. Além disso, domicílios chefiados 
por mulheres, habitados por pessoas 
pretas e pardas e com baixa escolari-
dade são as que mais amargam com a 
fome no país.

D
iv

ul
ga

çã
o

“contas de luz (71%),
compras de mercado

(65%), gás (62%),
água (56%) e despesas
médicas (42%) foram

os gastos que mais
tiveram aumento em

um ano de pandemia”



C O T I D I A N O6 EDIÇÃO DO BRASIL
10 a 17 de abril de 2021

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

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

A todos, os nossos Parabéns!

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

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

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

www.itapoaloterias.com.br

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

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

liderança
consolidada

O vereador e líder do
prefeito Alexandre Kalil na

Câmara Municipal, Leo Burguês
(PSL) que, por sinal, nunca
perdeu uma eleição está se

preparando para ser candidato
a deputado federal
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stF GoVernA o PAís - O Congresso Nacional deixou de ter a sua importân-
cia constitucional no país, pois o Supremo Tribunal Federal resolve tudo. 
Agora mesmo, seus ministros anunciaram que vão excluir trechos da Lei 
de Segurança Nacional, usados pelo governo para investigar manifestan-
tes que protestam contra o presidente Bolsonaro. A lei de segurança é a 
mesma em que o ministro Alexandre de Moraes se baseou para mandar 
prender o deputado Daniel Silveira (PSL-RJ), que atentou contra o próprio 
STF. Os ministros já disseram que o artigo usado pelo governo deverá ser 
excluído, mas o que mandou prender o deputado será mantido. Eles já se 
manifestaram pela manutenção da lei que é vista como imprescindível 
para o prosseguimento dos inquéritos das fake news e dos atos conside-
rados antidemocráticos. Pela ótica do Supremo, o Congresso Nacional, 
que deveria cuidar desse assunto vai assistir seus ministros mudando leis, 
como se eles tivessem também a missão de legislar.

O conteúdo desta coluna é de responsabilidade exclusiva do seu autor

outro dia, a PBH Ativos, empresa da Prefeitura Municipal de Belo Hori-
zonte, publicou seu balanço no jornal Folha de S. Paulo, usando quatro 
páginas daquele matutino. Os diários de Belo Horizonte, sede da empresa, 
não tiveram a mesma preferência.

GoVerno estAduAl AumentA combustíVel- A gasolina em Minas 
é a mais cara do país, porque o Imposto sobre Operações relativas à 
Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte 
Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação (ICMS) cobrado deste 
combustível é de 31% e a Secretaria Estadual da Fazenda, está baseando 
sua cobrança pela comercialização de R$ 5,90 pelo litro do produto. Em 
algumas cidades do interior, a gasolina já passou dos R$ 6. Enquanto isso 
o preço do gás natural vendido nos postos de gasolina sofreu reajuste de 
39%. Daqui a uns dias, abastecer veículos com gás, que era mais barato, 
vai ficar a mesma coisa da gasolina.

A cada dia surgem mais nomes de empresários de Minas que foram 
imunizados pela falsa enfermeira, Claudia Mônica Pinheiro Torres de Freitas. 
Ela chegou a ser presa pela Polícia Federal por estar vacinando pessoas na 
garagem da Saritur, no bairro Jardim Montanhês. Além de furar a fila, os 
empresários podem ter recebido soro fisiológico como imunizante. 

biocor é vendido - A Rede D’Or anunciou a compra de 51% do Hospital 
Biocor, situado em Nova Lima na divisa com Belo Horizonte. A mesma rede 
é hoje a dona do prédio localizado na esquina da Rua Rio de Janeiro com 
Avenida do Contorno, que teve sua construção iniciada por Ferdinando 
Cardoso para ser Hotel Plaza e, mais tarde, terminada por um grupo de 
empresários de São Paulo, que desistiu da ideia de um novo hotel na cidade. 
O prédio deve abrigar um Hospital da Rede D’or.

no banco do brasil o novo presidente disse estar comprometido com 
uma administração austera, com uma agenda de venda de negócios se-
cundários. Mostrou-se também alinhado com o presidente Jair Bolsonaro.

o governo está usando outras redes de TVs para mostrar o quanto de 
recursos repassou, durante a pandemia, para governos estaduais nitida-
mente adversários do presidente Bolsonaro.

domingo, 11de abril

Luiz Stânio Ferrara
Manoel Mário de Souza Barros 
Waisman, ex-prefeito de Conselheiro Pena 

segunda-feira, 12

Otimar Bicalho
Larissa Martins Conrado
Jaqueline Lanher 

terça-feira, 13

Mauro Pereira Cândido 
Delegado Ediraldo Brandão
Bolão do Spaguete - Santa Tereza 
Jacqueline Moura - Rádio Itatiaia 

Quarta-feira, 14

Coronel José Luiz Costa
Junior Moreira - Rádio Itatiaia 

Quinta-feira, 15

Maria Elizabethe Marques 
Hamilton Guerra - Clube Belo Horizonte 

sexta-feira, 16

Afonso Ligório de Paula 
Delegado Edson Moreira 
Jornalista Otaviano Lage
Juliana Ghea Daura - Assembleia 

sábado, 17 

Jornalista Priscila Mendes 
Sinval Stanislaw

empresas mineiras se unem para
doação de cilindros de oxigênio

Campanha tem o objetivo de atender alta demanda do insumo pela rede hospitalar de BH e região metropolitana 
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Diante do colapso eminente da rede pública de 
atendimento em Belo Horizonte e região metropo-
litana, por conta da alta demanda no número de 
internações de infectados pela COVID-19, empresas 
mineiras se mobilizam para arrecadar recursos para 
aquisição de cilindros de oxigênio. 

O Sindicato das Empresas de Transporte de Passa-
geiros de Belo Horizonte (SetraBH) em parceria com 
Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros 
Metropolitano (Sintram), o Sindicato das Empresas 
de Transportes de Cargas e Logística de Minas Gerais 
(Setcemg), Sindicato dos Concessionários e Distri-
buidores de Veículos de Minas Gerais (Sincovid-MG) 
e a Prefeitura de Belo Horizonte (PBH), lançaram 
uma campanha de conscientização para doações de 
cilindros de oxigênio com o objetivo de fornecer o 
insumo para minimizar o drama enfrentado, tanto 
pela rede pública como privada, pela falta do produto. 

Toda a sociedade pode participar. A rede de 
empresas colaboradoras está convidando todos os 
seus associados, instituições de todos os segmentos 
e, principalmente, empresas que utilizam o cilindro 
de oxigênio no seu dia a dia como metalúrgicas, 

construtoras, oficinas, serralherias e empresas de 
soldagem a participarem da campanha.  

Para fazer as doações é só ligar para o telefone 
(31) 98485-1998 - de segunda-feira a sexta-feira - de 
8h às 17h. A coleta dos cilindros será feita na parte 
da manhã e à tarde no local indicado pelo doador.

Atenção
Os cilindros de acetileno não podem ser 

convertidos em cilindros de oxigênio. Parti-
cipe. Sua doação é muito importante e pode 
salvar muitas vidas.

decisão
importante

O presidente da Gasmig,
Pedro Magalhães (foto),

anunciou na semana
passada, que a empresa vai 
congelar os preços do gás

até o próximo ano, mesmo
tendo um aumento já

autorizado pela Petrobras
da ordem de 39%. Essa
decisão do presidente é
para o atendimento ao

fornecimento residencial. 
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leíse costa

neFroloGistA do corPo clínico do biocor instituto, esPeciAlistA em
cuidAdos renAis e membro dA sociedAde brAsileirA de neFroloGiA

 rose@navescoelhocomunicacao.com.br

mArciA GoulArt de Abreu

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

Abril Azul: uma em cada 160 crianças
tem transtorno do espectro Autista

No calendário da Saú-
de, o mês de abril é 
voltado para a cons-
cientização mundial 

do Transtorno do Espectro Autista 
(TEA). Segundo estimativa da 
Organização Mundial da Saúde 
(OMS), o autismo afeta uma em 
cada 160 crianças no mundo. A 
condição que, na maioria dos 
casos, aparenta sinais durante 
os primeiros 5 anos, persiste na 
adolescência e vida adulta.

“É um transtorno do neuro-
desenvolvimento, o que significa 
que a criança já nasce com essa 
dificuldade. Os sinais aparecem 
mediante a gravidade. Nós temos 
autismo leve, moderado e grave. 
No leve, a criança apresenta 
poucos indícios, que podem até 
passar despercebidos, muitos nem 
sabem que têm o diagnóstico. Mas 
o moderado e grave têm uma 
quantidade e uma intensidade de 
sintomas bem visíveis. O primeiro 
é a dificuldade na interação social, 
o segundo é a dificuldade de co-
municação e o terceiro são altera-
ções comportamentais”, esclarece 
a psicopedagoga, psicanalista 
e pós-doutora em neurociência,  
Ângela Mathylde.  

