
Em um ano,
IGP-M sobe 31% 

e inflaciona
reajuste de 

aluguéis
Desde o início da pandemia, o 

IGP-M, indicador usado pelo mercado 
imobiliário para o reajuste dos contratos 
de aluguéis, acumulou alta de 31,1%. 
O aumento tem assustado inquilinos 
que, além da moradia, também sofrem 
outras consequências de uma crise eco-
nômica sem precedentes no país. Arlene 
Gomes, consultora do setor imobiliário, 
defende a negociação entre as partes 
envolvidas. “A postura no geral é de bom 
relacionamento e a prioridade atual é 
manter o imóvel dentro da empresa, 
principalmente, devido ao alto nível 
de rescisões. Acredito que todos estão 
flexíveis neste ponto”, afirma.
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54% dos PeQuenos
negÓcios esPerAm

recuPerAÇão

EM AGOSTO

O tema ainda é incipiente, porém latente nos 
bastidores do Palácio do Planalto. Trata-se de 
uma articulação para estimular a candidatura 
do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco 

(DEM), ao governo estadual. O presidente Jair Bolso-
naro teria sido aconselhado a apostar numa espécie de 
terceira via em Minas, tendo em vista que, dificilmente, 
poderia contar com a presença do governador Romeu 
Zema (Novo) em seu palanque na disputa presidencial 
de 2022 devido às injunções partidárias. Se esse projeto 
vingar, Pacheco pode computar o apoio do PSDB por 
meio da influência do presidente da Comissão de Rela-
ções Exteriores e Defesa Nacional da Câmara, o deputado 
federal Aécio Neves.

Pandemia tem levado parte
da população a adquirir vícios

O brasileiro tem buscado maneiras de extravasar a ansiedade criada pela crise sani-
tária. Algumas delas, inclusive, podem acarretar sérios riscos à saúde, desencadeando 
ou potencializando vícios. Dados de inúmeras pesquisas apontam que o consumo de 
cigarro aumentou em 35% nos cidadãos já fumantes. A ingestão de álcool também subiu 
35% entre as pessoas de 30 e 39 anos. E não para por aí: o atendimento por utilização 
de alucinógenos cresceu 54% em relação ao ano passado. Já o uso de sedativos avançou 
em 50%. A psicóloga Alessandra Augusto explica que o isolamento, o desemprego e a 
desesperança com o futuro trouxeram pontos negativos para a nossa saúde mental. 

Número de animais abandonados 
cresce 53% em Belo Horizonte

 
Dados da Prefeitura de Belo Horizonte (PBH) apontam para um aumento no número 

de abandono de animais durante a pandemia. O índice de resgatados pela Zoonose da 
capital subiu 53,1% em janeiro deste ano, frente ao mesmo período de 2020. Já a Guarda 
Municipal (GM) afirma que, na comparação entre 2019 e 2020, os casos saltaram 54%. 
No ano passado, a GM recolheu 57 bichos das ruas em 118 ocorrências de maus-tratos.

Quase 65% dos consumidores afirmam que
abuso de empresas elevou na crise sanitária
 
Pesquisa do Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor (Idec) revela que a maioria 

dos consumidores (64%) está frustrada com aumento do desrespeito em relação aos seus 
direitos desde o início da COVID-19. Entre as insatisfações, são citadas a dificuldade de cancelar 
um serviço ou devolver ou trocar um produto (19%), cobrança indevida (17%) e a venda de 
produtos danificados. Para o advogado Plauto Holtz, o cenário prova a necessidade da cria-
ção de varas especializadas. “Cabe ao poder público aplicar o direito de forma mais eficaz. 
Fazendo doer no bolso da empresa, pois elas já sabem as boas práticas”, diz.

Planalto estaria apostando
em rodrigo Pacheco para

disputar o governo de Minas

Presidente Bolsonaro é muito
próximo ao senador mineiro
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Com o avanço da vacinação no Brasil, uma pes-
quisa inédita feita pelo Sebrae aponta que, até 
agosto deste ano, cerca de 9,5 milhões (54%) 
de microempreendedores individuais e micro 

e pequenas empresas podem ter retomado o nível de 
atividade equivalente ao registrado pré-pandemia. Já 
outros setores da economia terão um retorno mais lento 
ao estágio verificado antes do início da crise sanitária, 
como é o caso do segmento de beleza, bares e restau-
rantes, artesanato e moda, que só voltariam ao mesmo 
patamar de operação no mês de outubro. “Quanto mais 
rápido imunizarmos todos os brasileiros, mais ágil será a 
retomada dos pequenos negócios”, comenta o presidente 
do Sebrae, Carlos Melles.
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o presidente do sebrae traça cenário positivo para o segundo semestre
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leíse costa

Hidra de lerna e outras monstruosidades piores!

igP-m: indicador para reajuste imobiliário
acumulou alta de mais de 30% em um ano

O Índice Geral de Preços – Mercado 
(IGP-M) é usado pela imensa maio-
ria do mercado imobiliário como 

referência para o reajuste dos contratos 
de aluguéis. Desde o início da pandemia, 
o indicador tem passado por alta - o acu-
mulado dos últimos 12 meses já bateu 
31,1% - o que tem impactado fortemente 
no aumento do valor de espaços locados. 
Especialmente, num momento em que a 
economia brasileira vive uma recessão sem 
precedentes devido à COVID-19. Para Arlene 
Gomes (foto), consultora do setor imobili-
ário, o cenário crítico pede bom senso para 
uma negociação sensata entre inquilinos, 
locadores e imobiliárias.

como você avalia a atual situação do 
mercado imobiliário?  

São vários os impactos da pandemia nesse 
aspecto. Os cidadãos tiveram que remodelar as 
formas de trabalhar. O home office, tão temido, 
mostrou-se eficaz. Os gestores, imobiliárias e cola-
boradores se adaptaram. Já o mercado imobiliário 
como um todo, seja para quem vende, aluga ou 
investe, provou ser uma alternativa bem propícia. 
O fato das pessoas passarem mais tempo em casa 
faz com que elas pensem mais no próprio lar, 
portanto, a moradia está em alta. Hoje, é uma 
tendência que os locatários procurem espaços com 
áreas abertas, escritórios para o trabalho remoto 
e, para quem tem crianças, uma das prioridades 
é a área verde. Em termos de investimentos, em 
relação a outros segmentos, o imóvel foi o menos 
abalado. Do ponto de vista de quem atua com 
locação, o estresse tem sido grande devido à alta 
taxa de rescisão de contratos e pouco giro de salas 
comerciais, o que levou o trabalho a dobrar. O 
IGP-M, comumente usado para regulamentação 
de aluguel, é o maior visto desde 2007. 

Quais são as causas para alta do 
IGP-M desde o ano passado?

Também está interligado a vários aspectos 
da pandemia. O IGP-M, divulgado todo mês pelo 
Instituto Brasileiro de Economia da Fundação 
Getulio Vargas (FGV-IBRE), serve como uma 
referência para os demais índices utilizados 
no mercado. É um indicador que afeta, por 
exemplo, no reajuste de tarifas públicas, como 
a conta de energia elétrica. Quanto maior o 
preço das matérias-primas e serviços analisados, 
maior é o número do IGP-M. Justamente por ter 
relação com mercadorias e serviços que fazem 
parte do cotidiano da população, ele impacta 
todas as pessoas. Ou seja, desde o início da 
crise sanitária, tudo relacionado à construção 
e à alimentação aumentou muito e essas altas 
impactam na composição do IGP-M.

o inquilino pode não aceitar um rea-
juste elevado? 

Com certeza, inclusive, o momento é de muita 
negociação. A grande maioria dos contratos imobi-
liários são regidos pelo IGP-M, porém, ele é apenas 
um dos índices, existem outros como o Índice de 
Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) que também 
pode ser levado em consideração. O que tem pre-
valecido muito é o bom senso e a empatia, seja da 
imobiliária, do locador e do inquilino. A minha dica 
é que a pessoa argumente que o reajuste seja feito 
a partir de outro índice, como o IPCA. Também é 
possível tentar parcelar a correção. Para isso, outra 
orientação é que o inquilino esteja muito atento 
às cláusulas do contrato assinado.

você acredita que as imobiliárias es-
tão abertas à negociação?

Elas estão vivendo um momento de política da 
boa vizinhança para intermediar essa negociação. 
Mesmo que alguma seja inflexível quanto a isso e 

impor um aumento sem abertura para negociar, 
os inquilinos, hoje em dia, estão muito bem infor-
mados. Mas, acredito que a postura no geral é de 
bom relacionamento e a prioridade atual é manter 
o imóvel dentro da imobiliária, principalmente, 
devido ao alto nível de rescisões. 

lidar com imobiliárias sempre foi 
tarefa burocrática. Quais são as ten-
dências para o futuro neste segmento?

As imobiliárias digitais surgiram para sacolejar 
o mercado de locação de imóveis. Iniciativas para 
desburocratizar o aluguel são tendências que 
vieram para ficar. Especialmente na questão de 
garantias locatícias ou pessoas que possam dar 
garantia ao inquilino e ao locador. Acredito que 
essas inovações no segmento têm amadurecido 
muito o mercado imobiliário, principalmente, nas 
questões de profissionalização e digitalização. 
Hoje, o foco é pensar no cliente e não no imóvel 
para que todas as partes saiam ganhando.

Quem conhece ainda que pouco da mito-
logia grega, já ouviu falar da Hidra de Lerna, 
monstruoso ser sequioso da agonia da morte. 
Hoje, no Brasil real, infectado por COVID e 
terraplanistas, existe “algo” bem pior: um 
assassino que se traveste de querubim e não 
passa da encarnação de Lúcifer dissimulando 
ser do bem. Em meio a loucuras mentirosas, 
seus crimes dolosos embutem intenção de 
matar, responsáveis que são por milhões de 
vítimas de um vírus do qual se ufana negacio-
nista. Incontáveis brasileiros poderiam estar 
vivos e não dizimados pela transbordante 
maldade de quem renega a ciência, inventa 
falso tratamento precoce, defende drogas que 
não curam (nem Mefistófoles, especialista na 
apreensão de almas aparentemente puras 
nas profundezas do inferno, teria coragem de 
se empenhar tanto) adquirindo e distribuindo 
um “mundaréu” de doses enquanto desdenha 
de vacinas, medidas de isolamento e uso de 
máscaras. Cercado de vermes da sua estirpe, 
se faz de bonzinho e engana quem se recusa a 
enxergar ao redor desconhecendo a realidade 
agravada pelo presidencial incentivo e culpa.

Amenizando um pouco em meio a tanto so-
frimento, contam que, em Portugal, o Supremo 
de lá decidiu que Cabral não descobriu o Brasil: 
fez falcatrua, devia ter ido às Índias. Assim, foi 
judicialmente anulada a descoberta e nosso 
país, portanto, nem existe de fato. Já na França 
ressurge a lenda sobre De Gaulle ter dito que 
“o Brasil não é um país sério”. Pura verdade, 
como comprova sem parar o deputado federal 
Eduardo (PSL), filho do presidente sem partido, 
sem consciência, sem preparo, sem juízo, sem 
nada louvável. O também sempre errado “filho 
do pai” garante que a família é a menos inte-
ressada em ditadura “porque o poder já está 
em nossas mãos”. Posição que o presidente 
confirmou na recente troca de ministros, ao se 
referir ao da Justiça elogiando que vai ter a sua 
“própria” Polícia Federal. Será que a PF é órgão 
de Estado ou só dele, família e cupinchas, tipo o 
subserviente “com K” do Supremo?

Ainda o deputado: debocha de medidas 
de isolamento contra a pandemia, mandando 
que o povo “enfie máscara no rabo”. A devas-
sidão quase chegou ao Conselho de Ética da 
Câmara, pelo “equívoco” do local proposto, 
pois “não há transmissão anal de COVID”. 
Logo após conseguir arquivar representação 
por declarações a favor da ditadura e do AI-
5, postou no Twitter referência às mulheres 
da Comissão de Constituição e Justiça como 
“pessoas portadoras de vagina”! Mais: ao se 
despedir da presidência da Comissão de Rela-
ções Exteriores, sem nada de bom para contar, 
escolheu suas preferências deterioradas e 
nefastas. Adorador da violência, exaltou o 
governo da Hungria pelas “investidas” contra 
oposição e imprensa; e enalteceu o príncipe 
saudita Mohammed bin Salman, acusado de 
assassinar e mandar mutilar depois de morto 
o jornalista Jamal Khashoggi (Washington 
Post), crime perpetrado no seu consulado 
em Istambul. 

Quanto ao pai, simultaneamente à fala 
do filho, justificou “quebradeiras, saques a 
supermercados e ônibus incendiados, se per-
sistir o isolamento social” que, para ele, não 
passa de “sapo fervido: depois de aumentar 
a fervura não sai mais da panela”. As frases 
são incentivo a uma convulsão que facilitaria 
o malévolo sonho que tenta concretizar a todo 
custo com edição de medidas extremas a favor 
de um mandatário apologista de armas – ele 
mesmo! No habitual tom ameaçador, garantiu 
que “é fácil impor uma ditadura”. Como tirano, 
completou após classificar o Exército de “meu 
Exército” (sic): “sou o chefe supremo das 
Forças Armadas que acompanham o que está 
acontecendo, as críticas em cima de generais”. 
A insensatez do déspota é tanta que nunca se 
apercebe de que as ponderações são justas e 
procedentes; é ele quem esculhamba as Forças 
Armadas, arrastando para seu (des)governo 
militares sem preparo, como Pazuello.

Propugnar a morte de inocentes com 
mentiras, fazer o mal para receber aplausos 

de asseclas iludidos, é processo de deteriora-
ção do Brasil líder de execrável humor ácido 
- como as contínuas compras superfaturadas 
do Exército reconhecidas pelos dados oficiais 
do Ministério da Economia: após 714 mil quilos 
de picanha (R$118 o quilo), surgiram 140 mil 
quilos de lombo de bacalhau (R$150 o quilo). 
Só faltam aparecer toneladas de caviar e 
ostras! Não sei se foi ricamente alimentado, 
mas talvez explique tanto sobrepeso do 
general que fingiu ser ministro da Saúde e 
sorridente puxava o saco do presidente com 
um “é simples, um manda, outro obedece”! 
Por outro lado, o general Paulo Chagas, na 
reserva, advertiu: “caminho correto seria o 
presidente baixar a bola e entender qual é a 
missão dele… o negacionismo do governo em 
relação à pandemia agravou a situação… é um 
absurdo que o presidente venha mi-mi-mi-zar 
um problema como esse… encontramos um 
narcisista deslumbrado, trapalhão e que não 
cumpre o que promete para nos liderar”!

