
60% dos trabalhadores
enxergam a tecnologia

como risco a seu emprego

A pandemia acelerou inúmeras ten-
dências dentro do mercado de trabalho. 
Como reflexo disso, 60% dos trabalha-
dores estão preocupados com o fato de 
que a tecnologia possa colocar muitas 
funções em risco. Além disso, 48% acre-
ditam que “o emprego tradicional não 
existirá no futuro” e 39% entendem que 
é provável que sua ocupação se torne 
obsoleta em 5 anos. Por outro lado, a 
crise sanitária também levou 40% dos 
profissionais a aprimorarem suas habi-
lidades digitais.

Chamados de melhores amigos do homem, os cães não param de 
surpreender. Especialmente, quanto à habilidade de seu olfato. Isso 
porque pesquisadores da Universidade da Pensilvânia acabam de 
publicar um estudo promissor para provar que, com treinamento, 

cachorros podem farejar quem tem coronavírus ou não com 96% de preci-
são. A pesquisa já está avançada e é testada em aeroportos. A alternativa, 
segundos os cientistas, é uma opção mais econômica e rápida em relação a 
outros testes e seria ideal, principalmente, para evitar a entrada de turistas 
infectados nos países.
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Todos os anos, o preço dos remédios sofre reajuste e afeta diretamente o bolso do consu-
midor. Em 2021, o aumento autorizado pelo governo federal é de até 10,08%, sendo o maior 
desde 2016 e o dobro do praticado no ano passado. Na lista dos que ficaram mais caros estão 
antibióticos, anti-inflamatórios, medicamentos para dor e diabetes. Um dos principais fatores 
que contribuem para a majoração do valor é a alta taxa de câmbio do dólar. “Grande parte 
dos insumos usados para a fabricação dos remédios é importada. Isso, sozinho, já provoca uma 
forte elevação nos custos. E nos últimos anos, a moeda americana subiu demais”, explica o 
economista Ricardo Fonseca.

50% dos pais não
vacinaram os filhos contra

meningite na pandemia

Apesar de ser considerada uma patologia 
grave que pode resultar em óbito e sequelas 
neurológicas graves, uma pesquisa do Institu-
to Ipsos apontou que metade dos pais adiou 
ou faltou à data prevista para nova dose de 
vacina contra a doença meningocócica de 
seus filhos durante a pandemia da COVID-19. 
“Adolescentes e adultos jovens também têm o 
risco de contrair a doença. Entretanto, a popu-
lação mais vulnerável são as crianças menores 
de um ano, com um segundo pico ocorrendo 
em menores de 5 anos”, alerta o médico Luís 
Gustavo Trindade.

mineiros estão em alta para
as chapas de presidenciáveis

A decisão do Supremo Tribunal Federal (STF) em liberar o ex-presidente Lula (PT) para disputar 
eleição do próximo ano está começando a fazer vibração nos alicerces da política de Brasília. Diante 
disso, assessores do presidente Bolsonaro já analisam cenários diferentes para quando chegar o pleito 
e na mira deles está o nome do empresário mineiro Rubens Menin como uma das sugestões para 
ser candidato a vice. Enquanto isso, o ex-ministro Walfrido dos Mares Guia seria o parceiro ideal do 
pré-candidato Lula. Já o prefeito de Belo Horizonte, Alexandre Kalil (PSD), frequenta a lista da política 
nacional, podendo ser candidato a presidente, vice do ex-ministro Ciro Gomes (PDT) ou, ainda, seguir 
o projeto pela disputa ao governo de Minas.

Alexandre Kalil tem três cenários possíveis para 2022
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Medicamentos têm o maior
aumento dos últimos 5 anos
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mercado de livros é 
isento de pagar o Pro-
grama de Integração 
Social (PIS) e a Contri-

buição para Financiamento da 
Seguridade Social (Cofins). No 

entanto, esse benefício pode 
chegar ao fim. É o que deseja a 
equipe do ministro da Economia, 
Paulo Guedes, que propõe subs-
tituir as duas contribuições fede-
rais pela Contribuição sobre Bens 
e Serviços (CBS) com alíquota 
de 12%. O tema gerou comoção 
nacional, principalmente pela 

justificativa usada para 
cortar a isenção. 

A Receita Fe-
deral usou dados 
da Pesquisa de 
Orçamentos Fa-
miliares (POF) que 
mostram que famí-
lias com renda de até 

dois salários mínimos 
não consomem li-

vros não didáticos. 
E  que  e les  são 
consumidos pelas 
famílias com ren-

da superior a 10 
salários mínimos. 

“Neste sentido, dada a 

escassez dos recursos públicos, 
a tributação dos livros permiti-
rá que o dinheiro arrecadado 
possa ser objetivo de políticas 
focalizadas, assim como é o 
caso dos medicamentos da saú-
de e da educação no âmbito da 
CBS”, argumenta a Receita em 
documento divulgado. 