A especialista em neurociência 
explica que o diagnóstico de TEA 
deve ser precoce e realizado com 
análise de médicos e de uma 
equipe multidisciplinar. “É preciso 
focar nos sintomas. Por exemplo, 
se há dificuldade de interação 
social, como não conseguir olhar 

nos olhos, apresentar risos e 
gargalhadas inadequadas, não 
gostar de carinho, afeto, toque, ter 
dificuldade de se relacionar com 
outras crianças e repetir sempre a 
mesma coisa, o mesmo brinquedo 
ou a mesma brincadeira. Dentro 
das dificuldades de comunicação, 
ela, às vezes, tem problemas de 
linguagem ou a praxia junto, ou 
mesmo alguma comorbidade na 
área fonoaudiológica ou da lin-
guagem, o que contribui para essa 
dificuldade. Nesse caso, acontece 
dela repetir muito a mesma fala 
ou mesmo ficar quieta”. 

Ângela acrescenta que, em 
muitos casos, a criança sempre se 
coloca na terceira pessoa, repete 
perguntas muitas vezes, mantém 
a mesma expressão no rosto, 
tem dificuldade de mostrar sen-
timentos e, quando revela, vem 
junto de um desconforto. “Ela não 
responde, olha para o canto ou 
para a parede e, quando rebate, 
faz com um tom pedante. Já os 
sinais comportamentais são mais 
nítidos. Por exemplo, apresentar 
medo e rituais e brincadeiras 
estranhas”, diz.

Sobre as possíveis causas para 
o autismo, a OMS esclarece que 
existem evidências científicas que 
sugerem inúmeros fatores que tor-
nam uma criança mais propensa 
a ter TEA, incluindo os ambientais 
e genéticos. Entretanto, diferente 
dos rumores que circulam na in-
ternet, não há evidência de uma 
associação causal entre a vacina 
contra sarampo, caxumba e ru-
béola e o transtorno do espectro 
autista. 

Outra questão ressaltada pela 
OMS é que, uma vez que um mem-
bro da família é diagnosticado 
com TEA, todos do núcleo familiar 
necessitam de apoio especializado. 
“A cura para o transtorno não foi 
desenvolvida. No entanto, inter-
venções psicossociais baseadas 
em evidências, como o tratamento 
comportamental e programas de 
treinamento de habilidades para 
pais e outros cuidadores, podem 
reduzir as dificuldades de comu-
nicação e comportamento social, 
com impacto positivo no bem-estar 
e qualidade de vida da pessoa. 
As necessidades de cuidados de 
saúde dos indivíduos com TEA são 
complexas e requerem uma gama 
de serviços integrados, incluindo 
promoção da saúde, precauções 
e serviços de reabilitação. Os TEA, 
muitas vezes, impõem uma carga 

emocional e econômica significati-
va sobre as pessoas e suas famílias. 
Cuidar de crianças em condições 
mais graves pode ser exaustivo, 
especialmente onde o acesso aos 
serviços e apoio é inadequado. 
Portanto, o empoderamento dos 
cuidadores é cada vez mais reco-
nhecido como um componente 
fundamental das intervenções 
de cuidados para crianças nessas 
condições”, informa a entidade.

Ângela ainda ressalta a impor-
tância do diagnóstico nos primeiros 
anos de vida. “Quando os indícios 
de autismo passam despercebi-
dos na infância, a pessoa na vida 
adulta consegue criar estratégias 
de convivência. Então, quando isso 
acontece, a gente percebe ausência 
de amigos ou há alguns, mas não 
há contato regular e presencial 

intenso e relação limitada ao 
círculo familiar. É comum que ela 
seja mais reclusa e fique dentro 
de casa, além de ser incapaz de 
ter autonomia para trabalhar e 
desenvolver a profissão. Ademais, 
sintomas de depressão e ansiedade 
também podem surgir porque a 
dinâmica social é intensa e ela tem 
essa dificuldade”, conclui.

“o empoderamento
dos cuidadores é cada
vez mais reconhecido
como um componente

fundamental das
intervenções de cuidados 
para crianças autistas”,

diz a oms.

Ideal é que diagnóstico
seja feito na infância

Quais são os sinais
de autismo na infância?

 Não manter contato visual por mais de 2 segundos;

 Fazer movimentos repetitivos sem função aparente;

 Alinhar objetos;

 Girar objetos sem uma função aparente;

 Não brincar de faz-de-conta;

 Não atender quando chamado pelo nome;

 Não falar ou não fazer gestos para mostrar algo;

 Ser muito preso a rotinas a ponto de entrar em crise;

 Interesse restrito por um único assunto (hiperfoco);

 Hipersensibilidade ou hiper-reatividade sensorial

 Isolar-se ou não se interessar por outras crianças;

 Repetir frases ou palavras em momentos inadequados, 
sem a devida função (ecolalia);

 Não compartilhar seus interesses e atenção, apontando 
para algo ou não olhar quando apontamos algo;

 Não brincar com brinquedos de forma convencional;

 Não sabe imitar;
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convivendo com doenças renais

O estigma de uma vida li-
mitada: dieta com muita 
restrição, consumo regra-

do de líquidos, compromisso de 
estar conectado a uma máquina 
duas, três ou mais vezes por se-
mana por uma boa parte do dia. 
A vida de um paciente que faz 
diálise exige disciplina e sacri-
fícios. Apesar do senso-comum 
enxergar os portadores de doen-
ça renal de forma negativa, essa 
visão pode ser desmistificada 
pela informação.

É importante conhecer para 
cuidar. Sabe-se que os rins são 
responsáveis por filtrar o san-
gue, eliminando toxinas produzi-
das pelo funcionamento normal 
do corpo. Mas, além dessa 
principal função, eles também 
controlam a quantidade de sal 
e água, a concentração de mi-
nerais e ácidos no organismo, 
regulam a pressão arterial e 
produzem hormônios que evi-
tam anemia e doenças ósseas.

Doenças renais ocorrem por 
heranças genéticas, inflamações 
específicas (“nefrites”), intoxi-
cações, problemas cardíacos, 
dentre outras. As principais cau-
sas que levam à necessidade de 
diálise em longo prazo são duas 
condições bastante comuns e 
que podem, em alguns casos, 
atacar os rins: hipertensão e 

diabetes. Embora problemas 
renais ocorram mais do que se 
imagina, nem sempre o diag-
nóstico é feito em fase precoce, 
quando a doença costuma ser 
silenciosa, manifestando sinais 
que não são valorizados pelo 
indivíduo.

Quando sintomas mais pro-
nunciados se instalam, como 
fraqueza, falta de ar, inchaço e 
diminuição da quantidade de 
urina, as tentativas de recupera-
ção ou lentificação da evolução 
para falência renal  podem 
não ser eficazes e o paciente 
necessita então entrar para 
um programa de “substituição 
renal”. As terapias dialíticas se 
modernizaram muito ao longo 
dos anos, com máquinas de 
hemodiálise mais seguras e 
eficazes e a diálise peritoneal, 
a qual é realizada em domicílio, 
cada vez mais difundida, além 
da indicação de transplante para 
casos selecionados.

No mês em que se comemo-
ra o Dia Mundial do Rim, a co-
munidade nefrológica interna-
cional aproveita a oportunidade 
para trazer mais conhecimento 
e tentar minimizar o sofrimento 
de tantos pacientes.

Em 2021 o lema da cam-
panha é “Vivendo bem com a 
doença renal”, visando apoiar 

os pacientes dialisados ou trans-
plantados, para que se sintam 
acolhidos e incentivados a se 
inserirem ao cotidiano próximo 
de uma vida dita como normal. 
Seguindo certos cuidados, mui-
tos deles podem exercer seus 
ofícios, ter uma vida social, de-
senvolver projetos e realizar seus 
sonhos. O amparo da equipe de 
cuidados, que inclui médicos, 
enfermeiros, psicólogos, nutri-
cionistas e assistentes sociais e, 
sobretudo, da família, é de suma 
importância para viabilizar ou 
adaptar a esse novo modo de 
viver.

A abordagem dos cuidados 
com os rins engloba medidas 
preventivas que promovam 
uma boa saúde geral, como 
alimentação saudável, inges-
tão adequada de líquidos, não 
fumar, evitar ou controlar a hi-
pertensão e o diabetes. Alguns 
medicamentos de uso comum, 
como anti-inflamatórios, po-
dem ser nefrotóxicos e seu uso 
sem a devida prescrição deve 
ser desestimulado. Avaliações 
médicas com realização de 
exames simples, como dosa-
gem de creatinina no sangue 
e análise da urina, podem 
alertar para a necessidade de 
atenção especial no manejo da 
saúde renal.
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cresceu em 400% o número
de buracos na capital mineira

ados de diversos aplicativos de trânsito 
mostram um aumento de 400% no nú-
mero de buracos na capital mineira. A 
informação vem dos próprios usuários 
que alimentam as plataformas com 

avisos de fendas nas vias de Belo Horizonte. Na 
temporada sem chuva do ano (abril a outubro), a 
média de alerta foi de 36 por dia. Já no período 
chuvoso (outubro a fevereiro deste ano), a média 
passou para 149 diariamente, número quatro 
vezes maior.