Um batido ditado afirma “antes tarde 
do que nunca”. Finalmente, após mais de 
cem pedidos de impeachment, alguns com o 
objetivo de evitar a continuidade da matança 
desenfreada que superou 360 mil irreparáveis 
mortes, Judiciário e Legislativo parecem acor-
dar de sua letargia. Providências começam a 
tomar corpo contra os negacionistas da asque-
rosa carnificina que poderia estar minimizada 
se houvesse bom senso e humanidade, ao 
contrário de interesses dúbios. Vamos lá 31 de 
dezembro de 2022, chegue logo ou, melhor, 
se antecipe para evitar sordidez pior! Nada 
importa a fisionomia de lesma do presidente, 
mas sim ser um abrutalhado cruel verme 
incapaz de agir em defesa da vida, dizendo 
“e daí, quer que eu faça o quê?” A Hidra, 
quando tinha cabeças decepadas, as substituía 
por outras hediondas, como acontece agora 
na seguida apologia de quanto pior melhor 
para fins eleitorais de quem, com sua falange 
hostil, anseia se perpetuar num nauseabundo 
criminoso poder.

um abril de esperanças...
o calendário da Saúde, o mês de abril é voltado para a conscienti-
zação mundial do Transtorno do Espectro Autista (TEA), que afeta 
uma em cada 160 crianças no mundo, conforme estimativa da 
Organização Mundial da Saúde (OMS). 

De acordo com a OMS, “a cura para o transtorno não foi desenvolvida. 
No entanto, intervenções psicossociais baseadas em evidências, como o tra-
tamento comportamental e programas de treinamento de habilidades para 
pais e outros cuidadores, podem reduzir as dificuldades de comunicação e 
comportamento social, com impacto positivo no bem-estar e qualidade de 
vida da pessoa”. 

A organização acrescenta ainda que “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 significativa sobre as pessoas e suas famílias. Cuidar de crian-
ças 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 reconhecido como um componente fun-
damental das intervenções de cuidados para crianças nessas condições”, 
informa a entidade.

Para além da importante causa que é o autismo, neste mês entram 
em pauta diferentes temas referentes à saúde humana. A vida de cada 
brasileiro está em compasso de espera devido à crise sanitária. O corona-
vírus está dizimando a humanidade. No Brasil, o processo de vacinação 
é lento e isso exige ainda mais cuidados da população, afinal, enquanto 
a imunização não ocorre em ritmo eficiente, veremos, diariamente, a 
morte dos infectados. 

Além disso, a Campanha Nacional de Vacinação contra a Influenza – o 
vírus da gripe começou. Até o dia 10 de maio, devem ser imunizados 6 me-
ses a 11 meses e 29 dias, gestantes, puérperas (até 45 dias após o parto) 
e trabalhadores da saúde que atuam em hospitais (públicos, filantrópicos 
e privados), centros de saúde, UPAs e Samu. Segundo o Ministério da 
Saúde, essa primeira fase deve abranger cerca de 25 milhões de pessoas. 
Já a segunda, de 11 de maio a 8 de junho, terá como público prioritário 
os idosos acima de 60 anos e professores com expectativa de vacinar 33 
milhões de brasileiros.

Já a terceira fase, de 9 de junho a 9 de julho, envolve cerca de 22 milhões 
de brasileiros, entre eles estão integrantes das Forças Armadas, de Segurança 
e de Salvamento; pessoas com comorbidades, condições clínicas especiais ou 
com deficiência permanente; caminhoneiros; trabalhadores de transporte 
coletivo rodoviário; trabalhadores portuários; funcionários do sistema de 
privação de liberdade; população privada de liberdade; e adolescentes em 
medidas socioeducativas.

A área da saúde tem se valido das estratégias disponíveis para minimizar 
esse cenário terrível que temos enfrentado há mais de um ano. E é claro que 
o nosso maior desejo é de um final feliz para esse imenso desafio na escalada 
pela sobrevivência, diante de uma situação sanitária nunca antes vivenciada. 
Ao que tudo indica, abril é sim o pontapé inicial para um panorama mais 
esperançoso, pelo menos no Brasil.
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Negociar alteração no valor do aluguel pode ser uma saída
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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
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FederAÇão dAs indústriAs do estAdo de minAs gerAis (Fiemg)

eujácio silva

Bolsonaro pode apoiar rodrigo
Pacheco para o governo de minas

Maturidade empresarial
Fica cada vez mais clara a importância da 

economia, e da indústria, como poderosos ins-
trumentos de inclusão e transformação social. Na 
verdade, ao longo dos últimos anos e décadas, 
extrapolando sua missão primordial de produzir 
e gerar empregos, estes setores da vida nacional 
se afirmaram de forma muito especial como ve-
tores fundamentais de políticas sociais eficientes 
e eficazes. A pandemia da COVID-19 veio mostrar 
que o empresariado nacional entendeu que 
empresas só atingem a verdadeira maturidade 
quando compreendem que ao lado e além de 
gerar lucro para seus acionistas têm, igualmente, 
a missão de distribui-los com justiça e equidade.

Neste momento, por acreditar que a vaci-
nação massiva da população é a nossa principal 
arma contra esta moléstia insidiosa, a Federação 
das Indústrias do Estado de Minas Gerais (Fiemg) 
e a indústria mineira trabalham para oferecer ao 
país, e a Minas Gerais, ações em duas frentes: na 
aquisição de equipamentos que permitam que a 
vacina seja aplicada, como refrigeradores para 
acondicionamento dos frascos, e no investimento 
para o desenvolvimento de uma nova opção de 
vacina que virá somar-se às que já estão em uso.

Empreitada, unimo-nos a empresas minei-
ras e brasileiras para a criação do imunizante 
UB-612, desenvolvido pela Covaxx, que integra o 
conglomerado da United Biomedical. Estamos in-

vestindo R$ 30 milhões – o Instituto Dasa, de São 
Paulo, entra com R$ 15 milhões e as indústrias de 
Minas Gerais com mais R$ 15 milhões. Trata-se 
de uma vacina de dose única e, quando testada 
e aprovada pela Agência Nacional de Vigilância 
Sanitária (Anvisa), será mais uma alternativa 
para a população mineira e brasileira.

Com o Conselho Estratégico da Fiemg, tam-
bém apoiamos, com entusiasmo, a campanha 
Unidos pela Vacina, idealizada e liderada pela 
empresária Luiza Trajano, dona do Magazine 
Luiza. Com este objetivo, mobilizamos os 
maiores industriais do estado e vamos doar, 
pelo menos 275 municípios mineiros, itens 
essenciais para que a vacinação da população 
ocorra de maneira mais rápida e eficaz, como 
câmaras frias e freezers, fundamentais para o 
acondicionamento das vacinas.

O trabalho que realizamos nos últimos 
13 meses mostra, de fato, a força da união da 
indústria mineira, que, mobilizada em torno da 
Fiemg, viabilizou recursos para importantes pro-
jetos que atendem demandas que emergiram 
em razão direta da pandemia. Os resultados 
são expressivos e falam por si. Doamos 1.700 
ventiladores pulmonares e equipamentos de 
leitos hospitalares para centenas de cidades 
de todo o estado. No Centro de Inovação e 
Tecnologia Senai (CIT Senai) recuperamos 240 

respiradores para atender pacientes com CO-
VID-19 nas diversas regiões brasileiras.

Agora, neste ano, estamos atuamos em 
uma das áreas mais dramáticas da pandemia, 
que é a falta de oxigênio. A indústria mineira 
está mobilizada e vai ceder aos hospitais, pelo 
tempo que for necessário, dois mil cilindros para 
armazenamento do oxigênio medicinal. Também 
vamos doar mais de 500 “capacetes Elmo”, 
equipamento capaz de reduzir em até 60% a 
necessidade de internação em leitos de Unidade 
de Terapia Intensiva (UTI). Desde o início da pan-
demia, o Senai-MG produziu e doou 180 mil litros 
álcool glicerinado 70% (parceria com a UFMG e 
o Sindicato do Açúcar e Álcool de Minas Gerais), 
1,63 milhão de máscaras, 11 mil jalecos, além de 
1.988 conjuntos de válvulas e 12.827 pistões para 
a fabricação dos ventiladores mecânicos. 

São, todas, ações que colocam a Fiemg e 
a indústria mineira entre as organizações que 
mais colaboram e se conectam à sociedade 
brasileira no desenvolvimento de iniciativas que 
mitigam os efeitos da pandemia. Nesta jornada 
que já entra em seu segundo ano, a indústria 
mostrou-se atividade verdadeiramente essen-
cial, como reconhecido oficialmente pelo Estado 
desde março de 2020. E vamos seguir adiante 
nesta mesma direção, cientes e conscientes de 
nossa responsabilidade diante da sociedade.

odelmo leão alerta para baixo
índice de isolamento em uberlândia

O sinal é de alerta para a população de Uber-
lândia que vem demonstrando afrouxamento no 
isolamento mesmo com 100% de leitos ocupados 
nos hospitais públicos e privados na região devido 
à segunda onda da pandemia de COVID-19. De 
acordo com a média registrada no dia 12 de abril, a 
cidade apontou o índice de isolamento de 36,53%, 
ficando atrás de 72 municípios mineiros, inclusive, 
abaixo da média estadual que foi de 47,9%. 

 Os dados são do consórcio de operadoras pela 
Associação Brasileira de Recurso em Telecomunica-
ção (ABR Telecom) e para evitar a circulação do co-
ronavírus entre a população, a prefeitura se manteve 
na fase rígida de 22 de fevereiro até dia 5 de abril. 
A medida mais severa foi necessária para reduzir a 
gravidade da pandemia. Mas com o aumento da 
capacidade de leitos nas redes públicas e privadas; 
a diminuição da fila de espera para hospitalização; 
doses da vacina chegando em maior quantidade e 
com quase 800 novos pontos de oxigênio somada 
a tendência de queda na incidência de casos, a 
cidade passou para a fase intermediária buscando 
um equilíbrio entre saúde e economia.

“Desde o começo da pandemia, tentamos 
equilibrar as ações para salvarmos tanto a saúde 
quanto a economia, mas o apoio da população é 
primordial para que não voltemos a sofrer no futuro. 
Saia de casa apenas em casos de necessidade, evite 
aglomerações e use sempre máscara, ressaltou o 
prefeito Odelmo Leão (PP).

Enquanto a população puder fazer sua parte, a 
prefeitura continua fazendo a dela: investimentos 
para trazer segurança e assistência aos moradores. 

Dentre eles: três pontos de vacinação na cidade, 
equipes de saúde percorrendo a região para 
imunizarem idosos acamados, abertura de novos 
leitos de enfermaria e Unidade de Terapia Inten-
siva (UTI), sanitizações diárias e intensas em vias 
públicas de acordo com o mapa de calor, compra 
de medicamentos, testes (inclusive contratação de 
laboratórios para a realização de exames), equi-
pamentos essenciais, contratação de profissionais, 
criação do Médico Virtual, a aquisição do prédio 
do antigo Hospital Santa Catarina que se tornou 
uma das estruturas mais significativas e eficientes 
para a população.

A prefeitura criou também o Centro de Interna-
ção Municipal, instalado na Casa da Fraternidade 

São Francisco de Assis (Dr. Hansen). Quatro UAIs 
(Luizote, Morumbi, Roosevelt e São Jorge) estão 
atendendo exclusivamente pacientes com COVID-19. 
Houve a ampliação da rede de oxigênio com quase 
800 novos pontos, além do aumento da capacidade 
dos tanques das unidades, acolhimento psicológico 
virtual para profissionais de saúde, reposição de 
medicamentos necessários para entubar e sedar 
os pacientes,

“Numa pandemia como esta, é difícil equilibrar 
a balança que de um lado pesa pela prevenção 
da saúde. Do outro, há a carga da necessidade de 
trabalhar. E, desde o começo, o nosso esforço é 
enorme e diário pelo equilíbrio. Mas se a popula-
ção não colaborar e seguir as diretrizes das nossas 
deliberações, poderemos ter que restringir mais 
ainda o comércio novamente”, alertou o secretário 
municipal de Saúde, Gladstone Rodrigues, citados 
os dados anunciados recentemente relacionados às 
medidas tomadas pelo município e o Comitê Municio 
de Enfrentamento à COVID-19 que implementaram 
na cidade o toque de recolher, o fechamento do co-
mércio e a lei seca entre 22 de fevereiro a 5 de abril.

O resultado apontado foi de redução de 85% na 
demanda por transferência a partir das UAIs para 
UTIs de hospitais e de 77% na fila de espera por 
enfermarias em hospitais. Na semana do dia 22 de 
fevereiro, a taxa de positividade na cidade era de 
39,6%, o que significava que a cada 100 suspeitos 
examinados quase 40 testavam positivo. Já na 
semana do dia 29 de março, o índice caiu mais de 
10 pontos percentuais, para 29%. Ou seja, a cada 
100 suspeitos, 29 testaram positivo.

“desde o começo da pandemia,
tentamos equilibrar as ações para salvarmos

tanto a saúde quanto a economia”
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Opresidente do Senado, Rodrigo Pacheco 
(DEM), estaria sendo cotado para dis-
putar o goveno de Minas no ano que 
vem. A ideia é a de que ele represente a 

terceira via do estado. Esse assunto, tratado em 
sigilo, agrada ao presidente Jair Bolsonaro pelo 
prestígio do nome de Pacheco e também porque 
influenciaria positivamente em sua tentativa de se 
reeleger. Tudo isso tem a ver com Minas Gerais ser 
o segundo colégio eleitoral e o fato do presidente 
da República ter uma boa ligação com o atual 
governador Romeu Zema (Novo). Entretanto, os 
assessores palacianos consideram muito difícil os 
dois ficarem do mesmo lado por conta de injunções 
partidárias.

Caso esse projeto político envolvendo Pacheco 
conquiste êxito, pode agregar forças também de gru-
pos próximos ao Planalto, comandado pelo deputado 
federal mineiro, Aécio Neves (PSDB), um dos homens 
de confiança de Bolsonaro no âmbito da Câmara 
Federal. Aécio, segundo consta, está se reabilitando 
fortemente para reconquistar espaço político, come-
çando por fortalecer seu partido no estado.

Kalil e Zema
Enquanto o assunto político mineiro é discu-

tido em Brasília, em Minas permanece o mesmo 
roteiro de grupos antagônicos se rivalizando 
entre o prefeito de Belo Horizonte, Alexandre 
Kalil (PSD) e Zema.

Segundo os observadores, o grupo de Kalil está 
mais organizado no sentido de dar vazão ao projeto 
político, com vistas ao pleito de 2022. O secretário 
de Governo da PBH e ex-presidente da Assembleia 
Legislativa de Minas Gerais (ALMG), Adalclever 
Lopes, idealiza a aproximação de Kalil com muitos 
segmentos políticos do estado, mas, ao seu lado, já 
existem pessoas influentes como o atual presidente 
da ALMG, Agostinho Patrus (PV), e o prefeito de 
Betim, Vittorio Medioli (PSD).

Relativamente a Zema, sabe-se de seu apreço 
pelo líder de seu governo na ALMG, deputado Gusta-
vo Valadares (PSDB), mas o parlamentar, de acordo 
com informações que circulam nos corredores, tem 
um projeto pessoal de tratar de sua própria reelei-
ção, já que, no último pleito, viu sua votação des-
pencar. Ou seja, antes de cuidar dos outros estaria 
alinhado a sua continuidade no Legislativo mineiro.

 O maior dilema de Zema está relacionado à 
linha dura de seu partido, que impõe sérias restrições 
e estabelece critérios próprios para quem almeja 
disputar eleição ou reeleição. Enquanto não define 
o seu projeto político, certamente por estar envolto 
aos temas referentes à COVID-19, o govenador com-
puta com o assessoramento direto de dois auxiliares 
que se desdobram para abrir espaço nos meandros 
estaduais, ALMG e junto à bancada federal. 

Os assuntos relacionados aos políticos são 
cuidados pelo secretário de Estado de Governo, Igor 
Eto, com bom trânsito no parlamento do estado, 
enquanto que no outro ponto está o secretário-geral 
de Governo, Mateus Simões. Em Brasília, especula-se 
sobre a possibilidade de Zema fazer uma aliança 
com o deputado federal Marcelo Aro (PP-MG). Con-
tudo, Aro tem como um dos seus principais desafetos 
Medioli. Ou seja, essa aproximação entre o gover-
nador e o deputado pode não resultar em nada.

Igor Eto
faz elo
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Zema e
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o assunto é tratado

em segredo e pode

influenciar na tentativa

de reeleição do presidente

Kalil, presidente?
Em Brasília, comenta-se sobre a possibilidade do prefeito 

de Belo Horizonte, Alexandre Kalil (PSD), em dado momento, 
aceitar a tese de sua candidatura à Presidência da Repúbli-
ca, neste caso, incentivada pelo presidente do seu partido, 
o ex-ministro Gilberto Kassab.

cena única: Caso isso venha acontecer, o prefeito de Be-
tim, vittorio medioli (PSD), ficaria com uma possibilidade de 
se candidatar ao governo de Minas. A conferir...

Aécio em ação
O deputado federal e presidente da Comissão de Relações 

Exteriores da Câmara, Aécio neves (PSDB), tem sido consultado 
constantemente sobre a sucessão estadual de Minas Gerais. 
Pelo visto, a sua opinião no próximo ano será de grande valor. 
Isto é, se os seus processos na Justiça não o atrapalharem.

Pacheco na mídia
Um levantamento informal por parte da crônica política 

encarregada da cobertura jornalística do Congresso Nacio-
nal aponta: no momento, o presidente do Senado, rodrigo 
Pacheco (DEM), é o nome de Brasília com mais visibilidade 
positiva na mídia de todo o país.

Adeus a Amorim
O terrível coronavírus foi mais forte do que a capacidade 

de resistência e, neste sentido, o advogado e ex-presidente 
do Automóvel Clube de Belo Horizonte, vicente Amorim foi 
vencido pela COVID-19, indo a óbito na semana passada.

Amigos do governador
Ao longo dos mais de 2 anos de administração, o gover-

nador romeu Zema (Novo) tem mantido a sua coerência, 
visando preservar os costumes e também as amizades. De 
acordo com pessoas próximas, ele propala a todos o apoio 
que recebe dos importantes empresários do estado, incluindo 
rubens menin, modesto Araújo, salim mattar, Henrique 
salvador, entre outros. Mas, politicamente no próximo ano, 
se for disputar a reeleição, o chefe do Executivo mineiro terá 
de manter esse grupo ao seu lado, todavia carece de buscar 
parcerias que lhe rendam votos. “Só dinheiro não resolve”, 
contestam os seus opositores.

Falta energia
Segundo comentários dos economistas paulistanos, se o Brasil 

crescer a uma média de 4% ao ano vai faltar energia para atender 
às demandas provenientes desse crescimento. Cruz credo, gente.

Políticos oportunistas
Os parlamentares do denominado centrão podem utilizar 

da instalação da CPI, destinada a apurar possíveis irregula-
ridades na administração para conter a COVID-19, para fazer 
mais pressão contra o Palácio do Planalto. Vale dizer que são 
oportunistas de plantão.

contra os criminosos
Na avaliação do jornalista e apresentador marcelo tas, a 

indústria relacionada à inteligência artificial será muito bem-
-vinda no país, pois a sua plena presença no mercado vai aju-
dar sobremaneira no combate aos crimes cibernéticos. Será?

Governo emparedado
Deputados, formadores de opinião, jornalistas e outras pes-

soas que circulam pelos bastidores de Brasília, consideram que a 
última semana foi de muita dificuldade para o governo federal. 
“Os membros do Palácio do Planalto ficaram 8 dias em pleno 
emparedamento e sem direito a respirar. Tudo que faziam para 
evitar a CPI da COVID-19 dava errado. Foi um horror”, comentam.
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sobre a dispensa (i) motivada de empregado público:
Está pautado para o dia 28 de abril de 

2021 o julgamento, pelo Supremo Tribu-
nal Federal, do recurso extraordinário nº 
688.267/CE, de relatoria do Min. Alexandre 
de Morais, para definição do Tema 1.022, 
em que será examinada e assim definida 
a possibilidade, ou não, de despedida sem 
motivação de empregado de empresa pú-
blica ou de sociedade de economia mista 
admitido por meio de concurso público, à luz 
da Constituição Federal brasileira.

De fato, a necessidade de motivação para 
a dispensa de empregados públicos repre-
senta matéria jurídica de imensa relevância 
nacional, pelo o seu potencial de afetar 
milhares de relações de trabalho e processos 
judiciais movidos na Justiça do Trabalho com 
pedidos de reintegração pela ausência desse 
requisito que, a meu ver, não se justifica, 
pelas seguintes considerações.

É que, pela nossa Constituição Federal de 
1988, embora excepcionalmente o Estado, 
assim desejando, pode explorar atividade 
econômica que a princípio seria própria 
do mercado privado. Referida autorização 
consta no art. 173, que é claro ao estabe-

lecer, e assim garantir que, para tais casos 
pontuais, a pessoa jurídica ficará sujeita ao 
regime jurídico das empresas privadas “(...) 
inclusive quanto aos direitos e obrigações 
(...) trabalhistas”. São, portanto, pessoas 
jurídicas de direito privado.

A regra constitucional de fato não poderia 
ser diferente: embora seja reconhecida a inci-
dência de normas próprias do direito público 
às tais sociedades privadas, especialmente 
no âmbito da exploração direta da atividade 
econômica a empresa não poderia deixar de 
observar regras intrínsecas e até naturais do 
mercado e da economia, sob inevitável pena 
de perder características fundamentais que 
são caras a qualquer ente do setor privado, 
como a eficiência e a rentabilidade.

Nesse ponto, deve-se considerar que a 
possibilidade de livre mobilização de pessoal 
em tais empresas, em idêntica observância 
às regras impositivas da Consolidação das 
Leis do Trabalho (CLT) para o mercado de 
trabalho em geral, refletirá diretamente na 
sua eficiência e no seu dinamismo empresa-
rial e estrutural, princípios sem os quais não 
haverá sobrevivência concorrencial.

Por outro lado, sujeitar tais empresas à 
necessidade de motivação para a dispensa 
(que logo seria objeto de escrutínio pelo 
Poder Judiciário) em última análise, é lhe 
sujeitar a característica singular e muito 
própria do setor público, que, por sua própria 
natureza, possui função social, econômica e 
administrativa absolutamente diferentes da 
empresa pública, não se prestando esta - em 
absoluto - ao mesmo propósito e função 
constitucional do Estado.

Por tais argumentos, ao considerar que 
o papel constitucional da empresa pública, 
diferentemente do Estado, é o de explorar 
diretamente atividade econômica em pari-
dade de condições com o setor econômico, 
decidir pela necessidade de motivação para 
a dispensa do seu empregado é remar em 
sentido contrário ao seu propósito fundante, 
e inserir nestas requisito impróprio que, por 
não ser de observância de seus concorrentes, 
pode lhe sujeitar ao fracasso competitivo ou 
à ineficiência, pontos que devem ser pesados 
pelo Supremo Tribunal Federal para definição 
da controvérsia jurídica que há anos se insta-
la no Poder Judiciário brasileiro.

maioria dos consumidores diz que
abusos aumentaram na pandemia

s empresas não são as únicas a lidar 
com os prejuízos e insatisfações 
motivados pela COVID-19 no Brasil. 
A maioria dos consumidores (64%) 

também está frustrada e afirma que o desres-
peito aos seus direitos aumentou desde o início 
da crise sanitária, segundo aponta a pesquisa 
do Instituto de Defesa do Consumidor (Idec) 
realizada em 436 cidades com 1.140 pessoas 
das classes socioeconômicas A, B e C.

De acordo com o levantamento, o senti-
mento de desrespeito foi maior entre os mo-
radores do Sudeste e Nordeste (65%) e entre 
a população da classe C (66%). Os exemplos 
mais citados foram dificuldade de cancelar 
um serviço ou devolver ou trocar um produto 
(19%), cobrança indevida (17%), venda de pro-
duto danificado, estragado ou alterado (15%), 
ausência de nota fiscal ou garantia (14%) e 
atendimento inadequado (13%).

Dentre os motivos, quatro foram respon-
sáveis por mais de 50% do total de menções: 
falta de informação e conhecimento de seus 
direitos por parte dos consumidores (70%), 
falta de fiscalização/impunidade (68%), exces-
so de burocracia para reclamar e exigir (60%) 
e desvantagem do consumidor em relação 
às empresas que se aproveitam disso (50%).

Simultâneo ao aumento de desrespeito, 
as vendas no e-commerce também cresceram. 
Dados divulgados pela Ebit|Nielsen revelam 
que o desempenho do comércio eletrônico 
avançou 41% no ano passado, totalizando 194 
milhões de pedidos on-line.

Para Plauto Holtz, advogado e especialis-
ta em direito do consumidor, essa elevação 
explica o aumento da insatisfação. “A alta 
demanda pelo comércio eletrônico aliado 
ao confinamento social podem ser aponta-
dos como causas desses números. O motivo 
principal é que muitos clientes, para diminuir 
as frustrações e conflitos por conta desses fa-
tores da pandemia, acabam comprando mais 
e até além da necessidade, e ainda, não se 
informam adequadamente sobre o produto e 
as condições de frete, qualidade e prazos de 
entrega. Assim, as más empresas acabam se 
beneficiando disso, cometendo muitos abusos 
e, em algumas situações, até crimes contra 
quem consome”, afirma.

Quando perguntados se conhecem seus 
direitos como consumidores, a esmagadora 
maioria (94%) declarou que tem algum co-
nhecimento, mas apenas 15% das pessoas 
afirmaram que tem muito ciência de seus 
direitos e 6% disseram não saber.

Grande parte dos clientes também decla-
rou não se acomodar quando sente algum 
direito desrespeitado: 82% afirmaram que 
reclamam sempre ou na maioria das vezes, 
contra 14% que se queixam poucas vezes e 
4% que não levam adiante a insatisfação. 
Além disso, 67% disseram que resolveram seus 
problemas em todas ou na maioria das vezes 
que apresentaram descontentamento.

No geral, os entrevistados acreditam que 
as autoridades públicas agem pouco neste 
quesito durante a pandemia. Para 52%, a ava-
liação sobre a atuação do governo em defesa 
dos direitos do consumidor é negativa: 28% 
entendem que o governo está se omitindo e 
24% creem que ao invés de ajudar está preju-
dicando. Já para 35%, a avaliação é positiva: 
25% acham que o governo está fazendo algum 
trabalho neste sentido e 10% julgam que está 
intervindo muito neste sentido. 

“Cabe ao poder público, principalmente o 
Judiciário, aplicar o direito de forma mais eficaz. 
De uma maneira a desestimular algumas em-
presas a pararem de cometer os mesmos erros 
contra o consumidor. Fazendo doer no bolso da 
empresa, ainda é um dos fatores determinan-
tes, pois, elas já sabem as boas práticas. O mais 
urgente é a criação de varas especializadas, até 
mesmo para prestar uma sentença efetiva e 
justa que atenda as expectativas da sociedade”, 
defende Holtz.

Para o advogado, historicamente, houve 
uma melhora no tratamento aos consumidores 
no país, mas ainda está aquém do ideal. “O 
maior exemplo de respeito vem dos Estados 
Unidos. Lá, a mão do Judiciário é pesada para 
quem não respeita essa relação, e os comer-
ciantes estão atentos a construir uma relação 
de confiança. Não há espaço para empresas 
que praticam fraudes”, diz.
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terrivelmente evangélico 
Em tom de ironia, o filósofo luiz Felipe Pondé, ao ser 

indagado sobre os possíveis motivos do retorno de André 
mendonça, do Ministério da Justiça para a Advocacia Geral 
da União, ou seja, o seu antigo cargo, atacou: “Todos os 
brasileiros devem se lembrar de que o presidente Bolsonaro 
já havia anunciado que o futuro ministro do Supremo Tribunal 
Federal (STF), que tem vaga aberta para este final de ano, 
será alguém terrivelmente evangélico. Então, o André já é por 
antecipação esse seu fiel escudeiro”, sentenciou o professor.

Brasil da fome
É um número para ser checado, mas de acordo com órgãos 

de pesquisas de Brasília, inclusive o Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística (IBGE), calcula-se existir atualmente 
uma média de 29 milhões de pessoas passando fome no 
Brasil, cuja crise se agravou por conta do prolongamento da 
pandemia da COVID-19. Santo Deus, gente. 

 

entulho da ditadura
As entidades defensoras dos direitos humanos estão come-

morando a atitude dos deputados federais que no momento 
se empenham em discutir um projeto com a finalidade de 
garantir uma nova Lei de Segurança Nacional. Os militantes 
dessas instituições consideram que a lei atual é um verdadeiro 
entulho deixado pelos resquícios da ditadura militar. Mas, em 
verdade, ninguém ainda conhece plenamente os artigos con-
tidos no bojo do projeto defendido pelo presidente da Câmara 
Federal, deputado Arthur lira (PP-AL). Assim, os militantes 
querem discutir o tema, mas sem saber se vão conseguir esse 
espaço junto à bancada federal.

mater dei caro?
Não deve ser verdadeira a informação que circulou recen-

temente nas redes sociais indicando que, neste período de 
COVID-19, o Hospital Mater Dei estaria cobrando uma média 
de R$ 20 mil por diária na Unidade de Terapia Intensiva (UTI).