Durante o tempo chuvoso até o momento, o 
maior nível pluviométrico foi registrado no dia 7 
de fevereiro. Isso, inclusive, gerou interdições pela 
cidade, todas organizadas pela Prefeitura de BH e 
lançadas no Waze – aplicativo de trânsito – pela 
Defesa Civil. Por se tratar de um sábado, o índice de 
alertas teve um reflexo na segunda-feira seguinte, dia 
9, totalizando um pico de 371 sinalizações de buraco.

O especialista em tecnologia de trânsito, Arthur 
Fernando Vieira explica que, em longo prazo, o au-
mento do número de buracos se dá ao crescimento 
da quantidade de veículos circulando nas últimas 
décadas. “Em curto prazo, observamos ciclos com 
picos nos períodos de chuva”.

Vieira elucida que, embora o Barreiro tenha o 
maior aumento proporcional, a campeã de pavimentos 
com problemas em números absolutos foi a Pampulha. 
“Essa região apresentou um total de 5.027 alertas de 
usuários do Waze no último período chuvoso”.

Ele acrescenta que, geralmente, as vias mais 
danificadas na temporada chuvosa são as de menor 
porte. “Como as locais e coletoras - no interior de 
bairros -, ou naquelas com trechos de inundação, 
como a Avenida Tereza Cristina”.

O especialista afirma que para entender a relação 
entre chuvas e buracos é preciso saber como funcionam 
as camadas da via. “O pavimento pode ser formado 
por várias camadas e elas devem ser impermeáveis a 
fim de assegurar que o solo abaixo fique seco. Dessa 
forma, o conjunto se mantém estável e o solo não cede, 
formando buracos em curto e médio prazo”.

No caso de BH, ele esclarece que grande parte das 
ruas foram pavimentadas em um período quando não 
se pensava na quantidade de automóveis que teríamos 
hoje e, portanto, não receberam uma estrutura propor-
cional aos tipos de veículos que circulam nela (como 
ônibus e caminhões). “Como resultado, o pavimento 
frágil se racha e permite a infiltração de água no solo, 
tirando sua estabilidade e criando afundamentos”.

Outro fator que aumenta a permanência de bu-
racos no período de chuva é que, para reparar a via, 
é necessário que o solo esteja seco. “Portanto, uma 

operação de recapeamento ou tapa-buracos só pode 
ser feita após alguns dias sem chuva, e a quantidade 
de fendas se acumula quando temos dias seguidos 
sob essa condição de tempo. Quanto mais chuvas 
ocorrem, maior a infiltração de água e maior fica a 
área suscetível a danos”.

Ele ressalta que, além desses casos, há aqueles em 
que as enxurradas e transbordamentos forçam o pavi-
mento a se descolar do solo. “Como vimos nas avenidas 
Tereza Cristina e Prudente de Morais nos últimos anos”.

Vieira ainda comenta que, mesmo com menos 
carros circulando devido ao isolamento social, é preciso 
levar em conta a dinâmica de como surge um buraco 
e as condições das nossas vias. “Se, por exemplo, 
tivermos um volume de 1.000 carros no período 
seco e todos eles circularem no período de chuvas, 
certamente, teremos mais buracos neste último caso”.

Outro ponto que ele destaca é que, com base 
tanto em dados da BHTrans como também do Waze, a 
quantidade de veículos e de trânsito teve uma queda 
brusca no início da pandemia. “Apesar disso, ao longo 
do ano, as pessoas voltaram a circular e a volume de 
veículos e de engarrafamentos cresceram gradativa-
mente. Embora não tenha voltado aos níveis antigos, 
tivemos mais automóveis circulando no período de 
chuva do que no de seca”.

consequência

O especialista alerta que o crescimento no núme-
ro de buracos pode acarretar prejuízos financeiros e 
acidentes graves. “Acerca de danos materiais, os car-
ros estarão sujeitos a avarias nos pneus, como furos, 
desbalanceamento, rasgos ou estragos irreparáveis, 
levando a perda de segurança e estabilidade”. 

Ele aconselha que o conjunto da suspensão do 
automóvel deve ser reparado e alinhado precoce-
mente. “Dependendo da situação, até o motor do 
veículo pode ser danificado e causar prejuízos de, no 
mínimo, milhares de reais. Em casos mais graves, po-
demos citar queda de motociclistas ou mesmo de um 
pedestre estando sujeitos a sequelas imprevisíveis”.

Porém, ele observa que a extensão total desses 
danos é incalculável, pois atinge várias dimensões. 
“De forma mais direta, por exemplo, uma pessoa aci-
dentada, que fica afastada de seu trabalho, pode ter 
dificuldades no sustento da família e perderá qualidade 
de vida por conta de sequelas. A troca precoce de peças 
de veículo também trará prejuízo ambiental, pois gera 
lixo. Além desses, algumas profissões que aumenta-
ram recentemente (como motoristas de aplicativo) 
deixarão de trabalhar ao deixar seu carro na oficina”.

soluções

Para solucionar o problema, Vieira esclarece que 
é preciso agir sobre as causas controláveis. “Não 
podemos impedir chuvas, mas podemos fazer com 
que os pavimentos tenham maior durabilidade. Uma 
solução em curto-médio prazo seria a conservação e 
melhoria de vias com baixa resistência”. 

Além disso, trabalhar na pavimentação de qua-
lidade, especialmente em vias de bairros (locais e 
coletoras) e organizar o trânsito de forma compatível 
com o uso das ruas também é um caminho para 
solução. “Direcionar o fluxo de veículos pesados 
(ônibus e caminhões) para vias com estrutura mais 
robusta e reduzir a circulação naquelas mais frágeis. 
Já em longo prazo, especialmente em um cenário 
pandêmico, a solução é a redução geral do modal 
automotivo. Fomentando o uso de aplicativos de 
carona (carpools) e transporte público de qualidade, 
sobretudo o metrô ferroviário”.

comparativo de aumento por regionais – considerando
o último período de seca com o último de chuva

barreiro leste nordeste

Pampulha Venda nova centro-sul

norte noroeste oeste

579% 322% 272%

480% 299% 261%

356% 297% 292%

d
cada ponto vermelho no mapa representa um buraco.

o primeiro é de outubro de 2020 e o segundo de fevereiro de 2021
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comerciantes do estado recebem apoio de
entidades para driblar as dificuldades da pandemia

Movimento Juntos Por Você oferece acesso gratuito a conteúdos didáticos e facilitação de linhas de crédito

A s incertezas da retomada da 
economia e as dificuldades 
vividas pelo comércio têm 
levado muitos empresários 

a buscar acesso a linhas de crédito, 
conhecimento em vendas on-line e 
planejamento financeiro. Estas, inclu-
sive, têm sido as principais buscas no 
portal do movimento Juntos Por Você, 
lançado no dia 29 de março por grandes 
entidades do setor produtivo do estado.

A ação conjunta da Câmara de Diri-
gentes Lojistas de Belo Horizonte (CDL/
BH), do Sebrae Minas, da  Federação do 
Comércio de Bens, Serviços e Turismo 
do Estado de Minas Gerais (Fecomércio 
MG) e da Federação das Associações 
Comerciais e Empresariais de Minas 
Gerais (Federaminas)  tem o objetivo 
de proporcionar aos empresários e 
empreendedores acesso a orientações, 
produtos e informações que irão ajudá-
-los a enfrentar este momento de crise.

“Estamos há pouco mais de uma 
semana no ar. Nesse curto período já 
tivemos quase dois mil acessos e nos 
chamou a atenção as principais buscas 

dos empresários. Esses dados, inclusive, 
irão nos guiar para aprimorar o conte-
údo oferecido e também em parcerias 
que possam ampliar as possibilidades 

de auxílio”, destaca o presidente da 
CDL/BH, Marcelo de Souza e Silva.