Fim do império?
Especialistas do Brasil e do mundo dizem que a poderosa 

indústria cinematográfica está em estado de estagnação com 
um viés negativo.

cBmm de Araxá
Em sua luta pelo retorno ao nosso estado da comuni-

cação social das grandes empresas com sede em Minas, o 
governador romeu Zema (Novo) certamente esqueceu-se 
de listar a poderosa Companhia Brasileira de Metalurgia e 
Mineração (CBMM). Só para rememorar, a extração do nióbio 
da companhia é feita em Araxá, por sinal, terra do chefe do 
Executivo mineiro.

os filhos e o presidente
“As recentes mudanças no comando do Ministério da 

Justiça e também na Polícia Federal (PF) deixam claro que 
os filhos do presidente Bolsonaro foram vitoriosos em suas 
articulações. Assim, especialmente no Rio de Janeiro, eles 
vão continuar influenciando nos bastidores da PF”. Opinião 
da jornalista global Flávia oliveira.

http://www.leitealcantara.com.br/
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54% dos pequenos negócios podem
retomar faturamento até agosto

Os pequenos negócios foram 
um dos mais impactados desde 
o início da crise sanitária, devido 
ao fechamento do comércio não 
essencial para conter o avanço da 
COVID-19. Muitos não resistiram e 
precisaram encerrar suas opera-
ções, enquanto outros ainda vi-
vem graves problemas financeiros. 
No entanto, uma pesquisa inédita 
do Serviço Brasileiro de Apoio às 
Micro e Pequenas Empresas (Se-
brae) aponta uma luz no fim do 
túnel. Até agosto deste ano, com 
o avanço da vacinação, cerca de 
9,5 milhões (54%) de microem-
preendedores individuais e micro 
e pequenas empresas podem ter 
retomado o nível de atividade 
equivalente ao registrado antes 
da pandemia.

A análise toma por base a 
relação entre o comportamento 
dos consumidores, informações da 
Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) 
e do cronograma para a entrega 
de vacinas do Ministério da Saúde, 
além de dados populacionais do 
Instituto Brasileiro de Geografia 
e Estatística (IBGE). Os negócios 
que atuam, principalmente, nos 
setores relativamente menos 
atingidos pela crise terão uma 
reação mais rápida ao contexto 
de imunização do cidadão, como 
comércio de alimentos, logística, 
negócios pet, oficinas e peças, 
construção, indústria de base 
tecnológica, educação, saúde e 
bem-estar e serviços empresariais.

“Sabemos que a vacina é o 
único meio capaz de devolver o 
eixo da normalidade à econo-
mia. Por isso, apoiamos todas as 
iniciativas que têm sido adotadas 
para ampliar a disponibilidade de 
imunizantes para a população. 
Quanto mais rápido vacinarmos 
todos os brasileiros, mais ágil 
será a retomada dos pequenos 
negócios”, comenta o presidente 
do Sebrae, Carlos Melles.

Avanço da vacinação

A tão esperada vacina será a 
responsável por trazer alívio aos 
pequenos empresários. O estudo 
do Sebrae indica que o Sistema 
Único de Saúde (SUS) tem capaci-
dade para aplicar 3,04 milhões de 
doses diárias, sendo que o ritmo 
atual está próximo a 700 mil do-
ses/dia. Sendo assim, chegando 

próximo ao limite do SUS, até o dia 
24 de maio 100% dos idosos com 
mais de 60 anos e dos profissionais 
da saúde estariam imunizados com 
duas doses da vacina.

No dia 6 de julho, esse grupo 
seria ampliado e incluiria os traba-
lhadores da educação, segurança, 
transportes, industriais e pessoas 
com comorbidades. Assumindo 
que a vacinação seguiria por faixa 
etária, no dia 18 de agosto, 100% 
dos cidadãos com mais de 40 anos 
teriam sido imunizados. Ainda 
nessa data, chegaríamos a dois 

terços da população imunizada 
com duas doses.

Para o presidente do Sebrae, 
a pandemia mudou muitos hábi-
tos de consumo. Ele afirma que 
mesmo com o avanço significativo 
da vacinação, certos compor-
tamentos não serão alterados 
rapidamente. “A tendência é que 
o consumo por meio da internet 
continue em alta. Assim como é 
esperado que as pessoas conti-
nuem evitando grandes concen-
trações ainda por algum tempo. 
Por esse motivo, atividades como 

economia criativa e turismo leva-
rão um tempo maior para voltar 
ao mesmo padrão de faturamento 
anterior à crise”, explica.

outros setores

A pesquisa realizada pelo 
Sebrae mostra que outros setores 
da economia terão um retorno 
mais lento ao estágio verificado 
antes do início da pandemia. 
Como é o caso dos segmentos de 
bares e restaurantes, artesanato 
e moda, que só voltariam o nível 

de atividade por volta do dia 11 de 
outubro, quando 100% das pesso-
as com mais de 25 anos estariam 
imunizadas.

Já o ramo de beleza só al-
cançaria o grau de faturamento 
equivalente ao pré-pandemia 
em 27 de outubro. Ainda segun-
do o estudo do Sebrae, os setores 
de turismo e economia criativa 
devem demorar ainda mais, vol-
tando ao antigo patamar apenas 
em em 2022, mesmo que 100% 
da população já tenha sido va-
cinada até dezembro deste ano.

“sabemos
que a vacina
é o único
meio capaz
de devolver
o eixo da
normalidade
à economia”

Análise leva
em conta o
avanço da
vacinação
brasileira
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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

O conteúdo desta coluna é de responsabilidade exclusiva do seu autor

O Centro de Estudos em Direito e Ne-
gócios (Cedin) promoveu, no dia 14 de 
abril, a abertura oficial do curso de MBA 
em direito do agronegócio. A aula mag-
na teve como tema “A produção agrícola 
sustentável para a paz”. O advogado 
tributarista Manoel Mário de Souza 
Barros (foto) convidou o ex-ministro 
da Agricultura, Alysson Paulinelli, para 
ser o patrono oficial do curso. Barros 
destaca a importância do ex-ministro 
para o avanço da agricultura no Brasil. 
“Paulinelli foi o principal gestor, que 
potencializou o desenvolvimento do país numa das áreas mais importantes 
para a economia, transformando o Brasil num dos maiores produtores de 
grãos e alimentos do mundo”.

Jornalista de prestígio
o renomado jornalista

lauro diniz que,
atualmente, comanda

a comunicação social da
Federação da Agricultura e
Pecuária de Minas Gerais 

(Faemg) com o diretor
institucional da cemig,

roberto Bastianetto
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minAs retomA diAnteirA nA áreA BAncáriA - Durante mui-
tos anos Minas ficou famosa pelos seus bancos, que dominavam 
a área financeira do país. De repente, os paulistas criaram o 
saldo médio do correntista para se habilitar a um empréstimo e 
o sistema bancário mineiro ficou arcaico. Agora, devagarzinho 
nosso estado vai retomando seu lugar. Hoje, já somos quatro 
instituições que se destacam neste cenário: Banco Mercantil 
do Brasil, BMG, Sicoob que de simples cooperativa se tornou 
um banco sólido em toda Minas Gerais e mais recentemente 
o Banco Inter, liderado pelo empresário da construção civil 
Rubens Menin, que alcançou a marca de 10 milhões de clientes 
em todo o Brasil.

climA Quente em BrAsíliA - O presidente Jair Bolsonaro tem 
que estar sempre em confronto com alguém e, agora, ele briga 
com o senador Jorge Kajuru (Cidadania), que também não é 
deste mundo. Os dois se igualam na maneira de brigar e, ao 
que parece, esse clima quente não vai esfriar tão cedo. Ele 
também está comprando briga com o chamado 01, o seu cole-
ga de Senado, Flávio Bolsonaro (Republicanos), que segundo 
Kajuru, não tem moral para lhe chamar atenção. Tudo porque 
o parlamentar deu publicidade a um telefonema entre ele e o 
presidente da República.

importância do agronegócio
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dizem que Marcelo Oliveira já estaria contratado pelo Cruzeiro, porque 
os empresários que bancam o time não admitiriam uma derrota de vários 
gols contra o Atlético. Só que a Raposa jogou bem e ganhou. A admissão 
dele ficou para outra oportunidade. É bom lembrar que Marcelo foi o técnico 
que deu dois títulos nacionais ao Cruzeiro e nunca foi muito considerado 
pelo clube por ter origem atleticana. 

Pelo segundo ano, o Dia Nacional do Choro vai passar sem nenhuma 
atividade na capital mineira, porque o Clube do Choro de BH continua 
respeitando a pandemia e só vai voltar às ruas quando ela acabar de vez. 

Faltam r$ 30 milhões de verba para que cientistas da Universidade 
Federal de Minas Gerais (UFMG) concluam estudos na criação de uma vacina 
contra a COVID-19. Diante das dificuldades de cumprimento do orçamento, 
a universidade perdeu alguns milhões que vem do Ministério da Educação 
(MEC). Depois de um apelo do jornalista Eduardo Costa, o presidente da 
Assembleia Legislativa de Minas Gerais (ALMG), Agostinho Patrus (PV), 
disse que vai entrar na briga para conseguir o dinheiro.

domingo, dia 18 de abril

Márcio Roberto - Brumadinho 
Dr. Edmar Teixeira 
Moacir Figueiredo - ex-prefeito de Nova União
Álex Dias 

segunda-feira, 19

Coronel Natal 
Empresário Joaquim Gaspar
Dilton Dias - rei da Feijoada e Frigorífico Imperatriz

terça-feira, 20

Marcelo Dias - ex-prefeito de Sabará
Padre Geraldo Magela 
Marta da Maroto - Brumadinho 

Quarta-feira, 21

Ex-jogador Toninho Cerezo
Jornalista Hélio Fraga
Jornalista Guilherme Mundin Patrus Pena

Quinta-feira, 22

Edelwaes Gauzzi Carneiro 
Professor Paulo Luciano - Nova Lima 

sexta-feira, 23

Coronel Felisberto Egg
Vera Lucia Pinheiro 
Marilene Costa Chaves - esposa de Serafim Jardim 
Ex-deputado Ronaldo Vasconcelos 
Jornalista Jorge Fernandes dos Santos 

sábado, 24 

Maria Auxiliadora Michelim
Nelson Freitas de Oliveira 
Mirtila Marta Amaral

universidade e setor produtivo
unidos pelo desenvolvimento do país

Una e Fiemg lançam projeto Unidade Curricular Dual, que proporciona aos alunos vivências práticas do setor produtivo
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Flávio Roscoe, presidente da Fe-
deração das Indústrias do Estado de 
Minas Gerais (Fiemg), e Rafael Cic-
carini, reitor da Una, participaram 
no dia 7 de abril, de um bate-papo 
on-line. A live, transmitida pelo ca-
nal oficial da Una no YouTube, teve 
o objetivo de apresentar o projeto 
Unidade Curricular Dual (UC Dual). 
“O distanciamento entre o ensino 
e o setor privado nunca deveria 
ter acontecido”, afirmou Roscoe, 
reforçando que a universidade traz 
o conhecimento e a indústria é o 
berço da inovação. 

Segundo o líder empresarial, o 
setor produtivo é um dos respon-
sáveis pela transformação social 
nos últimos séculos. “Existe uma 
evolução muito clara no nível de 
vida de nossa sociedade nos últimos 
tempos. Isso é possível por meio 
do aumento da produtividade e 
nada mais natural do que ser feito 
por meio de uma interface entre a 
academia e setor privado”, reforçou, 
lembrando que as grades curricula-
res das universidades devem ser ali-
nhadas com o perfil do profissional 
desejado pelo setor produtivo. “E a 
Una faz isso brilhantemente”. 

Para Ciccarini, a UC Dual é uma 
revolução pedagógica e acadêmica 
que luta contra a separação que 
ocorreu entre o setor produtivo e o 
ensino. “Essa separação é nociva e a 
sua superação é importante que pos-
samos enfrentar os desafios de pro-
dutividade do Brasil. Sem essa união 
virtuosa e inovadora, não consegui-
remos avançar”, alertou o reitor. 

“A partir deste projeto, uni-
versidade e indústria se abraçam 
de maneira muito significativa”, 
afirmou o professor Danilo de Melo 
Costa. “Neste contexto, a parceria 
Fiemg e Una rendeu outras ações 
que reverberam na formação de 
nossos alunos, professores e gesto-
res”, disse citando, como exemplo, 
o programa Residência Industrial, 
conduzido pelo Instituto Euvaldo 
Lodi (IEL), o Conecta Hub, Talks 
Indústria e Academia, dentre outros. 

Agda Maria, aluna do curso de 
Gestão, se sente empolgada com 
a possibilidade de acompanhar, 
de forma prática e real, os dilemas 
das corporações. “Acredito que o 
projeto será de grande valia, pois 
vivenciaremos os desafios das 
empresas e fazer isso no curso de 
gestão é um diferencial que a Una 
está nos ofertando. Estaremos em 
contato com uma nova realidade 
e poderemos colocar em prática 
todo o conhecimento adquirido na 
universidade”, disse a estudante.

 

uc dual

Proporcionar aos alunos expe-
riências de vivências do mundo do 
trabalho em grandes empresas, 
este é o intuito do projeto UC Dual. 
Os universitários das unidades 
Una Betim, Divinópolis e Uberlân-
dia terão o desafio, nas próximas 
semanas, de propor soluções nas 
áreas de estratégia, inovação, 
sustentabilidade, competitivida-
de empresarial e socioculturais 

voltadas para o setor produtivo 
industrial, áreas estratégicas da 
Fiemg.

“A ideia é proporcionar um 
ambiente de aprendizagem coor-
denado para os alunos, ou seja, 
a universidade e o mercado uni-
dos para oferecer este ambiente, 
proporcionando aos estudantes 
uma vivencia muito mais prática”, 
afirma Gustavo Macena, superin-
tendente do IEL. “O projeto não é 
apenas uma melhoria acadêmica, 
mas uma maneira de mudar as soft 
skills dos estudantes, aos desafiá-
-los a usar o que foi aprendido em 
sala de aula para solucionar pro-
blemas reais do setor produtivo”, 
reforçou o gestor. 

O professor Matheus Gravito, 
mediador do evento, ressalta que 
vão conduzir utilizando a gestão 
ágil de projetos, fazendo entregas 
intermediárias com a validação da 
Fiemg, que o papel do professor ou 
professora da UC Dual é atuar como 
mentor para que os alunos consi-
gam desenvolver o desafio e que 
cada time de projeto terá um aluno 
ou aluna como líder facilitador. 

Os desafios apresentados pela 
Fiemg aos alunos da Una são: pro-
jeto diversidade na indústria – Una 
Betim, desenvolvimento e estrutu-
ração de inteligência de mercado 
para os produtos e serviços internos 
da casa – Una Divinópolis, mapear a 
jornada do cliente (B2B), identificar 
as principais necessidades desses 
clientes e propor soluções/ideias – 
Una Uberlândia.
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cresce número de pessoas
que desenvolveram vícios

uso de
cigarro,

alucinógenos
e até sedativos
aumentaram

pandemia alterou a rotina 
de todos e, em meio a um 
cenário de incertezas e es-

tresse, tem-se notado o aumento 
de vícios que estão nascendo ou 
se potencializando. Dados de uma 
pesquisa feita no ano passado 
pela Fundação Oswaldo Cruz 
(Fiocruz), Universidade Federal 
de Minas Gerais (UFMG) e Uni-
versidade Estadual de Campinas 
(Unicamp) mostram que quase 
35% dos entrevistados que já 
fumavam, passaram a consumir 
mais cigarros por dia desde o 
início do isolamento. Entre eles, 
6,4% elevaram em até cinco dia-
riamente; 22,8% somaram mais 
10 e 5,1%, em 20 ou mais.

O consumo do álcool também 
cresceu. É o que mostra o estudo 
“Uso de Álcool e COVID-19”, publica-
do pela Organização Pan-Americana 
da Saúde (Opas). Segundo a aná-
lise, 35% das pessoas entre 30 e 
39 anos relataram aumento na 
frequência de ingestão de bebida 
alcoólica. 

Além disso, dados divulgados 
pelo Ministério da Saúde revelam 
que o atendimento por uso de alu-
cinógenos cresceu 54% em relação 
ao ano passado, enquanto que o de 
sedativos subiu 50%. 

A psicóloga Alessandra Augusto 
explica que a o isolamento, o desem-
prego, a desesperança com o futuro 
trouxeram pontos negativos para a 
nossa saúde mental. “Como se não 
bastasse isso, soma-se o fato de a 
maioria das pessoas estarem com mais 
tempo livre, o que para alguns fuman-
tes, se tornou a oportunidade de con-
sumir mais cigarros. Para quem bebe 
socialmente, o hábito de ingerir bebi-
das alcoólicas com mais frequência”. 

Ela acrescenta que o aumento do 
vício pode estar associado a uma pio-
ra de quadros de depressão, ansieda-
de e insônia, além dos comportamen-
tos compulsivos podem se agravar 
ou até mesmo surgir nesse período. 

Alessandra afirma que a relação 
do vício com a nossa saúde mental 
está na busca pelo prazer. “Algumas 
pessoas conseguem sentir essa sen-
sação por meio de coisas naturais e 
que não fazem mal. O problema é 
quando um indivíduo começa a pro-
curar satisfação em componentes 
que podem trazer mais prejuízos”.

Ela aponta que é possível per-
ceber quando um hábito está se 
tornando um vício. “Geralmente, 
vira recompensa de algo. Começa a 
ser desempenhado com frequência 
e acaba tornando-se rotina. Além 
disso, a pessoa pode apresentar 
sinais físicos aparentes como in-
quietude e dificuldade no controle 
dos seus impulsos”.

Perigos

O aumento do uso de alucinó-
genos também está atrelado com 
o momento atual. A psiquiatra 
Jaqueline Bifano explica que, ao 
fazer uso dessas substâncias, o in-
divíduo está fugindo da realidade. 
“Como muitos estão passando por 
problemas, ou estão sobrecarrega-
dos, buscam esse escape. É preciso 
ressaltar que isso é perigoso, pois os 
alucinógenos podem desencadear 
um quadro psiquiátrico como o de 
esquizofrenia, que pode ser persis-
tente ou não”.  

Já em relação aos sedativos, a 
especialista atribui a quadros de 
ansiedade e até depressão, cada 
vez mais comuns. “As pessoas estão 
ansiosas e preocupadas com o futu-
ro e isso faz com que aumentem o 
número de sedativos. No entanto, o 
uso requer atenção, pois pode cau-
sar dependência e, com o tempo, 
prejudicar a memória e as funções 
executivas, além da possibilidade 
de virar vício, ou seja, sem a medi-
cação surgem os efeitos colaterais 
e, assim, é preciso voltar a tomar 
remédio”.

De acordo com o clínico geral 
e cardiologista Diogo Umann, há 
muitas doenças relacionadas ao 
aumento do alcoolismo, uma delas 
é a cirrose, que ataca o fígado. 
“Outras complicações também 

podem aparecem como problemas 
gastrointestinais, cardiovasculares 
e pancreatite. Além de elevar a 
hipertensão e desencadear um AVC 
e/ou infarto. Existem ainda relações 
neurológicas, prejuízos cerebrais, 
imunológicos, anemias e até mes-
mo câncer”.

Já o tabagismo, segundo o 
especialista, pode causar até 50 
patologias distintas. “Vários tipos 
de cânceres em diferentes partes 
do corpo como pulmão, laringe, 
faringe, estômago, etc. Doenças 
rescisórias, enfisema pulmonar, 
bronquite crônica, asma e até in-
fecções respiratórias. Há também 
uma relação com doenças cardio-
vasculares, angina, infarto agudo, 
hipertensão, aneurisma, AVC e 
trombose. Ademais, pode causar 
úlceras do aparelho digestivo, 
cataratas e impotência sexual”.

Ele acrescenta que o corpo 
pode apresentar sinais de estar 
sendo afetado pelo álcool ou 
cigarro. “A pessoa pode ter al-
terações cerebrais, depressão e 
transtornos mentais, acarretando 
em sintomas como gastrite, azia, 
perda de peso e vômitos. O álcool 
e o cigarro enfraquecem o sistema 
imunológico e se a imunidade 

estiver mais baixa, pode ocasionar 
um quadro infeccioso grave por 
acometerem os principais órgãos 
do nosso organismo e, em tempos 
de pandemia, esse vício se torna 
ainda pior”.

mudança de hábitos

Alessandra esclarece que mu-
danças de hábitos podem nos 
auxiliar. “A prática de exercício 
físico ajuda muito, porque libera 
dopamina e traz um prazer na-
tural para o corpo. Outro ponto 
importante é evitar ficar vendo 
notícias negativas, fazer um detox 
de informações”.

Outra prática relevante para 
esse momento é refletir sobre 
nosso dia a dia. “Planejar metas e 
pensar sobre o uso do nosso tempo. 
Saber onde estamos empregando 
nossa energia, o que trará equi-
líbrio”.

Por fim, é importante estar 
atento à saúde mental. “Falamos 
muito em cuidar da higiene corpo-
ral, alimentação, mas é fundamen-
tal procurar um profissional quanto 
não estiver conseguindo organizar 
os pensamentos”, conclui.

A maternidade após os 40 
anos é uma realidade entre 
brasileiras. O Instituto Brasileiro 
de Geografia Estatística (IBGE) 
aponta que as gestações entre 
35 e 39 anos aumentaram 
63,6%, em dez anos, sendo que 
na faixa etária de 40 a 44 anos 
de idade, a alta no número de 
partos foi de 57%, de 45 a 49 
anos, 27,2% e, mais de 50 anos 
de idade, a alta foi de 55%.

Considerando que as mulhe-
res nascem com todos os óvulos 
para a vida e a idade mais avan-
çada compromete a qualidade 
deles e torna a gestação mais 
difícil, os avanços na medicina 
reprodutiva são importantes 
aliados no planejamento da 
maternidade.  

Dos tratamentos disponíveis 
para auxiliar as mulheres a en-
gravidar tardiamente, dois con-
siderados mais seguros e com 
maiores chances de sucesso, 
quando feitos em idade precoce: 
o congelamento de óvulos ou 
embriões.

O grande problema da mu-
lher está na redução da fertili-
dade com a idade, decorrente 
da diminuição da quantidade e 
da qualidade dos óvulos. Quan-

do os gametas são colhidos e 
congelados em uma idade mais 
baixa – antes dos 37 anos -, 
apresentarão maior quantidade 
e melhor qualidade, restringin-
do a incidência de abortos ou 
problemas cromossômicos nos 
bebês, posteriormente. 

Aquelas que já têm com-
panheiro aos 35 
anos, mas não de-
sejam engravidar, 
o congelamento 
de embriões é re-
comendado para 
melhorar as ta-
xas de gravidez. O 
congelamento de 
embriões consis-
te na fertilização 
dos óvulos com os 
espermatozoides, 
congelando para 
implantação no 
útero, quando o 
casal desejar.

Em 2020, o 
congelamento foi muito pro-
curado com a pandemia e as 
pessoas inseguras de engravi-
darem com medo do novo co-
ronavírus, optando por aguardar 
um momento mais seguro para 
realizarem a transferência dos 

embriões e darem início a uma 
gravidez.

As técnicas de reprodução 
assistida também são alterna-
tivas com destaque para as de 
alta complexidade, como a Fer-
tilização in Vitro (FIV) e o Estudo 
Genético Embrionário (PGD). Os 
processos proporcionam maio-

res taxas de gra-
videz para esse 
grupo específico 
por causa da ida-
de. Na fertilização 
in vitro, a ovula-
ção é estimulada 
com hormônios e 
os gametas são 
recolhidos a cada 
ciclo. Com uma 
quantidade de 
oito a dez óvulos é 
possível fertilizar 
e transferir os em-
briões, propician-
do uma taxa de 
gravidez de 40%, 

quando os embriões estão em 
boas condições. Uma mulher 
de 40 anos, por exemplo, tem 
de 12% a 14% de obter uma 
gestação espontânea.

Quando o casal tem receio 
de um bebê com problemas 
cromossômicos – síndrome de 
down, por exemplo-, utiliza-se a 
técnica do PGD, antes de se fazer 
a transferência, promovendo 
um estudo genético em cada 
embrião para transferência so-
mente daqueles sem alterações 
cromossômicas. Alguns casais 
optam pela realização do PGD 
devido à segurança em termos 
de taxa de abortamento e mal-
formação.

A gravidez após os 40 anos 
é mais difícil, mas não é im-
possível e a conscientização 
em relação às possibilidades 
auxilia na realização do sonho 
da maternidade.

Avanços

na medicina

reprodutiva

são vistos como

importantes

aliados

D
iv

ul
ga

çã
o

D
iv

ul
ga

çã
o

Pandemia no Brasil

mailto:camilla@zoomcomunicacao.com.br


G E R A L8 EDIÇÃO DO BRASIL
17 a 24 de abril de 2021

nat macedo

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.

casos de abandono de animais
aumentam em Belo Horizonte

A capital mineira registrou crescimen-
to nos casos de abandono de animais 
durante a pandemia. Dados da Prefeitura 
de Belo Horizonte (PBH) mostram que, 
em janeiro deste ano, frente ao mesmo 
período de 2022, o número de bichos res-
gatados das ruas pelo Centro de Controle 
de Zoonoses aumentou 53,1%.

Já a Patrulha Ambiental da Guarda 
Municipal de BH aponta que, em compa-
ração entre 2019 e 2020, as ocorrências 
saltaram 54%. No ano passado, houve o 
recolhimento de 57 bichos das ruas em 
118 casos de maus-tratos.

Para Larissa Costa, coordenadora de 
marketing da ONG MRSC Beaga, que tra-
balha com a causa animal, essa elevação 
se deu, principalmente, à nova realidade 
socioeconômica do país e desinformação. 
“No início da pandemia, em 2020, as 
pessoas encontraram nos animais do-
mésticos uma válvula de escape para o 
cenário desconhecido. Entretanto, com a 
volta da rotina, o fim do auxílio emergen-
cial, a mudança de casa e o desemprego 
resultaram numa baixa nas adoções e au-
mento no abandono. Além disso, criou-se 
uma crença de que cães e gatos poderiam 
transmitir o novo coronavírus”.

Larissa acrescenta que esse desam-
paro com os animais é algo cultural. “Até 
pouco tempo, não tínhamos fiscalização 
que freavam os maus-tratos e, hoje, mes-
mo com a lei, é bastante burocrático fazer 
uma denúncia”.  

A especialista em direito ambiental, 
Andreia Bonifácio, comenta que delatar 
é importante para a diminuição nas 
ocorrências. Estamos falando de um crime 
previsto no artigo 32 da Lei 9.605 de 1998. 
Recentemente, foi criada a Lei Sansão, 
que leva o nome de um cachorro da raça 
pitbull que teve as patas traseiras brutal-
mente cortadas por um vizinho. E essa 
nova norma garante que se os bichos, 
especificamente cães e gatos, forem mal-
tratados ou desamparados, o responsável 
receba uma pena ainda maior.

A especialista em direito ambiental 
ressalta ainda que o abandono é um 
problema social e psicológico. “É neces-
sário entender que o animal não está ali 
a bel-prazer e ao nosso dispor. Eles são 
fins de si mesmo, ou seja, possuem uma 
vida consciente”. 

Segundo Larissa, receber um bicho em 
casa requer um planejamento de rotina, 
financeiro e até mesmo psicológico. O novo 
morador exige muito da gente ao longo 
da vida. O período de adaptação pode ser 
delicado: ambos estão se conhecendo, en-
tendendo os sinais e os limites um do outro. 

Ela lembra que existe insegurança e 
medo de ambas as partes. “O pet pode chorar 
mais, fazer barulho ou estragar algo. O segre-
do é ter paciência e dedicação. Passada essa 
fase inicial, o compromisso perdura enquanto 
o animal viver, em compensação, o amor 
e a fidelidade são incondicionais”, conclui.

como denunciar?
Ligue 190 (Polícia Militar) ou 

181 (Disque Denúncia). Ela tam-
bém pode ser realizada nas dele-
gacias de proteção ao animal em 
Belo Horizonte. Andreia elucida 
que é importante tentar registrar 
o ocorrido ou ter testemunhas, 
mas, mesmo se não conseguir, a 
acusação deve ser feita.

As pessoas encontraram nos
animais domésticos uma
válvula de escape para
o cenário desconhecido

Pandemia potencializou ocorrências de maus-tratos e abandono
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A industrialização como fortalecimento e
expansão dos negócios de produtores de café

Processo agrega valor ao grão e amplia as possibilidades de negócios
Uma tradição familiar com 

mais de 50 anos na produção de 
café. A família de Brainne Cardoso 
Vaneli realiza a plantação, o culti-
vo, a colheita e a preparação do 
grão. Ao ter em mãos um produto 
certificado e de qualidade, vence-
dor de prêmios, a possibilidade de 
ir além da venda das sacas levou 
o produtor e a esposa, Kamila 
Cardoso Pereira Oliveira Vaneli, 
a iniciarem o processo de indus-
trialização. Agora eles também 
são empresários e donos da sua 
própria marca de café, a Cardioli 
Cafés Especiais. 

Cultivado na Fazenda Córrego 
Bonito, localizada na cidade de 
Ilicínea, no Sul de Minas Gerais 
e com uma altitude média de 
1.250 metros, o grão produzido 
por Brainne e Kamila era carac-
terizado como básico dentro do 
padrão de qualidade da certifi-
cação de grãos especiais, mas 
eles decidiram procurar novos 
caminhos para valorizar o produ-
to. “Em 2013 participamos de um 
concurso de qualidade e ficamos 
em terceiro lugar. Em 2014, 2015 
e 2016, conquistamos o primeiro 
lugar, com dois lotes diferentes. 
A partir daí não paramos de 
participar e de nos destacar em 
concursos”, contou o empresário 
e produtor. 

Desde então, a vontade de 
ampliar os negócios e começar o 
processo de industrialização para 
vender o grão empacotado e com 
uma marca própria não saiu do 
foco dos produtores. “A ideia de 

industrializar começou em 2015, 
quando conseguimos aumentar 
a produção e ter volume para 
realmente colocar o projeto em 
prática. No início de 2020, ape-
sar da pandemia, conseguimos 
sair do zero, criamos a marca e 
colocamos o produto para rodar. 
Atualmente vendemos o café 
empacotado em embalagens em 
grãos torrados e na versão moído. 
É um novo caminho e um desa-
fio, nossa marca está ganhando 
escala aos poucos, estamos em 
estudo de mercado e observando 
a aceitação. Queremos crescer 
mais”, celebrou Brainne. Hoje, o 
Cardioli Cafés Especiais é vendido 

no varejo nas cidades de Varginha, 
Alfenas e Belo Horizonte e o plano 
prevê a expansão para vendas no 
atacado e por um e-commerce 
próprio. 