Além de oferecer suporte técnico, o 
movimento busca, especialmente, aco-
lher o comerciante neste momento deli-
cado. “Sabemos da enorme dificuldade 
que os lojistas estão enfrentando com 
mais uma paralisação das atividades. 
O poder público cometeu muitos erros 
na gestão da pandemia, mas compre-
endemos a gravidade da situação e a 
prioridade no momento é com a vida 
humana. Porém, esses empreendedo-
res precisam ser acolhidos por quem 
entende sua dor e tem a expertise de 
oferecer a ele capacitação de mão de 
obra, acesso a crédito e outros recursos 
que farão a diferença nesse momento 
tão complexo”, pontua Souza e Silva.

como funciona

O portal reúne os principais conteú-
dos produzidos pelas entidades partici-

pantes e os disponibiliza gratuitamente 
para os micros e pequenos empresários. 
Controle de gestão de planilhas, orga-
nização de 

custos, desenvolvimento de negó-
cios inovadores, guias e consultorias 
on-line em marketing digital, gestão 
e jurídico são alguns dos materiais 
exclusivos. 

As entidades participantes ma-
pearam as principais dificuldades 
vividas pelas empresas e, a partir 
desse levantamento, estruturaram o 
portal de maneira didática e objetiva. 
Ao acessá-lo, o empresário consegue 
com facilidade encontrar informações 
sobre linhas de crédito e a melhor 
forma de acessá-las, vendas on-line 
e orientação financeira. 

“Unimos a força e a expertise 
de cada uma dessas entidades para 
oferecer ao empreendedor do estado 
novas oportunidades de aprendizado, 
linhas de crédito, redução de custo 
e acesso às consultorias que irão 
auxiliá-lo nessa realidade tão desafia-
dora que estamos vivendo”, destaca o 
presidente da CDL/BH.

O portal do movimento Juntos Por 
Você pode ser acessado pelo endereço 
www.juntosporvoce.com.
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Hospitais mineiros ganham
fôlego com ação da indústria
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As principais indústrias minei-
ras se unem, em uma corrente 
solidária em favor da vida, para 
emprestar 2 mil cilindros para 
o envaze de oxigênio medicinal 
que será distribuído para a rede 
pública de saúde. Eles estão sendo 
entregues para distribuição de 
acordo com as orientações da Se-
cretaria de Estado de Saúde (SES) 
de Minas Gerais. A iniciativa lidera-
da pela Federação das Indústrias 
do Estado de Minas Gerais (Fiemg) 
vem ao encontro da crescente de-
manda por tanques para o arma-
zenamento de oxigênio medicinal, 
insumo essencial para pacientes 
em estado grave da COVID-19 e 
outras doenças que provocam 
insuficiência respiratória.

“Nossa meta inicial era ar-
recadar mil equipamentos, po-
rém, graças à solidariedade do 
empresariado mineiro, que quer 
ajudar a amenizar o sofrimento 
daqueles que precisam do oxi-
gênio, nós conseguimos dobrar 
esse número e mapeamos que 
será possível fornecer um total 
de 2 mil. Uma quantidade que 
vai além da necessária para o 
atendimento imediato e ainda 
proporciona uma tranquilidade 
quanto ao abastecimento deste 
insumo”, conta o presidente da 
Fiemg, Flávio Roscoe.

No primeiro momento, a fe-
deração, por meio do Senai-MG, 
fez uma averiguação interna em 
suas unidades para localizar cilin-

dros próprios que pudessem ser 
emprestados para os hospitais e 
unidades de saúde. Até o dia 31 de 
março, foram coletadas 46 unida-
des. A mobilização se estendeu a 
toda a indústria mineira que está 
disponibilizando por empréstimo 
recipientes usados para armaze-
namento de outros gases, que 
serão convertidos para o uso do 
oxigênio medicinal.

santa casa 

Para aliviar a demanda na ca-
pital mineira, a Fiemg já recolheu 
e repassou à Santa Casa de Belo 
Horizonte, 18 cilindros para serem 
reabastecidos e que já estão sendo 
usados no tratamento dos pacien-
tes com quadros respiratórios.

De acordo com diretor Téc-
nico da Santa Casa, Guilherme 
Gonçalves Riccio, os cilindros são 
fundamentais, devido ao aumento 
da necessidade do uso de oxigênio 
e ausência de gases encanados 
em todos os leitos da instituição. 
Um paciente que precisa utilizar 
o cilindro de oxigênio por 24h 
consome, em média, até três reci-
pientes com capacidade de 10m³.  
“O nosso consumo de oxigênio em 
média, em fevereiro deste ano foi 
de 116m³, já em março chegamos 
202m³, um aumento no consumo 
de cerca 74%”, conta Riccio.

Diante do atual cenário, a 
demanda por oxigênio deve se 
manter em alta, tendo em vista 

que grande parte das internações 
demanda o gás medicinal. “Dos 
330 pacientes internados no dia 
30 de março com COVID-19, a 
grande maioria demanda a oxige-
nioterapia”, lembrou Riccio.

“Nós já recebemos uma quan-
tidade de cilindros que nos permi-
te atender esses pacientes com 
mais segurança, porém ainda 
necessitamos de um tipo específi-
co, que chamamos de cilindro de 
transporte, que é usado durante 
a movimentação de uma unidade 
a outra, para realização de exa-
mes, entre outros. Agradecemos 
imensamente aos que abraçam a 
nossa causa e acreditam em nosso 
trabalho, sem sombra de dúvidas 
o nosso cenário em relação à 
dificuldade ao armazenamento 
de oxigênio, hoje é mais positivo 
quando comparamos com a sema-
na anterior”, destacou.

Esta é mais uma das ações 
da Fiemg em favor da sociedade 
mineira no enfrentamento da 
COVID-19. No dia 22 de março, a 
dederação entregou ao governo 
estadual mais 100 respiradores 
mecânicos, totalizando um reforço 
de 1.700 equipamentos para a 
rede de saúde que atende pacien-
tes infectados com o novo corona-
vírus. Além dos equipamentos, a 
entidade já doou milhares de más-
caras, jalecos, álcool glicerinado e 
ainda tem atuado junto ao poder 
público para mitigar os efeitos da 
pandemia na vida da população.

Parlamentares estaduais destinam r$ 33 milhões
para enfrentamento da pandemia de coVid-19

A Assembleia Legislativa de 
Minas Gerais (ALMG) destina-
rá R$ 33 milhões para hospitais 
municipais e filantrópicos que 
atuam no enfrentamento da 
pandemia de COVID-19 no estado. 
O encaminhamento dos recursos 
será feito por meio da indicação 
e remanejamento de emendas 
parlamentares ao orçamento de 
2021, de uma maneira que per-
mitirá uma liberação mais rápida 
do dinheiro para prefeituras e 
hospitais.

Esse investimento se tornou 
possível porque, em 2020, Minas 
Gerais obteve uma receita maior 
do que a prevista inicialmente. 
A lei determina que parte desse 
excesso deva ser aplicada por meio 
de emendas parlamentares. Diante 
disso, a ALMG decidiu destinar es-
ses recursos para a área da saúde.

“São recursos de emendas 
parlamentares dos 77 deputados 
estaduais para mais leitos nos 
hospitais, medicamentos, equi-
pamentos e ajuda para o custeio 

do atendimento aos doentes”, 
afirmou o presidente da ALMG, 
deputado Agostinho Patrus (PV). 
Segundo ele, os R$ 33 milhões são 
um aporte inicial, que pode ser 
ampliado posteriormente.

As prefeituras e hospitais bene-
ficiados serão definidos pelos parla-
mentares em entendimentos com 
o poder Executivo. “Os deputados 
conhecem cada canto de Minas e 
vivem com os prefeitos o drama da 
pandemia no interior. Precisamos 
diminuir esse sofrimento. A ALMG 

quer que o recurso se transforme 
em benefícios à população e em re-
forço à guerra contra o coronavírus”, 
complementou Agostinho.

Normalmente, a liberação 
desses recursos dependeria de que 
o governador enviasse, à ALMG, 
um projeto de lei de crédito adicio-
nal. Mas como esse é um processo 
demorado, procurou-se encontrar 
uma forma de agilizar o processo 
de execução das emendas parla-
mentares, por meio de resoluções 
da Secretaria de Saúde ou de 

transferências especiais, sem 
a necessidade de convênios ou 
burocracia ainda mais demorada.

“Há urgência de que esses 
recursos sejam liberados”, disse 
o presidente da ALMG. Nesse pro-
cesso mais ágil, os investimentos 
serão viabilizados por meio das 
emendas individuais e coletivas 
ao orçamento, já aprovadas pela 
Casa em 2020. A suplementação 
orçamentária será autorizada por 
um decreto do poder Executivo, 
que não precisa ser votado.