Kamila contou que a ideia de 
iniciar o processo de industriali-
zação foi incentivada por aqueles 
que provavam a bebida, o que 
contribuiu diretamente para o 
aumento da procura do grão 
premiado. “Amigos e parentes 
indicaram nosso café para conhe-
cidos. Foi quando começamos a 
melhorar nosso processo de torra 
e moagem, além de conseguir 
um profissional qualificado para 
a classificação e degustação do 

café. Além disso, criamos o nome, 
logo e melhoramos as emba-
lagens. Com a industrialização 
conseguimos ter um padrão com 
a qualidade adequada, fazendo 
com que tivéssemos a confiança e 
ânimo para expandir as vendas”, 
explicou.

 

desenvolvimento

O processo de industrialização 
agrega mão de obra qualificada, 
respeita normas de segurança e 
higiene e procura utilizar equipa-
mentos ecologicamente corretos, 
tudo dentro das exigências de 
órgãos competentes. 

De acordo com gerente de Pro-
jetos para a Indústria do Instituto 
Euvaldo Lodi (IEL), Thadeu Neves, 
atualmente existe uma tendência 
de produtores de café realizando 
o beneficiamento do produto para 
atender a um público que procura 
por cafés especiais. “Quem produz e 
quer industrializar precisa identificar 
qual nicho quer atuar, se vai forne-
cer para alguma indústria ou se 

quer empreender com uma marca 
própria”, explicou. 

A partir dessa tomada de deci-
são, uma análise de mercado e um 
plano de negócios são o ponto de 
partida. “Estudar bem o mercado 
e formalizar o negócio, ajustando 
seu contrato social, a Classificação 
Nacional de Atividade Econômica 
(CNAE) para que o empreendedor 

possa receber apoio como empre-
sário da indústria e colocar seu 
produto de forma oficial no mer-
cado é fundamental. A Federação 
das Indústrias do Estado de Minas 
Gerais (Fiemg) está preparada 
apoiar quem já está no processo da 
indústria e, para quem vai começar 
do zero, o Sebrae é um dos parceiros 
mais estratégicos”, finalizou Neves.

No dia 14 de abril a indústria cafeeira mundial celebra 
a segunda bebida mais consumida do mundo, perdendo 
apenas para a água. O café foi para o Brasil e ainda é 
para várias de suas regiões produtoras a força propulsora 
do desenvolvimento socioeconômico, produzindo e dis-
tribuindo riquezas, além de ter uma grande capacidade 
geradora de empregos. Mais forte, mais suave, instan-
tâneo, expresso, orgânico, descafeinado ou gourmet. O 
café é praticamente uma unanimidade.
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Homicídios caem 17% em
Minas no primeiro trimestre

O número de vítimas de 
homicídio teve queda de 
16,9% em Minas Gerais no 
primeiro trimestre de 2021, 
na comparação com o mes-
mo período do ano passado. 
O dado representa um total 
de 129 vidas poupadas em 
relação a 2020: foram 635 
vítimas de janeiro a março 
deste ano contra 764 em 
igual período do ano an-
terior.

A redução foi registra-
da em 15 das 19 Regiões 
Integradas de Segurança 
Pública (Risps). Em todo 
o estado, destaque para 
as quedas nas regiões de 
Curvelo, Patos de Minas e 
Poços de Caldas, onde o nú-
mero de vítimas caiu mais 
da metade: -75,7% na 14ª 
Risp, com sede em Curvelo; 
-61,9% na 10ª Risp, com 
sede em Patos de Minas; 
e -54,6% na 18ª Risp, com 
sede em Poços de Caldas. As 
regiões de Uberaba, Lavras, 
Sete Lagoas e Vespasiano 
também apresentaram re-
duções significativas.

Importante indicador da 
criminalidade e um dos me-
nos afetados pelo contexto 
de distanciamento social, o 
número de vítimas de homi-
cídios consumados também 
teve queda na capital: em 
Belo Horizonte a redução 
foi de 29,4%. Levando em 

conta todos os municípios 
mineiros, 710 municípios 
(o equivalente a 83,2% 
do total) não registraram 
homicídios, mantiveram 
ou reduziram os índices na 
comparação com o mesmo 
período de 2020. 

O levantamento, com-
pilado pelo Observatório 
de Segurança Pública, foi 
divulgado nesta segunda-
-feira (12/4) pela Secretaria 
de Estado de Justiça e Se-
gurança Pública (Sejusp). 
Todos os meses, a Sejusp 
publica em seu site os ín-
dices de criminalidade dos 
853 municípios mineiros. 

Homens pardos e ne-
gros, com faixa etária entre 
35 e 64 anos, concentram a 
maior parte das vítimas de 
homicídios em Minas Gerais 
em 2021. No recorte por 
sexo, entre as 635 pessoas 
assassinadas no primeiro 
trimestre deste ano, 581, o 
equivalente a 91,5%, eram 
do sexo masculino e 54 
(8,5%) do sexo feminino. 

Considerando o recorte 
racial, foram 312 pessoas 
pardas (49,1%), 125 ne-
gras (19,7%) e 109 brancas 
(17,2%) - o restante se divide 
entre albinos, amarelos ou 
não identificados. Já em 
relação à faixa etária, 210 
vítimas (33,1%) tinham en-
tre 35 e 64 anos; 176 entre 

18 e 24 anos (27,7%) e 118 
entre 25 e 29 anos (18,6%). 

integração para 
resultados

A redução dos índices 
de homicídio é fruto de 
uma gestão eficiente na 
Segurança Pública mineira. 
Investimentos em ações 
de inteligência e fortaleci-
mento da integração entre 
as Forças de Segurança 
- Polícia Militar, Polícia Ci-
vil, Corpo de Bombeiros 
Militar, Sistemas Prisional 
e Socioeducativo, além das 
Guardas Municipais e Po-
lícias Federal e Rodoviária 
Federal - têm potencializado 
o enfrentamento à crimina-
lidade violenta no estado.

Ações conjuntas e co-
ordenadas, como a recen-
te operação Caminhos de 
Minas, têm sido realizadas 
com frequência. No fim 
de março, a segunda fase 
da megaoperação foi de-
flagrada em rodovias mi-
neiras com foco em ações 
de prevenção e repressão 
qualificada à criminalidade 
violenta. Entre os resulta-
dos, 204 pessoas foram 
presas, mais de 18 mil veí-
culos abordados, 57 quilos 
de drogas apreendidos e 18 
armas de fogo retiradas de 
circulação.

D
ir

ce
u 

A
ur

él
io

Escola Judicial Desembargador
Edésio Fernandes do TJMG poderá

se tornar instituição de ensino
A Escola Judicial Desembar-

gador Edésio Fernandes (Ejef) 
do Tribunal de Justiça de Minas 
Gerais (TJMG) poderá se tornar 
uma instituição de ensino cre-
denciada para oferecer cursos de 
pós-graduação lato sensu para 
todo o Brasil e, posteriormente, 
de mestrado e doutorado. Essa 
foi a proposta apresentada ao 
presidente do tribunal, desembar-
gador Gilson Soares Lemes, e ao 
superintendente administrativo 
adjunto do TJMG, desembargador 
José Arthur Filho.

A reunião, por videoconferên-
cia, envolveu o desembargador 
Tiago Pinto, 2º vice-presidente 
do TJMG e superintendente da 
Ejef, a superintendente adjunta 
da escola, desembargadora Ma-
riangela Meyer, o juiz auxiliar da 
2ª vice-presidência, Murilo Sílvio 
de Abreu, o chefe de gabinete da 
presidência, Alexandre Ramos 
Souza, a diretora executiva de 
Desenvolvimento de Pessoas, 
Thelma Regina Cardoso, o diretor 
executivo de Finanças e Execução 
Orçamentária, Eduardo Antônio 
Codo Santos, o assessor da 2ª 
vice-presidência, Washington Luiz 
da Silva, e a coordenadora de 
planejamento e desenvolvimento 
pedagógico da Ejef, Inah Maria 
Szerman Rezende.

Se aprovada, a mudança 
equipara a Ejef a uma institui-
ção de ensino superior. Entre as 
vantagens da mudança estão 
o reconhecimento nacional das 
certificações concedidas pela es-
cola, a possibilidade de acordos 
e termos de cooperação com 
outros centros de ensino para 
dupla certificação de profissionais, 
a estruturação de grupos de pes-
quisa e programas de mestrado 
e doutorado, a possibilidade de 
ofertar pós-graduações a distância 
e serviços educacionais a terceiros 
e a integração da Ejef à rede de 
escolas de governo.

Alcance ampliado

O projeto foi apresentado 
pela coordenadora Inah Szerman. 
Depois que os participantes se 
manifestaram, o presidente auto-
rizou a formação de uma comissão 
para estudar a possibilidade, que 
exigirá trâmites dentro e fora 
do TJMG. Lemes parabenizou os 
desembargadores Tiago Pinto e 
Mariangela Meyer, à frente da 
iniciativa, que ele avaliou como 
“louvável e digna de aplauso”.

Ele acrescentou que é uma 
ideia excepcional e que sempre 
foi uma de suas reivindicações. 
“Ela permitirá benefícios como a 
futura oferta de cursos de pós-gra-
duação, mestrado e doutorado 
aos nossos magistrados. Vamos 
agilizar a instalação da comissão 
para essa transformação da Ejef 

em escola de governo. Isso requer 
a mudança da Lei Orgânica da Ma-
gistratura e de atos normativos, 
que precisam ser submetidos ao 
Órgão Especial e à Assembleia Le-
gislativa de Minas Gerais (ALMG). 
Mas tudo será feito dentro da 
estrita regularidade”, ponderou.

O presidente enfatizou que 
a medida projeta ainda mais o 
Judiciário mineiro em âmbito na-
cional. “A Ejef é uma das pioneiras 
no País, tendo sólida reputação. 
Entretanto, atualmente nos vemos 
limitados em algumas atividades 
por não sermos uma escola de 
governo. Então, sem perder essa 
marca tradicional - que é respei-
tada em todo o meio jurídico -, 
vamos mudar a constituição da 
instituição para ampliar o leque 
de opções a magistrados e servi-
dores”, afirmou.

Presidente do tribunal, desembargador gilson soares lemes
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http://www.seguranca.mg.gov.br/
http://www.seguranca.mg.gov.br/
http://www.seguranca.mg.gov.br/
https://www.policiamilitar.mg.gov.br/
https://www.policiacivil.mg.gov.br/
https://www.policiacivil.mg.gov.br/
https://www.bombeiros.mg.gov.br/
https://www.bombeiros.mg.gov.br/
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O Plenário da Assembleia Le-
gislativa de Minas Gerais (ALMG) 
aprovou, em Reunião Extraordi-
nária no dia 14 de abril, projeto 
de resolução que reconhece, até 
30 de junho deste ano, o início 
ou a prorrogação do estado de 
calamidade pública em 68 muni-
cípios mineiros devido à pandemia 
de COVID-19. 

De autoria da Mesa da ALMG, 
o Projeto de Resolução (PRE) 
119/21 foi aprovado em turno 
único pelos parlamentares. Ele 
reconhece o início do estado de 
calamidade em 25 cidades e 
prorroga a situação em 43 cidades 
mineiras.

É reconhecido o estado de 
calamidade nos seguintes municí-
pios: Araporã, Areado, Barbacena, 
Botumirim, Capitólio, Congonhas, 
Extrema, Formoso, Fronteira, Ga-
meleiras, Guaraciama, Japonvar, 
Juatuba, Lamim, Mantena, Monte 
Azul, Morro da Garça, Piedade 
dos Gerais, Prata, Riacho dos 
Machados, Ribeirão Vermelho, Rio 
Acima, Salto da Divisa, Santa Cruz 
de Salinas e Tabuleiro.

Já as cidades que tiveram a si-
tuação de calamidade prorrogada 
são: Abre Campo, Aimorés, Araçaí, 
Bandeira, Barroso, Brazópolis, 
Bueno Brandão, Camacho, Cam-

panha, Campo Florido,  Campos 
Altos, Caputira, Carandaí, Catuti, 
Coração de Jesus, Couto de Maga-
lhães de Minas, Cuparaque, Dom 
Cavati, Dom Silvério, Espera Feliz, 
Grão Mogol, Ibituruna, Itabirinha, 
Itaverava, Itutinga, Jaboticatubas, 
Laranjal, Leme do Prado, Mamo-
nas, Mar de Espanha, Marilac, 
Matozinhos, Nova Serrana, Padre 
Carvalho, Patos de Minas, Pedro 
Leopoldo, Piranga, São João 
do Oriente, São José do Divino, 
Sarzedo, Ubaporanga, Uberaba e 
Volta Grande.

Também foi aprovado em re-
dação final. O relator do projeto, 
deputado Cássio Soares (PSD), 
opinou favoravelmente à aprova-
ção da matéria, diante da persis-
tência da pandemia de COVID-19, 
que continua causando graves 
efeitos sociais, na saúde pública 
e na economia das cidades. 

O parlamentar destacou que a 
iniciativa flexibiliza o disposto 
na Lei de Responsabilidade Fiscal. 
Dessa forma, enquanto perdurar 
a situação de calamidade, ficam 
suspensas a contagem dos pra-
zos e as disposições referentes a 
despesas com pessoal e à dívida 
consolidada. Além disso, os mu-
nicípios ficam dispensados de 
atingir os resultados fiscais. 

Cássio Soares ainda lembrou 
que a ALMG reconheceu a prorro-
gação do estado de calamidade 
pública no âmbito estadual, até 
30 de junho de 2021. Após a 
votação, vários parlamentares 
fizeram uso da palavra para 
se manifestar sobre a situação 
das cidades. A deputada Celise 
Laviola (MDB) apontou que o 
reconhecimento estado de ca-
lamidade traz um conforto aos 
prefeitos, dando condições a eles 
de conduzir a administração do 
município.

O deputado Carlos Pimenta 
(PDT) recomendou aos prefeitos 
que usem de maneira cuida-
dosa os recursos no combate à 
COVID-19 e lembrou que poste-
riormente eles terão que prestar 
contas. Já o deputado Bartô 
(Novo) manteve sua posição, 
já manifestada anteriormente, 
contrária à flexibilização da Lei de 
Responsabilidade Fiscal.

 Após manifestação de Carlos 
Pimenta sobre o trabalho dos 
profissionais da saúde no combate 
à COVID-19, o presidente da ALMG, 
deputado Agostinho Patrus (PV), 
afirmou que, passada a pande-
mia, vai realizar uma homenagem 
a esses profissionais pelos serviços 
prestados.

Ação solidária socorre
população do norte de minas

Comarca de Porteirinha recolheu e distribuiu 22 toneladas de alimentos

O desemprego, o empobreci-
mento e o desamparo de pessoas 
socialmente vulneráveis foram 
agravados pela pandemia que 
se alastra pelo mundo há mais 
de um ano. A resposta solidária à 
população necessitada na Comar-
ca de Porteirinha, região Norte de 
Minas, permitiu que em apenas 
10 dias, mais de 1.400 cestas 
básicas fossem arrecadadas. Elas 
foram distribuídas para o mesmo 
número de famílias, que vivem 
em situação de pobreza extrema.

Iniciada em 19 de março, a 
campanha “Ação Solidária” foi 
resultado de uma articulação do 
Poder Judiciário, do Ministério 
Público, das Polícias Militar e Civil 
e do Departamento Penitenciário 
de Minas Gerais (Depen/MG), com 
a participação da comunidade. A 
entrega das cestas começou no 
domingo de Páscoa e se estendeu 
por toda a semana.

A distribuição contou com a 
ajuda de voluntários dos órgãos 
públicos envolvidos e de colabo-
radores. As doações, em torno de 
22 toneladas de alimentos, foram 
colocadas em 12 viaturas, cinco 
carros particulares e um caminhão 
e levadas para regiões carentes.

Toda a logística de entrega 
foi planejada pela Polícia Militar. 

Diante da grande quantidade de 
cestas arrecadadas e da complexi-
dade da distribuição, a operação 
foi coordenada pelo capitão PM 
Guilherme Rodrigues Santos, que 
mobilizou os militares de todos os 
destacamentos da região.

comunidade de valor

Carioca, o juiz Rodrigo Fernan-
do Di Gioia Colosimo chegou a 
morar em Belo Horizonte. Ele ex-
plica que, ao assumir a comarca, 
se chocou ao conhecer a realidade 
de Porteirinha e as dificuldades 
que a população enfrenta, que 
vão da miséria e das baixas taxas 
de alfabetização aos longos meses 
sem chuvas.

Segundo ele, o envolvimento 
de todos foi crucial para o sucesso. 
“O Norte de Minas é uma região 
pobre, e o município de Pai Pedro, 
um dos integrantes da Comarca de 
Porteirinha, por muitos anos, teve 
o pior Índice de Desenvolvimento 
Humano (IDH) do Brasil. É uma 
área que precisa muito da atenção 
do estado. Faltam oportunidades 
de emprego. Existe o problema da 
seca, do alcoolismo e da cultura 
machista, que têm como conse-
quências, por exemplo, a violência 
doméstica”, avalia.

“É uma região com enorme 
potencial turístico, que precisa 
ser devidamente explorado. Ape-
sar da pobreza, as pessoas são 
trabalhadoras e generosas, têm 
essa disposição para auxiliar, se 
colocar no lugar do outro. Vejo 
isso nos nossos servidores, mas 
também no Ministério Público, nas 
corporações policiais. Existe uma 
vontade muito grande de dar certo 
aqui”, argumenta.

Para o titular da comarca, a 
cooperação de todos foi muito 
importante, mas a parceria com 
a PMMG foi fundamental para o 
sucesso da empreitada. “Devido à 
considerável extensão territorial e 
ao número de famílias beneficiadas, 
foi preciso traçar um plano eficiente 
para garantir que as cestas chegas-
sem aos destinos”, diz.

De acordo com o diretor do foro, 
inicialmente, a mobilização seria 

só com a equipe do fórum, mas a 
adesão de comunicadores e em-
preendedores, que disseminaram 
a proposta, foi conquistando mais 
e mais apoiadores. As prefeituras 
divulgaram a campanha pelas 
redes sociais.

Já a subseção de Porteirinha 
da Ordem dos Advogados do Brasil 
(OAB/MG), ao saber da mobiliza-
ção, incentivou a população a doar 
cestas básicas e parabenizou a 
iniciativa, por meio do presidente, 
Rodrigo Gustavo Ribeiro Mendes. A 
comarca não conta com unidade da 
Defensoria Pública instalada.

“Foi uma arrecadação histórica 
na região, que teve ampla aceita-
ção e apoio de empresários locais 
e de cidadãos, e tem servido de 
exemplo para outras comarcas 
adotarem a ideia. Nossa expecta-
tiva é motivar novas campanhas 
pelo estado. Também pretendemos 
firmar outras parcerias para o com-
bate à fome e o fortalecimento da 
campanha de prevenção contra a 
COVID-19”, antecipa Colosimo.

O magistrado afirma que, 
por causa dessa receptividade, a 
campanha passou a representar o 
alcance de três objetivos: a solida-
riedade social por meio da doação 
de cestas básicas para famílias 
carentes, o estímulo a práticas de 

prevenção à doença e o fomento 
e aquecimento da economia local.

“Identificamos a necessidade 
de fazer algo para atendimento 
das famílias necessitadas e apro-
veitamos o ensejo para incentivar 
o uso de equipamentos de prote-
ção para reduzir o contágio pelo 
novo coronavírus. Entregamos, 
junto com os itens alimentícios, 
mais de 1.500 máscaras, que 
foram confeccionadas e fornecidas 
por internos do presídio de Portei-
rinha e de outras unidades prisio-
nais mineiras”, conta. Com isso, 
os presos, além de contribuir para 
a sociedade, também puderam 
exercer uma atividade profissional 
e reduzir dias de sua pena.

A quase 600km da capital 
mineira, Porteirinha inclui a sede, 
os municípios de Riacho dos Ma-
chados, Catuti, Serranópolis de 
Minas e Pai Pedro, além de sete 
distritos. Com aproximadamente 
62 mil habitantes, a comarca re-
úne cidades com média de índice 
de desenvolvimento humano IDH 
baixo, em torno de 0,624. A maior 
parte da população economica-
mente ativa trabalha no ramo 
agropecuário e de extrativismo 
sustentável. A renda per capita 
mensal de 49% dos habitantes é 
de meio salário mínimo.

G
eo

m
ár

ci
o 

Si
lv

a

ALMG reconhece o estado de
calamidade em 68 municípios

Entre as cidades abrangidas pela medida estão Barbacena, Congonhas, Carandaí, Pedro Leopoldo e Uberaba
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margarida salomão lança ações de comunicação
para servidores de Juiz de Fora e assina decreto

Valorizar o servidor público municipal da Prefei-
tura de Juiz de Fora (PJF). Este foi o compromisso 
da nova gestão que completa cem dias de governo. 
Com esse objetivo, a prefeita Margarida Salomão 
(PT) oficializou, no dia 14 de abril, durante visita à 
Secretaria de Recursos Humanos (SRH), o lançamento 
do plano de comunicação interna “SouServidor.PJF”, 
que lista uma série de ferramentas e ações de forma 
a promover uma comunicação direta com o servidor 
da PJF, que valoriza o funcionalismo municipal.

O secretário de Recursos Humanos, Rogério de 
Freitas, explicou que “a proposta parte de três alvos: 
buscar que o servidor tenha conhecimento de todas 
as ações da prefeitura, realizadas por secretarias 
diferentes da sua própria; fazer com que o servidor 
se veja como aquele que participa do dia do mu-
nicípio e também que o servidor seja atendido em 
suas demandas naquilo que diz respeito ao setor de 
Recursos Humanos”.

O objetivo do plano, portanto, é promover uma 
comunicação direta entre este servidor e a prefeita 
de Juiz de Fora, por meio de ferramentas como o 
WhatsApp, e-mail, TVs nos prédios, mas utilizando 
também multiplicadores espalhados em todas as 
unidades da PJF.

Entre as ações que já estão em andamento, a 
Central do Servidor já teve a adesão voluntária de 
mais de 600 servidores, que se cadastraram para 
receber comunicados e informações diretas da SRH 
pelo aplicativo de mensagens WhatsApp. Para isso, 
o servidor precisa se cadastrar enviando nome e se-
cretaria onde está lotado para o número 3690-8552, 
através do aplicativo. O Mural do Servidor também já 
tem sido outra ferramenta utilizada, com o envio de 
e-mails para os servidores, sempre de forma direta.

O plano de comunicação traz, em suas propostas 
que já estão em planejamento, a criação de uma cen-
tral de vídeos, utilizando inicialmente o hall de atendi-
mento da SRH para veicular conteúdo informativo ao 
público, além da modernização de menus de acesso 
a serviços da secretaria. A proposta também reforça 
o papel e a imagem de setores fundamentais como 
o Saúde Servidor e a Escola de Governo Municipal.

Instrutoria

A prefeita também assinou, nesta quarta-feira, de-
creto que regulamenta o pagamento de gratificação pelo 
exercício de atividade de instrutor de treinamento, em 
curso de capacitação, aperfeiçoamento ou formação, pro-
movido pela PJF. A proposta valoriza e reforça a importân-
cia do corpo técnico de servidores. O decreto regulamenta 
trecho da lei municipal nº 8.710, o Estatuto do Servidor.

Um avanço significativo do decreto é permitir ao 
município que pague instrutores que façam uso da 
modalidade de Educação à Distância (EAD), visando 
modernizar a estrutura que a Escola de Governo 
Municipal oferece aos servidores.

PM
JF

em apenas 10 dias, mais de 1.400 
cestas básicas foram arrecadadas

https://www.almg.gov.br/atividade_parlamentar/tramitacao_projetos/interna.html?a=2021&n=119&t=PRE&aba=js_tabVisao
https://www.almg.gov.br/atividade_parlamentar/tramitacao_projetos/interna.html?a=2021&n=119&t=PRE&aba=js_tabVisao
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/lcp101.htm
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BrAsileiros não tomAm A segundA dose dA vAcinA

cAso do menino HenrY revoltA o PAís

novo cÓdigo de trânsito

Em tempos de pandemia, a vacina é o meio mais 
eficaz para reduzir o risco de um indivíduo contrair a 
COVID-19. Dois imunizantes estão sendo aplicados na 
população brasileira: a Coronavac e a Astrazeneca. No 
entanto, segundo o Ministério da Saúde, cerca de 1,5 
milhão de pessoas deixaram de tomar a segunda dose. 
Esse fato preocupa porque a eficácia se baseia em duas 
etapas e na falta da segunda dose há vulnerabilidade, 
podendo aumentar o número de casos. Os cidadãos pre-
cisam ter consciência de que somente com a imunização 
será possível diminuir a infecção. Estamos passando pelo 
pior momento da crise sanitária e o índice de mortes 
aumenta assustadoramente. Portanto, não deixem de 
tomar a segunda dose. Vacina sim!

A população brasileira ficou revoltada com a morte 
estúpida de Henry Borel, de apenas 4 anos, no Rio de 
Janeiro, no mês de março. Segundo as investigações 
policiais, laudo pericial e outras provas, o menino foi 
torturado e morto pelo padrasto, o vereador Jairo Souza 
Santos Junior, o Dr. Jairinho, com a conivência da mãe de 
Henry e sua namorada Monique Medeiros, que soube 
das agressões e não tomou providências para proteger 
o filho. De acordo com o laudo do Instituto Médico 
Legal (IML), o menino sofreu 23 lesões pelo corpo. Uma 
grande covardia que fizeram com uma criança frágil e 
indefesa. E causou ainda mais indignação o fato de que 
o autor do crime tentou liberar o corpo para o sepulta-
mento, sem passar pelo IML, para se livrar de qualquer 
acusação, inclusive usando sua influência política. Trata-
-se de uma pessoa fria, calculista e com um passado de 
agressões em várias mulheres e crianças. Um psicopata 
que merece ficar na cadeia por muitas décadas. Chega 
de impunidade e que seja feita justiça.

No dia 12 de abril passou a vigorar o novo Código 
de Trânsito Brasileiro (CTB) e as principais mudan-
ças são nas regras para defesa prévia após multas, 
endurecimento da pena contra quem matar ou ferir 
estando ao volante sob efeito de álcool ou drogas, uso 
do farol baixo e modificações na Carteira Nacional de 
Habilitação (CNH). Os motoristas devem ficar atentos 
principalmente ao aumento do limite de pontos na 
carteira e os novos prazos para renovação que vão de 
acordo com a faixa etária do condutor.

c A n A l   A B e r t o

A população de Uberlândia 
conta agora com mais um im-
portante equipamento para a 
mobilidade urbana da cidade. Isso 
porque o prefeito Odelmo Leão 
(PP) entregou, no dia 10 de abril, 
a ponte Aldorando Dias de Souza 
(conhecida como ponte de Praia), 
sobre o Rio Uberabinha. Mais uma 
intervenção do programa Uber-
lândia Integrada II, a estrutura 
beneficiará mais de 15 bairros 
diretamente, além de desafogar 
a ligação entre os setores Central, 
Oeste e Sul, melhorando o trânsito 
para os motoristas e, principal-
mente, para o transporte público.

“Pelo trecho, passam cerca de 
100 mil veículos, além do trans-
porte público que atua naquela 
região com 243 viagens todos os 
dias, transportando 14 mil passa-
geiros no período que antecedia 
a pandemia.  Apesar dos desafios 
impostos pela COVID-19, Uber-
lândia continuará avançando na 
mobilidade urbana, facilitando a 
vida dos trabalhadores com mais 
possibilidade de rotas entre o 
serviço e sua casa, refletindo dire-
tamente em um tempo maior com 

a família e em mais segurança no 
trajeto”, disse o prefeito.

Estrutura

O elevado terá 200 metros 
de extensão e contará com duas 
faixas de rolamento. Desta forma, 
a estrutura fará a ligação entre 
a Avenida Rondon Pacheco com 
a Rua Coronel Tobias Junqueira, 
passando sobre o Rio Uberabinha, 
no bairro Tubalina. Com a obra 
inaugurada, a Rua Coronel Tobias 
Junqueiras, entre a Avenida Getúlio 
Vargas até o elevado, passa a ter 
um único sentido. Nos primeiros 
dias, agentes da Secretaria Mu-
nicipal de Trânsito e Transportes 
(Settran) estarão no local para 
orientar sobre as mudanças.

“Essa é uma obra que faci-
litará diretamente mais de 15 
bairros e era um pedido antigo 
da população que enfrentava 
esse gargalo no tráfego, principal-
mente em horários de pico. Desta 
forma, contaremos agora com um 
trânsito melhor para a travessia 
entre as regiões da cidade”, disse 
o secretário municipal de Trânsito 

e Transportes (Settran), Divonei 
Gonçalves.

Os principais bairros benefi-
ciados pela obra são: Chácaras 
Tubalina; Cidade Jardim; Jaraguá; 
Osvaldo Rezende; Tabajaras; Pa-
trimônio; Planalto; Santo Inácio; 
São Lucas; Fruta do Conde; Jardim 
Holanda; Jardim das Palmeiras; 
Jardim Canaã; Pequis; Monte 
Hebron e adjacências.

Os trabalhos foram fiscaliza-
dos pela administração municipal, 
por meio da Secretaria Municipal 
de Obras, e executados pela BT 
Construtora, empresa escolhida 
por meio do Regime Diferenciado 
de Contratação (RDC), que é um 
sistema licitatório mais ágil.