De acordo com o presidente, já 
foram solicitadas informações ao 
Executivo sobre as necessidades 
específicas dos hospitais creden-
ciados para o atendimento de ví-
timas da COVID-19. “Os deputados 
solicitaram à Secretaria de Saúde 
(informações sobre) quais seriam 
os hospitais que precisariam com 
mais urgência de recursos, não 
só para melhorar o atendimento, 
mas também para ampliá-lo. En-
tendemos que é preciso ampliar 
porque vemos notícias de que 
continuamente as pessoas não 

estão conseguindo ser atendidas 
por falta de leitos”, afirmou.

contribuições 

O remanejamento de emen-
das orçamentárias já foi adotado 
pela Assembleia de Minas em 
2020, possibilitando a destinação 
de R$ 300 milhões à área da saú-
de, para financiar providências de 
enfrentamento da COVID-19. Além 
disso, desde 2019, o Parlamento 
mineiro vem direcionando ao se-
tor recursos economizados de seu 
próprio orçamento de custeio das 
atividades parlamentares.

Em 16 de dezembro de 2019, 
mesmo antes de a pandemia che-
gar ao Brasil, foram devolvidos ao 
Executivo R$ 46 milhões economi-
zados pela ALMG. Em 23 de feve-
reiro de 2021, mais R$ 80 milhões 
poupados durante o ano anterior 
foram repassados ao Executivo, 
com uma recomendação da ALMG 
para que os recursos sejam usados 
para reforçar o sistema público 
de saúde.

Agostinho Patrus e romeu Zema
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A AlmG quer que o
recurso se transforme

em benefícios à
população e em
reforço à guerra

contra o coronavírus

Fiemg articula empréstimo de 2 mil cilindros de oxigênio



C I D A D E S10 EDIÇÃO DO BRASIL
10 a 17 de abril de 2021

Governo e bdmG lançam edital de r$ 300 mi
para financiamento aos municípios mineiros

O Banco de Desenvolvimento de 
Minas Gerais (BDMG) vai liberar R$ 
300 milhões em linhas de crédito 
para financiar investimentos em 
infraestrutura e melhorias urbanas 
nas cidades mineiras. O montante faz 
parte do Edital de Municípios 2021, 
anunciado pelo governador Romeu 
Zema (Novo), no dia 7 de abril.

“O BDMG bateu recorde de 
operações financeiras no ano pas-
sado e agora chegamos ao maior 
valor histórico de R$ 3 bilhões, nos 
últimos 12 meses. Boa parte desse 
investimento foi destinado a micro 
e pequenas empresas, que estão 
entre as mais afetadas pela pan-
demia. Esse valor é resultado da 
orientação que demos, de que era 
necessário abrir os cofres do banco 
para que o setor privado não fosse 
tão impactado. As prefeituras es-
tão na linha de frente, temos que 
dar todo o apoio a elas”, afirmou 
o governador, durante a cerimônia 
virtual na Cidade Administrativa.

O edital 2021 prevê 50% a mais 
de recursos do que o anterior de R$ 
200 milhões. Ele é aberto a todos os 
municípios mineiros e prevê quatro 
linhas de crédito: BDMG Maq, des-
tinada à aquisição de máquinas 
e equipamentos; BDMG Urbani-
za, para obras de infraestrutura, 
como implantação e adequação 
de intervenções urbanas, ciclovias, 
sinalização, entre outros; BDMG Sa-
neamento, que financiará estudos 
para obras de saneamento básico. 

A quarta linha, BDMG Cidades 
Sustentáveis, é inédita e vai finan-
ciar, além de reformas e ampliações 
de prédios públicos, a instalação 
de lâmpadas de LED na iluminação 
pública, a geração de energia reno-
vável e investimentos em sistemas 
de monitoramento por câmeras e 
internet em espaços públicos. 

Adesão on-line

Outra novidade deste ano é 
que a habilitação dos municípios 
será feita totalmente on-line pela 
plataforma digital do banco, o 
que vai agilizar o tempo de con-
tratação dos recursos. A média 
de tempo para concessão pode 
passar dos atuais 12 meses para 
até 120 dias.

O presidente do BDMG, Sérgio 
Gusmão, destacou a importância 
da medida. “Neste ano será 
possível o financiamento para 
ônibus escolares, ambulâncias e 
carros de resgate, o que é muito 
importante durante a pandemia. 
E, pela primeira vez na história, o 
processo será 100% on-line, redu-
zindo em até dois terços o tempo 
para contratação e evitando o 
deslocamento de pessoas”, disse. 
Os municípios têm até 7 de maio 
para enviar as propostas.

condições de crédito 

As taxas de juros variam entre 
0,41% e 0,53% ao mês, depen-
dendo da linha, acrescidos da taxa 
Selic. Para as cidades com IDH 
abaixo da média estadual, as taxas 
são menores, de 0,33% a 0,45% 
ao mês, mais a Selic. Os prazos de 
pagamento variam entre 60 e 90 

meses.  O valor das propostas pode 
variar com mínimo R$ 250 mil, 
respeitando os limites de financia-
mento definidos de acordo com o 
porte populacional do município.

Apoio

Representando os prefeitos, o 
presidente da Associação Mineira 
de Municípios (AMM), Julvan 
Lacerda, lembrou que as cidades 
dependem de parcerias. “Esse 
edital permitirá que o município se 
estruture com obras, maquinário, 
e vem num momento em que 
a grande maioria precisa dessa 
ajuda. Deixo meu agradecimento 
em nome dos municípios”.

O presidente da Assembleia 
Legislativa de Minas, deputado 
Agostinho Patrus (PV), ressaltou 
a relevância da medida. “É um 
programa que vem trazendo bene-
fícios aos municípios. São peque-
nas ações, mas muito relevantes 
para as pessoas. Ressalto que tudo 
que é voltado para os municípios 
mineiros tem o aplauso e apoio da 
Assembleia”, disse.

O secretário de Estado de Go-
verno, Igor Eto, destacou a união 
de esforços em prol dos municí-
pios. “Hoje demos mais um gesto 
de apoio aos municípios. Nossa 
função no governo é justamente 

ajudá-los. Fico satisfeito em ver 
os entes no Estado trabalhando 
em prol das prefeituras”, pontuou.

O senador Carlos Viana (PSD) 
também elogiou a ação. “Esse 
programa é um apoio importante 
aos municípios nesse momento, 
principalmente no sentido de 
equipá-los”.

histórico 

O Edital de Municípios do 
BDMG vem se consolidando como 
uma das principais ferramentas 
de auxílio aos municípios para 
fazer intervenções necessárias 
sem comprometer o caixa da 
administração.  Desde 2012, 
quando esse modelo de Edital de 
Municípios foi adotado, o BDMG 
já desembolsou R$ 1 bilhão para 
as cidades mineiras.  

No biênio 2019/2020, o BDMG 
manteve a liderança no número 
de operações de financiamento 
deferidas no sistema da Secretaria 
do Tesouro Nacional, com par-
ticipação de 61%. Considerando 
os financiamentos deferidos por 
instituições financeiras com limite 
de até R$ 5 milhões, o BDMG teve 
participação de 71%, respondendo 
por 54% dos recursos, consolidan-
do seu papel de financiador do 
pequeno município mineiro.
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uberlândia recebe doação de
equipamentos de ventilação

Aquabeat: obras do maior parque 
aquático de MG foram iniciadas

Notícia em veículos de comuni-
cação de todo o país, o maior parque 
aquático de Minas Gerais começa a 
deixar o papel para se tornar reali-
dade. O Aquabeat é aguardado com 
grande expectativa por toda a região 
e o empreendimento já impacta po-
sitivamente o município de São José 
da Lapa, que se posiciona como novo 
polo turístico, distante apenas 28 km 
de Belo Horizonte e 10 minutos do 
Aeroporto Internacional de Confins, 
no km 18 da rodovia MG-424.

O parque ocupará um terreno de 
87 mil metros quadrados e na fase 
de construção vai gerar mais de 400 
empregos diretos e indiretos. O Aqua-
beat contará com a maior piscina de 
ondas do Brasil, um grande rio lento, 
toboáguas de adrenalina, tirolesa, 
boliche profissional, áreas infantis, 
quiosques, restaurantes, choperias e 
várias outras atrações. 

De acordo com um dos sócios do 
empreendimento, Tassar Neto, o local 
será um complexo de entretenimento 
inédito, diferente de tudo o que já foi 
visto em toda a região metropolitana 
de Belo Horizonte. “Cada detalhe está 
sendo muito bem pensado para pro-
porcionar experiências inesquecíveis 
ao público. Além de todas as possi-
bilidades de diversão, dentro e fora 
da água, toda a arquitetura interna 
do parque foi planejada para que as 
pessoas se sintam em um lugar feliz, 
divertido e mágico”, destaca.

O Aquabeat, que deve atrais 
mais 500 mil turistas por ano à cida-
de de São José da Lapa, beneficiando 
toda a cadeia de comércio e serviços 
da região, é também uma excelente 
oportunidade para investidores. Neto 
afirma que o empreendimento dis-
ponibilizou 3 mil títulos para os cha-
mados sócios fundadores, que são os 
primeiros clientes a adquirir o direito 
de usufruir da estrutura do parque 
aquático. “Neste primeiro momento, 
do lançamento das vendas, além de 
ser uma opção para famílias que 
procuram lazer e entretenimento, 
é também uma oportunidade para 
investidores, que podem adquirir 
as cotas remidas com 30% de des-
conto e negociar posteriormente”, 
acrescenta.