O programa Uberlândia Inte-
grada II foi retomado por Odelmo 
em 2018. São mais de R$ 140 
milhões em investimentos em 
mobilidade em todas as regiões. 
Ele contempla dezenas de inter-
venções viárias pela cidade, como 
a construção de viadutos, pontes, 
trevos, trincheiras, travessias e a 
execução de 263 km (mais de 168 
ruas e avenidas) de recapeamento 
de vias de todas as regiões.

em uberlândia, prefeito odelmo
leão inaugura ponte de Praia

M
ar

lú
ci

o 
Fe

rr
ei

ra

AMM é parceira do “Transforma Minas”,
evento voltado para os gestores municipais

Contribuir para o fortaleci-
mento de ações que valorizem 
o comércio de bens, serviços e 
turismo de Minas Gerais. Com esse 
objetivo, o Sistema Fecomércio 
MG, Sesc e Senac e sindicatos 
empresariais vão promover no dia 
28 de abril, o evento “Transforma 
Minas”, com transmissão pelo 
canal do YouTube da Fecomércio 
MG. A Associação Mineira de 
Municípios (AMM) é parceira da 
iniciativa, direcionada aos gesto-
res municipais do estado, com o 
intuito de oferecer subsídios para 
uma gestão mais sustentável, es-
tratégica e focada em resultados 
positivos para as cidades mineiras.

O evento gratuito e on-line 
terá uma programação diver-
sificada, com temas voltados 
ao debate sobre os desafios da 
administração pública em 2021, 
os cenários e as oportunidades 
para as prefeituras, as perspecti-
vas para o futuro pós-pandemia, 
entre outros painéis. O presidente 
da AMM, Julvan Lacerda, partici-
pará do painel “Os pilares para o 
desenvolvimento econômico do 
Estado de Minas Gerais”, às 16h.

A presidente interina da Feco-
mércio MG, Maria Luiza Maia Oli-
veira, destaca que o “Transforma 
Minas” busca aproximar os novos 
prefeitos e secretários municipais 
das instituições do Sistema Feco-
mércio MG. “Por meio de uma 
programação de qualidade, o 
evento visa apoiar os gestores 
municipais na elaboração de 
ações educacionais, culturais e 
sociais estratégicas voltadas ao 
comércio de bens, serviços e tu-
rismo. Além disso, reforça um dos 
nossos pilares, a interiorização, ao 
promover ações que fortaleçam a 
nossa representatividade nas áre-
as sindical, social, comercial e de 
aprendizagem por todo o estado”.

Entre as atividades do evento 
está a apresentação de ações e do 
portfólio de produtos e serviços do 
Sistema Fecomércio MG, além da 
oferta de conteúdos atuais e téc-
nicos relevantes à gestão pública.

“Será também uma oportuni-
dade para troca de experiências 
e aprendizado entre os próprios 
participantes. Reuniremos ges-
tores que lidam com realidades 
diferentes, que poderão adquirir 
novos conhecimentos e estabe-
lecer parcerias”, salientou o pre-
sidente do Conselho Regional do 
Sesc e do Senac em Minas, Valdeci 
Cavalcante.

Entre os convidados estão o 
governador de Minas, Romeu 
Zema (Novo); a secretária de Esta-
do de Desenvolvimento Social, Eli-
zabeth Jucá; o secretário adjunto 
de Desenvolvimento Econômico, 
Fernando Passalio; o presidente 
da AMM, Julvan Lacerda; o jorna-
lista Willian Waack; além do time 
de especialistas que compõem o 
Sistema Fecomércio MG.

As inscrições estão abertas 
e podem ser feitas no site do 
www.sympla.com.br.

Presidente interina da
Fecomércio MG, Maria

luiza maia oliveira
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Posse

O governador Romeu 
Zema (Novo)  em-
possou, no dia 13 de 
abril, o novo secretário 

de Desenvolvimento Econômico 
de Minas (Sede), Fernando 
Passalio. Desde o início da ges-
tão, ele já atuava na pasta e 
liderou projetos importantes 
como o programa de liberdade 
econômica e a atração de inves-
timentos para o estado junto 
ao Instituto de Desenvolvimento 
Integrado de Minas Gerais (Indi).
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reforma política. Em fevereiro de 2019, 
vários deputados fizeram discursos defendendo 
uma reforma política no país como resposta ao 
recado dado pela população nas urnas em 2018. 
No ano passado, essa questão era para estar 
bem avançada no Congresso. No entanto, os 
parlamentares alegam que a pandemia atrasou 
tudo. Isso não convence ninguém. A verdade é 
que eles estão com medo de mexer em regras 
que podem prejudicá-los. Entre essas normas 
estão a mudança no sistema eleitoral como a 
implantação do voto distrital e distrital misto. 
Nele, o estado seria dividido em distritos que 
elegeriam candidatos para vagas delimitadas 
pela proporcionalidade de seus habitantes. Isso 
reduziria o número de postulantes e o custo de 
cada eleição. Uma reforma política só ocorre com 
pressão popular como aconteceu na Lei da Ficha 
Limpa. É preciso melhorar as regras eleitorais.  

carro elétrico no Brasil. Sempre que se fala 
no futuro da mobilidade, o assunto dos carros 
elétricos volta à discussão. Com os recentes 
avanços tecnológicos parece que isso está vi-
rando realidade. Uma prova é que, em 2020, o 
número de veículos eletrificados no Brasil chegou 
a 42 mil unidades, ou seja, o equivalente a 1% 
de toda a frota do país, segundo dados da As-
sociação Brasileira do Veículo Elétrico (ABVE). A 
modalidade é uma opção de transporte que não 
polui, é mais silenciosa, econômica e de baixa 
manutenção. Atualmente, existem cerca de 350 
postos públicos de recarga e todos eles são gra-
tuitos. Isso mesmo: abastecer seu carro elétrico 
na rua não custa nada. Contudo, o custo desse 
tipo de veículo ainda é um desafio no Brasil, já 
que a carga tributária é muito elevada. Num 
país onde os combustíveis têm preços altíssimos 
e com aumentos constantes, será bom facilitar a 
comercialização desses automóveis.

http://desenvolvimento.mg.gov.br/
http://desenvolvimento.mg.gov.br/
http://indi.mg.gov.br/
http://indi.mg.gov.br/
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De acordo com a revista alemã 
Bunte, a esposa de Michael Schu-
macher, Corinna, teria colocado 
à venda a propriedade da família 
na cidade de Gland, na Suíça, 
pela bagatela de 58,7 milhões de 
euros (cerca de R$ 400 milhões). 
O valor arrecadado com a venda 
da mansão seria usado para arcar 
com as despesas médicas do trata-
mento do ex-piloto que, segundo 
o The Mirror, estaria na casa dos 
3 milhões de euros por ano (cerca 
de R$ 20 milhões).

Antes, a família já havia vendido 
um jatinho e uma casa de férias 
que, juntos, renderam 25 milhões 
de libras (cerca de R$ 196 milhões). 
Ao que tudo indica, desde 2018, 
o alemão mora em uma casa em 
Maiorca, na Espanha, que era usada 
como casa de veraneio. A mansão foi 
adquirida por 30 milhões de euros 
(R$ 205 milhões), e é composta por 
uma residência principal de 3 mil 
metros quadrados, no centro de um 
terreno de 15 mil metros quadrados, 
que tem um enorme jardim e duas 

piscinas. Nos tempos da Fórmula 1, 
Michael costumava passar férias na 
ilha, na companhia da esposa, dos 
filhos e do irmão, o também ex-piloto 
de F1 Ralf Schumacher.

A condição atual de Schuma-
cher, 7 anos após o acidente de 
esqui que causou graves lesões 
cerebrais ao heptacampeão mun-
dial de Fórmula 1, continua um 
mistério. A família não divulga 
nenhuma informação e pouquís-
simas pessoas fora do círculo 
familiar têm acesso ao ex-piloto.

cruzeiro fortalece processos metodológicos
de treinamentos nas categorias de base

ma das metas da 
gestão cruzeirense é 
formar atletas com 
condições de servir a 
equipe profissional. 

Dentre várias estratégias traça-
das, uma que se destaca é a cria-
ção de processos metodológicos 
de treinamentos nas categorias 
de base.

Os processos de formação são 
divididos em iniciação (sub-9 ao 
sub-12); desenvolvimento (sub-13 
ao sub-15) e rendimento (sub-16, 
sub-17, sub-18 e sub-20). Em cada 
um deles, os atletas recebem 
cargas, rotinas e diretrizes de trei-
namentos de acordo com a idade.

Na iniciação, os principais ob-
jetivos envolvem aspectos básicos 
da modalidade, foco principal no 
desenvolvimento individual do 
atleta, fortalecimento da coorde-
nação motora com e sem bola, 

estímulo ao interesse do atleta 
pelo futebol e a admiração pelo 
clube,  realização de atividades 
que auxiliem na relação com a 
bola, domínio, condução, drible, 
giro e controle, estimulação da 
bilateralidade, criação de um 
entendimento amplo de diversas 
posições e  criação de liderança e 
comunicação interpessoal, além 
de atenção aos comportamentos 
extracampo como respeito, dedi-
cação e escolarização.

Já no desenvolvimento, as 
metas principais são o aprimora-
mento individual do atleta e cres-
cimento coletivo, estabilização, 
automatização e variação dos 
gestos técnicos, desenvolução dos 
aspectos cognitivos subjacentes 
a tomada de decisão aplicada 
ao jogo, desenvolvimento dos 
princípios táticos fundamentais; 
iniciação a lógica do modelo de 

jogo, estímulo a criação de lide-
rança e comunicação interpessoal 
e atenção aos comportamentos 
extracampo como respeito, dedi-
cação e escolarização.

No ciclo de rendimento, os 
pontos cruciais englobam o foco 
na modelação final, o desenvol-
vimento avançado do atleta e a 
inserção em ambientes competiti-
vos, o entendimento profundo de 
modelo de jogo e a desenvoltura 
dos aspectos cognitivos subjacen-
tes a tomada de decisão aplicado 
ao jogo.

Para o diretor executivo das 
categorias de base do Cruzeiro, 
Gustavo Ferreira, a aplicação dos 
processos metodológicos é um 
passo de suma importância para a 
formação. “Esse trabalho trará re-
sultados em médio e longo prazo. 
É preciso padronizar os processos 
e fazer com que o fluxo de infor-

mações entre os departamentos 
seja mais bem gerido, e que elas 
tragam decisões de forma mais 
efetiva para as comissões técni-
cas”, disse.

 Ele acrescentou que se trata 
de uma equipe altamente quali-
ficada e que se dedica de forma 
multidisciplinar. “É preciso que o 
trabalho seja feito em equipe para 
que o projeto seja bem desenvol-
vido. Nosso setor metodológico 
conta com a direção do professor 
Próspero Paoli, que atua junto 
aos nossos coordenadores técnico 
e metodológico Mauro Júnior e 
Rafael Rezende. Nossa equipe é 
bem coesa e trabalha em total 
sintonia”, complementou.  

Gestor técnico e metodológico 
da base estrelada, Paoli também 
comentou sobre o processo de for-
mação cruzeirense. De acordo com 
ele, a metodologia que está sendo 
empregada conta com pilares 
sustentados pelas premissas mais 
modernas desenvolvidas pelo 
mundo do futebol, visando ofe-
recer sempre a melhor formação, 
na sua integralidade, respeitando 
o atleta e o ser humano.

“A metodologia é o planeja-
mento estratégico do processo de 
formação. Impacta em todos os 
setores do clube como captação 
do talento, análise de desempe-
nho, fisiologia e no trabalho das 
comissões técnicas. Tudo tem 

relação direta com os processos 
metodológicos. Considerando as 
três etapas do processo, iniciação, 
desenvolvimento e rendimento, 
temos com muita clareza os conte-
údos que devem ser desenvolvidos 
em cada fase e nas respectivas 
categorias”, disse.

“O objetivo será sempre al-
cançar os resultados que o clube 
espera do trabalho: qualificar, 
formar e inserir atletas na equipe 
profissional para que possam 
oferecer retornos técnico e finan-
ceiro ao Cruzeiro. Respeitamos um 
planejamento verticalizado, com 
ideias claras e do conhecimento 
de todos os nossos profissionais”, 
finalizou.

diretor executivo das categorias de base do cruzeiro, gustavo Ferreira
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Família Schumacher coloca casa
à venda por R$ 400 milhões
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o clássico azul

A vitória do Cruzeiro 
por 1 a 0 no jogo do 
Mineirão foi justa e 
mostrou mais uma 

vez uma verdade absoluta do 
futebol: nem sempre vence o 
mais forte e o que tem mais 
recursos.

O jogo pegou o Cruzeiro 
atravessando a fase mais difí-
cil nos seus 100 anos de histó-
ria, tanto pelo lado financeiro, 
técnico e político. E que tinha 
como adversário um Atlético 
com alto investimento e com 
um elenco com jogadores 
mais qualificados.

Aí entram fatores decisi-
vos no futebol como motiva-
ção, aplicação técnica, espí-
rito de luta, tradição e peso 
da camisa, o que o Cruzeiro 
teve de sobra e que faltaram 
ao Galo.

No final do jogo, o lateral 
Arana falou curto e grosso: 
“Precisamos evoluir bastante”.

Não é que o Cruzeiro, com 
seus inúmeros problemas, 
tenha criado uma fórmula 
que vai vigorar de agora em 
diante. Ainda continua sendo 
um time limitado e sem gran-

des craques. Vai ter que lutar 
muito para subir de volta à 
Série A. Porém, mostrou estar 
trilhando um caminho certo 
que funciona no futebol desde 
quando a bola era marrom: 
obediência tática e jogadores 
com vontade de vencer na 
carreira.

O Cruzeiro colocou no 
Mineirão nove jogadores que 
nunca tinham enfrentado o 
Atlético. Apenas dois, Fábio 
e Sóbis, já tinham vivido este 
grande momento. Isto valori-
za ainda mais a vitória pela 
maneira como o Cruzeiro se 
comportou.

O Atlético jogou mal, 
Cuca admitiu os erros na sua 
entrevista coletiva. O Galo 
precisa urgente repensar a 
formatação do time titular. 
São inadiáveis decisões sobre 
a zaga, lateral direita, ataque 
e meio-campo, este sim, o 
ponto mais fraco.

Assistindo pela manhã 
Flamengo e Palmeiras pela 
Recopa que fizeram uma 
grande partida, é fácil con-
cluir como ainda está longe 
a qualidade do futebol do 

Atlético e dessas duas equi-
pes. Elas serão adversárias 
possíveis na Copa do Brasil e 
talvez na Libertadores, mas 
certamente no Campeonato 
Brasileiro.

Cuca vai ter dificuldade em 
preencher pontos fracos e o 
que fazer com a sobra de bons 
jogadores em alguns setores 
do campo. Posse de bola não 
ganha jogo. Bolas esticadas 
eliminando o meio-campo é 
tática manjada, tudo mundo 
conhece.

O Clássico deixa lições 
para os dois lados. Por isso 
sempre foi e será um grande 
jogo.

A vitória levanta o astral 
do Cruzeiro e cobra do Atlé-
tico calçar as sandálias da 
humildade, dentro e fora do 
campo.
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