E quem usufruir do título terá 
uma série de benefícios. Ele explica 

que o Sócio Remido Diamante poderá 
aproveitar a estrutura do Aquabeat 
ao máximo. “Além do direito de 
incluir seus filhos, integrantes da sua 
família e até mesmo seus amigos, o 
sócio Remido Diamante, terá o direito 
de usar as estruturas em tempo inte-
gral, nos dias do seu funcionamento, 
isenção de mensalidades, desconto 
de até 25% nas diárias dos chalés, 
acesso exclusivo a área VIP sem custo 
adicional, dois ingressos mensais 
durante um ano para levar amigos, 
familiares ou até vender”, explica 
o empresário, que ainda destaca o 
acesso ao estacionamento privativo 
do parque aquático.

Mais informações, imagens 
aéreas do terreno e vídeos com a 
projeção de como será o empreen-
dimento podem ser acessados pelo 
site www.aquabeat.com.br.
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O apoio da comunidade e do empresariado tem sido 
de extrema importância no enfrentamento ao coronavírus 
no município. Prova disso é que a Prefeitura de Uberlândia 
recebeu no dia 7 de abril mais uma doação de equipamentos 
e insumos médicos que serão utilizados pela rede municipal 
de saúde no combate à doença. Dessa vez, a empresa LD Ce-
lulose foi responsável pela entrega dos materiais. À Prefeitura 
de Uberlândia, foram entregues 119 circuitos ramo simples e 
duplo, 10 ventiladores Bipap e 33 máscaras (Full Face) para 
ventilação não invasiva.

O secretário municipal de Saúde, Gladstone Rodrigues da 
Cunha Filho, recebeu os equipamentos e informou que as do-
ações serão distribuídas para as unidades da rede municipal. 
“Esses equipamentos serão direcionados às nossas unidades 
de Saúde para o tratamento dos pacientes com COVID-19. Eu 
agradeço à LD Celulose em nome da população, que vai ser 
diretamente beneficiada”, declarou.

Desde o início da pandemia, mais de 50 empresas, entida-
des de classe e comunidade têm exercido papel fundamental 
através de doações. Empresas e cidadãos interessados em con-
tribuir podem entrar em contato com a Secretaria Municipal de 
Governo e Comunicação pelos números (34) 3230-2440/2714.
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BAIXE AGORA
O aplicativo o�cial da Rádio Itatiaia 

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

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

BAIXE AGORA
O aplicativo o�cial da Rádio Itatiaia 

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

http://www.bdmg.mg.gov.br/
http://www.bdmg.mg.gov.br/
http://www.governo.mg.gov.br/
http://www.governo.mg.gov.br/
http://www.aquabeat.com.br/
callto:(34) 3230-2440
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PA U L O  C E S A R  P E D R O S A
Quem sAbe, sAbe Advogado & Jornalista

PROTEJA NOSSAS CRIANÇAS. EM CASO DE VIOLÊNCIA, DENUNCIE. TELEFONE: 0800-311119

O conteúdo desta coluna é de responsabilidade exclusiva do seu autor.
Cartas, críticas, convites e sugestões enviar para o e-mail: paulocesarpedrosa@yahoo.com.br

PreFeiturA decide mAnter o comÉrcio FechAdo

uso do Gás GnV PrecisA de incentiVos em minAs

situAção críticA dos setores econÔmicos

O prefeito Alexandre Kalil (PSD) reuniu-se com o 
Comitê de enfrentamento à COVID-19 e decidiu man-
ter o comércio fechado em Belo Horizonte. Somente 
o comércio essencial permanece aberto. Os bares 
e restaurantes continuam atendendo somente por 
delivery, sendo um dos setores mais prejudicados pela 
pandemia. As padarias, supermercados e açougues 
permanecem fechados aos domingos para evitar 
aglomerações. No entanto, o toque de recolher entre 
às 20h e 05h foi revogado pelo Tribunal de Justiça de 
Minas Gerais (TJMG). O nível de ocupação de UTIs, na 
capital, está em quase 100% e o de leitos de enfermaria 
passa dos 80%. Já a taxa de transmissão por infectado 
teve uma queda satisfatória, o que é um bom motivo 
para que as atividades econômicas possam voltar a 
qualquer momento.

Está comprovado que o uso do gás natural veicular 
(GNV) é muito mais econômico do que aqueles carros 
movidos a etanol e à gasolina. Além disso, existem os 
ganhos para o meio ambiente, já que há menor emis-
são de poluentes. Mas, em Minas Gerais, essa cultura 
ainda está muito atrasada. Para se ter uma ideia, ao 
contrário dessa grande “roça iluminada”, chamada 
Belo Horizonte, na capital do Rio de Janeiro cerca de 
70% da frota dos automóveis são movidos a gás GNV, 
porque o governo carioca dá incentivos para o seu uso, 
entre eles, o desconto de 62% no valor do IPVA. Por 
lá, isso já está enraizado há anos. O governo mineiro 
também deveria isentar ou reduzir o imposto, além de 
dar outros incentivos fiscais para aqueles que queiram 
fazer a conversão. Assim, vai aumentar a cada ano o 
percentual de veículos movidos a gás natural em nosso 
estado, que hoje se encontra em torno de apenas 20%.

A crise gerada pelo novo coronavírus, juntamente 
com as ações desencontradas dos governos federal, 
estaduais e municipais, provavelmente terá um impacto 
muito sério na economia do país nos próximos meses. 
Quando a pandemia reduzir ou acabar, os comerciantes 
voltarão endividados e certamente terão de reduzir os 
preços dos seus produtos e serviços. No caso específico 
dos lojistas, hotéis, bares, restaurantes e similares, eles 
terão de reduzirem as suas margens de lucros para 
desovar os seus estoques que estão encalhados há 
tempos. Além disso, já nas próximas semanas terão 
de pagar os salários e outras despesas. A situação é 
desesperadora para todos os segmentos da economia. 
A falta de diálogo entre os entes governamentais pode 
trazer uma conta que todos nós vamos pagar e o pre-
ço será muito mais alto.

c A n A l   A b e r t o

Juiz de Fora investe em melhoria
da estrutura e tanque de oxigênio

Desde o início do agra-
vamento da pandemia 
na cidade, a Prefeitura 
de Juiz de Fora (PJF), 

por meio da Secretaria de Saúde 
(SS), tem viabilizado ações e estra-
tégias para melhoria e ampliação 
do atendimento à população. 
A regional Leste, que passa por 
reformas, recebeu a instalação 
de um tanque de oxigênio. Com 
a nova estrutura, a capacidade 
de atendimento da unidade vai 
ser ampliada. A instalação do tan-
que, com capacidade para 2.950 
metros cúbicos, foi realizada pela 
equipe de profissionais da White 
Martins.

Segundo a subsecretaria de 
Urgência e Emergência, Renata 
Prado, “após 25 anos de existên-
cia, o Departamento de Urgência 
Regional Leste recebe, através da 
PJF e SS, a instalação de um novo 
tanque para armazenamento 
de oxigênio, o que significa me-
lhoria na assistência ofertada e 
oportunidade de reestruturação 
da unidade de modo ainda mais 
seguro, eficiente e eficaz” revela.

De acordo com a secretária 
de Saúde, Ana Pimentel, “o novo 
equipamento vai impactar direta-
mente na ampliação e na melho-
ria do atendimento ao público e, 
além disso, esse tanque proporcio-
na um novo status e confere uma 
maior robustez à regional Leste, 
enquanto equipamento de saúde 
dentro do município. Esse é um 

esforço da PJF e da SS, no intuito 
melhorar nossas estruturas e ofer-
tar atendimento de qualidade”.

A secretária também destacou 
e agradeceu os esforços da White 
Martins para a implementação 
do tanque que foi instalado sem 
gastos para o município. Ana 
explica que foi feito um aditivo do 
contrato mudando a modalidade 
de fornecimento. “Vamos passar 
a consumir o oxigênio líquido 
ao invés do gasoso. A medida, 
além de promover uma mudança 
estrutural na unidade, implicará 
na otimização desse insumo”, 
explica.

Já a subsecretária de Urgên-
cia e Emergência enaltece os 

esforços coletivos dos membros 
da SS e demais setores da PJF 
que participaram das ações para 
viabilizar a implantação do novo 
equipamento. “É preciso agra-
decer e enaltecer os esforços dos 
diferentes setores envolvidos 
nesse processo, incluindo a admi-
nistração da regional Leste, José 
Valter de Andrade Ávila Júnior; 
o secretário de Obras, Wilson 
Ferrareze e respectivas equipes de 
apoio na reestruturação e condu-
ção do referido processo. Trata-se, 
portanto, de impacto positivo e 
de extrema importância para os 
servidores lotados na referida 
Unidade e à população da nossa 
cidade”, afirmou Renata.
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Governo federal publica mP com
auxílio financeiro à saúde dos municípios

O texto da Medida Provisória 
(MP) 1.041, de 2021, publicado 
no Diário Oficial da União, é uma 
conquista do movimento munici-
palista. A MP irá destinar recursos 
de R$ 2,8 bilhões para o auxílio 
financeiro da saúde dos municí-
pios. Do total, R$ 1,6 bilhão vão 
para alta e média complexidade 
e o restante para a atenção básica.

Ainda de acordo com o texto 
da MP, outros recursos serão des-
tinados a outros setores da saúde 
e terão alcance nacional. Como 
o investimento em vigilância em 
saúde, que vai receber mais de 
R$ 750 milhões e também mais 
de R$ 88 milhões para a formação 
e provisão de profissionais para a 
atenção primária.

A conquista vem ao encontro 
de um pleito da Confederação 
Nacional dos Municípios (CNM). 
Destaque para a reunião realiza-
da no Ministério da Saúde (MS), 
no dia 30 de março. Foi criado 
um Grupo de Trabalho (GT) entre 
a CNM e a Secretaria de Atenção 
Primária à Saúde (Saps), do MS, 
para debater a necessidade de 
apoio financeiro para os muni-
cípios.

No dia 1º de abril houve nova 
reunião do GT com o Ministério da 
Saúde para a definição de como 
se dará o repasse desses recursos 

já destinados. O GT também deve 
abordar as pesquisas semanais 
promovidas pela confederação 
para identificar os principais pro-
blemas enfrentados pelos mu-
nicípios em relação à gestão da 
pandemia.

Além do Grupo de Trabalho, 
apenas neste ano, a CNM fez uma 
série de ações pedindo atenção à 
saúde dos municípios, como reu-
niões do movimento municipalista 
com o MS, publicação de orien-
tações aos gestores municipais 
e também cobranças ao governo 
federal.

 A mP irá destinar

recursos de

r$ 2,8 bilhões

para o auxílio

financeiro da saúde

dos municípios
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mesa diretora da câmara Federal não tem mineiro. A 
atual Mesa Diretora da Câmara dos Deputados, eleita em 
fevereiro, não tem nenhum representante mineiro durante 
os próximos 2 anos dessa Legislatura (2021-2022). Os 
deputados Léo Motta (PSL-MG) e Paulo Guedes (PT-MG) 
lançaram candidaturas avulsas para os postos de 1º secretá-
rio e 2º secretário, respectivamente, mas não conseguiram 
apoio dos colegas. Vale ressaltar que a bancada mineira é 
a segunda maior do Legislativo com 53 membros e termi-
nará esse mandato (2019-2022) sem nenhum deputado na 
Mesa Diretora. Outra curiosidade é que o último presidente 
mineiro da Câmara dos Deputados tinha sido o deputado 
Aécio Neves (PSDB) em 2003. A população tem que cobrar 
mais trabalho dos nossos representantes políticos, eleitos em 
2018, que estão sem prestígio no cenário nacional.    

  
hegemonia do vôlei mineiro na superliga Feminina. 

A segunda final consecutiva da Superliga Feminina entre o 
Minas Tênis Clube, de Belo Horizonte, e o Praia Clube, de 
Uberlândia (a temporada 2019/20 foi interrompida por 
conta da pandemia) representa uma mudança de cenário 
no vôlei brasileiro. As equipes mineiras fizeram uma final 
eletrizante e uma das mais equilibradas da última década. 
Até a temporada 2017/18, a dupla mineira cumpria papel 
coadjuvante na competição, enquanto assistia a hegemonia 
do Rio de Janeiro e Osasco. A virada dos mineiros começou 
após estreitarem relacionamentos com patrocinadores 
e que, apesar da crise que ocorre na modalidade, foram 
mantidos. O Minas Tênis Clube tem 26 participações na 
competição. O Praia subiu em 2008 e firmou parceria com 
a marca Dentil, que resolveu investir alto até hoje.  

circos no brasil também enfrentam dificuldades. O Dia 
Nacional do Circo, comemorado no dia 27 de março, não foi 
festejado como queriam os profissionais, com grande público 
e risadas. Segundo a Fundação Nacional de Artes (Funarte), 
existem 651 picadeiros em todo o país, que é responsável 
por garantir sustento para 9.579 pessoas. Impossibilitados 
de realizar eventos com aglomerações, os artistas ficaram 
sem renda desde o início da crise sanitária. Muitos tiveram 
que vender pertences para conseguir arcar com as despesas. 
Alguns se aventuraram em novos negócios, como a venda 
de alimentos e o transporte de passageiros. Um desafio para 
os que não se viam, de uma hora para outra, abandonando 
suas atividades como palhaços, malabaristas, acrobatas, 
contorcionistas, etc. Muitos não voltarão, o que é muito 
triste para o setor cultural.  

diretora do sindsaúde-mG participa da cPi dos Fura-fi-
las da vacinação. No dia 6 de abril, a Comissão Parlamentar 
de Inquérito (CPI) da Assembleia Legislativa de Minas Gerais 
(ALMG), que investiga denúncias de fura-filas da vacinação 
contra a COVID-19 entre servidores do governo mineiro, 
recebeu representantes de entidades do funcionalismo 
público. Uma das ouvidas foi a diretora do Sindicato dos 
Trabalhadores da Saúde de Minas Gerais (SindSaúde-MG) 
e secretária-executiva da Mesa Estadual de Negociação 
Permanente do Sistema Único de Saúde (SUS), Núbia 
Roberta Dias, que considera como injusta a  denominação 
de fura-filas aos imunizados. “Acho injusto e todos eles têm 
uma dificuldade enorme de aceitar isso, afinal, qual é a culpa 
do servidor que recebe um memorando dizendo que é a sua 
vez de ser imunizado? Sendo assim, essa é uma questão que 
injustiça a todos. Eu, que não fui vacinada, e os que foram 
também”, afirmou. Núbia apresentou ainda dados relativos 
aos trabalhadores ligados à Secretaria de Estado de Saúde 
(SES) de Minas Gerais. O presidente da CPI, o deputado 
estadual João Vítor Xavier (Cidadania), pediu ao governo 
mais agilidade na disposição dos dados.
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o seu consórcio multibrasileiro

itambé/minas bate o dentil/Praia
clube e é campeão da superliga

O Atlético efetivou a con-
tratação do meio-campista 
Tchê Tchê, que estava em São 
Paulo. O jogador chegou ao 
Galo por empréstimo, até 31 
de maio de 2022. 

O novo reforço atleticano 
revela que, para ele, é uma 
alegria imensa vestir uma 
camisa tão grande como a do 
Galo: “Sempre tive essa von-
tade e estou feliz demais”, diz. 

Tchê Tchê garante que está 
ansioso para vestir o manto 
alvinegro e demonstrar o que 
sabe: “Vamos correr juntos 
e buscar coisas grandiosas”, 
afirma.

Com 28 anos, Tchê Tchê foi 
revelado pelo Audax-SP, onde 
foi vice-campeão paulista, em 
2016, e eleito jogador revela-
ção do Campeonato Paulista, 
além de integrar a seleção do 
torneio. 

Destacou-se no Palmeiras, 
onde foi Campeão Brasileiro, 
ainda em 2016, ano em que 
ganhou o Prêmio Craque do 
Brasileirão e a Bola de Prata, 
como melhor jogador da sua 
posição. 

O meio-campista também 
atuou no Dynamo de Kiev, da 
Ucrânia, antes de se transferir 
para São Paulo, em 2019.

Sabe aquele ditado que diz 
que “o jogo só acaba quan-
do termina?” É fato! Então, 
agora, pode gravar na his-

tória do voleibol brasileiro: no dia 
5 de abril de 2021, o Itambé/Minas 
invadiu a praia de Saquarema (RJ) 
para conquistar o terceiro título 
da Superliga Feminina (2001/02, 
2018/19 e 2020/21). 

O grito de campeão saiu na noi-
te do dia 5, após o time minastenis-
ta se reinventar em quadra. Depois 
de sofrer um apagão no segundo 
e no terceiro sets, a equipe se su-
perou e, na raça, venceu o Dentil/
Praia Clube. De forma dramática, 
a equipe da capital levou a melhor 
por 3 sets a 2 e virou a série melhor 
de três da segunda final pão de 
queijo, como a decisão mineira 
ficou conhecida, da história da 
competição nacional. As parciais 
do jogo foram: 25/17, 13/25, 12/25, 
25/18 e 15/11. Este foi o quarto títu-
lo brasileiro do Minas, que venceu 
a Liga Nacional (1992/93), antes 
de se tornar Superliga. 

A levantadora Macrís foi eleita 
a melhor jogadora em quadra e 
levou o último Troféu Viva Vôlei 
da Superga Feminina 2020/21. 
A norte-americana Megan Easy 
foi a maior pontuadora do jogo, 
com 19 pontos.

As melhores

A seleção da Superliga foi 
dominada por atletas do Itambé/
Minas. Pri Daroit foi uma das me-
lhores ponteiras. A levantadora 
Macrís, além do Viva Vôlei, foi es-
colhida pelo sexto ano consecutivo, 
a melhor levantadora da Superliga. 
A bicampeã olímpica foi escolhida a 
melhor central, a Craque da Galera, 
homenagem simbólica eleita pelo 
torcedor e, de quebra, foi a MVP 
da competição. O italiano Nicola 
Negro, pela excelente temporada, 
foi coroado com o troféu de melhor 
técnico da Superliga.

A seleção foi composta, ain-
da, por Fernanda Garay e Carol, 
melhor ponteira e central, ambas 

do Praia; e por Tandara e Camila 
Brait, melhor oposta e melhor 
líbero, ambas do Osasco São Cris-
tóvão Saúde.

retrospecto

O triunfo em Saquarema sig-
nificou, além do título, mais uma 
marca em confrontos contra o 
Praia Clube. Esta foi a 20ª vitória 
da equipe minastenista diante 
do time de Uberlândia em con-
frontos pela Superliga. Ao todo, 
foram disputados 37 jogos, desde 
a primeira participação do Praia, 
na temporada 2008/09. Além 
disso, o Minas disputou a segunda 
final seguida contra a equipe do 
interior e conquistou os dois títulos 
da Superliga.

A final - Parte iii

O Itambé/Minas entrou em 
quadra disposto a brigar pelo tí-
tulo. Com boa consistência no blo-
queio de Gattaz, Thaisa e Megan, 
o Itambé/Minas abriu vantagem 
(11/5) no primeiro set. O time con-
seguiu manter o ritmo no ataque 
com Pri Daroit, Dani Cuttino e 
Megan, que comandaram o setor 
ofensivo e deram trabalho para a 
defesa do Praia. Melhor no jogo, 
o Itambé/Minas abriu 1 a 0, após 
Megan afundar a bola na quadra 
adversária: 25/17.

No segundo set, o jogo mu-
dou. O Itambé/Minas apagou em 
quadra. No início do segundo set, 
os dois times disputaram ponto a 

ponto até 10 a 10. No entanto, a 
partir daí, a equipe da capital não 
se encontrou, errou na recepção 
e viu o Praia empatar: 25/13. O 
Itambé/Minas manteve a sequ-
ência de erros no terceiro set, 
enquanto o Praia Clube fez 2 sets 
a 1: 25/12.

O quarto set foi um teste cardí-
aco para o torcedor minastenista. 
A equipe abriu 4 a 1, quando o 
técnico adversário parou o jogo. 
O time de Uberlândia equilibrou o 
duelo, que ganhou ares de tensão. 
No ponto a ponto, a disputa ficou 
emocionante, quando o Itambé/
Minas conseguiu abrir vantagem 
na reta final (22/17). Na raça, 
a equipe de Belo Horizonte se 
reinventou em quadra e parou o 
Praia: 25/18.

O tie-break foi dramático. 
O Itambé/Minas se manteve à 
frente o tempo todo. Com muita 
qualidade e mais equilíbrio em 
quadra, o time minastenista colo-
cou a cabeça no lugar e afundou 
a bola na quadra adversária. O 
Praia bem que tentou, mas caiu 
junto com a bola de Megan Easy, 
que colocou um ponto final na 
temporada 2020/21: 15/11.

A campanha histórica

Para chegar ao terceiro título 
da Superliga, o segundo seguido, 
o Itambé/Minas precisou suar 
a camisa. A equipe fez a melhor 
campanha do Clube na história 
da competição, com 21 vitórias em 
22 jogos na primeira fase. Foram 

95,45 % de aproveitamento para 
fechar a fase na liderança, com 
13 pontos de frente em relação 
ao segundo colocado, que foi o 
Osasco São Cristóvão Saúde, única 
equipe a vencer as minastenistas 
na etapa classificatória. Durante 
toda a Superliga, foram disputa-
dos 29 jogos, com 27 vitórias e 
apenas duas derrotas.

Nas quartas de final, o time 
mineiro encarou o Brasília Vôlei, 
que não foi páreo para as minaste-
nistas. Com 2 a 0 na série melhor 
de três, o Itambé/Minas garantiu 

vaga na semifinal, tendo como 
adversário o Sesi Vôlei Bauru. As 
paulistas também não fizeram 
frente para o Itambé/Minas, que 
venceu a série por 2 a 0.

Por fim na final, o Itambé/Mi-
nas foi surpreendido no primeiro 
jogo, ao ser superado por 3 sets a 
1 (25/21, 25/12, 21/25 e 25/22). 
No segundo jogo, o mesmo pla-
car, só que, desta vez, vitória 
minastenista e série empatada 
(25/19, 20/25, 25/27 e 23/25). 
No terceiro jogo, nova vitória do 
Minas, por 3 sets a 2.

nicola negro e carol Gattaz entregam a taça
ao presidente ricardo Vieira santiago, e ao

vice-presidente carlos henrique martins teixeira
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Meio-campista Tchê Tchê chega
ao Atlético com fome de títulos

nome: Danilo das Neves Pinheiro 
Apelido: Tchê Tchê 
data de nascimento: 30/08/1992 
naturalidade: São Paulo (SP) 
Posição: meio-campista

títulos 
2016: Campeonato Brasileiro 
2018: Campeonato Brasileiro
2018: Supercopa da Ucrânia

clubes 
2012–2014: Audax 
2014: Guaratinguetá 
2015: Ponte Preta 
2015: Boa Esporte 
2016: Audax 
2016-2018: Palmeiras 
2018-2019: Dínamo de Kiev 
2019-2021: São Paulo 
2021: Atlético

Ficha do Atleta

Prêmios individuais
2016: Revelação
do Campeonato Paulista 
2016: Bola de Prata 
2016: Prêmio Craque 
do Brasileirão
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no dia 5 de abril, o itambé/minas 
conquistou o terceiro título

da superliga Feminina

Atletas revelados em escolinhas
da Futel são destaque no uec

Franco Ferreira e Douglas Moreira ressaltam importância da fundação em suas carreiras

Ao longo dos anos, as es-
colhinhas da Fundação Uber-
landense do Turismo, Esporte e 
Lazer (Futel) revelaram diversos 
atletas de destaque nacional e 
internacional em várias moda-
lidades esportivas. Dois deles 
estão atualmente no elenco do 
Uberlândia Esporte Clube: o vo-
lante Franco Ferreira e o lateral 
direito Douglas Moreira.

Franco Ferreira começou a 
jogar na escolinha do Parque do 
Sabiá ainda na infância. Hoje, 
aos 28 anos, ele lembra a impor-
tância da Futel em sua jornada 
profissional. “Antes de entrar 

na escolinha, eu jogava futsal. 
Com a Futel, fiz uma transição e 
aprendi a jogar no campo, o que 
me levou, anos depois, às cate-
gorias de base do Uberlândia e 
do Cruzeiro”, afirmou.

“Se hoje sou jogador pro-
fissional, devo muito disso à 
Futel, que ainda na infância me 
apontou uma direção e me colo-
cou em contato com treinadores 
competentes e responsáveis”, 
disse.

Já Douglas Moreira, hoje 
com 19 anos, começou a jogar 
na escolinha do Poliesportivo 
Segismundo Pereira, aos 10. 

“Muitas cidades desperdiçam 
o potencial de jovens por não 
contar com uma estrutura ade-
quada, como a oferecida pela 
Futel em Uberlândia”, ressaltou.

“O contato com a escolinha 
do Poliesportivo Segismundo 
Pereira foi fundamental para 
que eu fosse aprovado nas cate-
gorias de base do Uberlândia e 
do Cruzeiro, pois através da Futel 
conheci excelentes treinadores 
e participei de várias competi-
ções”, completou.

 

trabalho

De acordo com o diretor ge-
ral da Futel, Edson Zanatta, a 
trajetória da fundação é repleta 
de conquistas. “Franco e Dou-
glas são dois dos atletas que 
passaram pelas escolinhas da 
Futel que hoje se destacam no 
cenário esportivo nacional. Além 
de revelá-los, assim como muitos 
outros atletas, a fundação é refe-
rência por contribuir com a saúde 
de toda a população ao oferecer, 
em períodos normais, atividades 
esportivas e de qualidade de vida 
gratuitamente, em núcleos e po-
liesportivos”, destacou.
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