Porém, não é isso que obser-
va a coordenadora da Associação 
Educativa e Cultural de Igarapé 
(Assecig) Cássia Corradi Penido 
(foto). À frente de um projeto que 
visa levar a leitura para a popu-
lação de baixa renda, ela explica 
que o hábito é muito importante 
para este grupo.

o
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cPi da coVid: hipocrisia e inoportunidade

Não se fala noutra coisa, nos 
meios de comunicação, a não 
ser na CPI da COVID, criada 
pelo Senado por determina-

ção monocrática do ministro Luís Rober-
to Barroso, do Supremo Tribunal Federal 
(STF). O requerimento de criação foi 
apresentado pelo senador Randolfo 
Rodrigues (Rede-AP), estipulando que 
essa CPI investigará ações e omissões 
do governo federal no enfrentamento 
da pandemia e o colapso da saúde 
no estado do Amazonas, no começo 
do ano. O escopo dessa Comissão foi 
ampliado pelo presidente do Senado, 
que resolveu apensar ao requerimento 
original o apresentado pelo senador 
Eduardo Girão (Podemos-CE), para in-
vestigar a aplicação de recursos federais 
por estados e municípios no combate à 
crise sanitária.

A decisão isolada não foi bem aceita 
por boa parte dos senadores, que enten-
deram ter o ministro do STF extrapolado 
ao determinar à Câmara Alta a adoção 
de “providências necessárias à criação e 
instalação de comissão parlamentar de 
inquérito”, cuja criação é da sua inteira 
competência.

Mas, em tempos de COVID-19, o que 
mais se tem observado, com muito es-
tranhamento, é a nossa Suprema Corte, 
guardiã da nossa Constituição Federal, 
arvorar-se em detentora de poderes que 
não lhe foram conferidos pela Assembleia 
Nacional Constituinte de 1988. 

Assim, permitiu que meros decretos 
municipais e estaduais passassem por 
sobre cláusulas pétreas da Constituição 

Federal; um ministro ofendido mandou 
prender, de ofício, um deputado fede-
ral, ao arrepio dos poderes da Câmara 
Federal; outro ministro, por decisão 
monocrática, disse que a Justiça Federal, 
em Curitiba, não era foro competente 
para julgar os crimes cometidos pelo 
ex-presidente Lula – que havia sido con-
denado até em segunda instância – mas 
não indicou qual seria a competente e 
se as decisões tomadas permaneceriam 
válidas até serem reavaliadas pelo outro 
magistrado. 

Além disso, entendeu ser o então juiz 
federal Sergio Moro suspeito para julgar o 
ex-presidente, fazendo vistas grossas para 
o fato de vários ministros da Suprema 
Corte terem sido nomeados pelo próprio 
beneficiário da medida e, apesar disso, 
nem de longe foi aventada a possibilidade 
de serem suspeitos para julgar o padrinho, 
que sonha em voltar ao Planalto.

Enquanto o mundo inteiro – inclusive 
o Brasil – busca fórmulas capazes de ven-
cer a terrível guerra contra o novo corona-
vírus, a oposição ao atual governo federal, 
preocupada com a alta aprovação popular 
do presidente Bolsonaro – ovacionado e 
carregado, aonde que quer que vá – só 
se preocupa em turvar a água, criando 
incontáveis obstáculos, de toda a ordem. 

Os opositores contam com o indefec-
tível beneplácito das decisões monocrá-
ticas do STF, para obstaculizar qualquer 
iniciativa do governo federal, deixando-o 
de mãos amarradas. Começou em abril 
de 2020, dando poderes aos estados e 
municípios para determinar regras de 
isolamento, quarentena e restrição de 

transporte e trânsito em rodovias, além 
de legitimidade para definir quais são 
as chamadas atividades essenciais, em 
razão da pandemia do novo coronavírus. 
Ao governo federal coube a “coordenação 
das medidas”, pois “não é possível que a 
União queira ter monopólio da condução 
administrativa da pandemia. É irrazo-
ável”, declarou então o ministro Marco 
Aurélio, relator do caso.

Neste momento crítico da segunda 
onda da pandemia, quando as forças 
dos poderes da República deveriam estar 
unidas, observam-se interesses escusos, 
discursos cheios de hipocrisias e oportu-
nismos políticos se espraiando com foco 
único em retirar prestígio – e talvez até 
o que resta do poder - do presidente da 
República.

Com efeito, a CPI da COVID, já vem 
sendo alcunhada de CPI Genocida, numa 
alusão ao número de mortes causadas 
pela pandemia, que a oposição, de forma 
irresponsável, quer atribuir ao presidente 
Bolsonaro, basicamente por não ter ad-
quirido, em agosto de 2020, uma vacina 
desconhecida, não aprovada pela Agência 
Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), 
assumindo formalmente a responsabilida-
de pelos danos à saúde por ela causados 
à população brasileira. Sua prudência foi 
e é condenada até hoje.

Estranho nesse episódio da vacina não 
adquirida foi a omissão dos partidos da 
oposição, que poderiam ter acionado o 
STF, para exigir a compra do imunizante 
pelo governo federal. Se tinham certeza 
que o imunizante era bom, prevaricaram 
feio, ao se manterem omissos.

livros não são consumidos por pessoas
de baixa renda, afirma receita federal

Frase foi dita para justificar a proposta de tributar o mercado editorial em 12%

com a tributação, os livros poderão ficar 
mais caros. como você enxerga?  

O aumento tributário irá dificultar ainda mais 
o contato de crianças, jovens e adultos, principal-
mente os mais carentes com os livros. Há 31 anos 
faço parte da Assecig e percebo que a população 
de baixa renda gosta muito de leitura e que esse 
hábito é importante por inúmeros motivos. 

em sua opinião, manter o hábito de lei-
tura é caro no Brasil? 

 Apesar de todos os benefícios que os livros 
trazem para a vida de uma pessoa, ele ainda é 
considerado um produto caro no Brasil, justamen-
te, por isso, manter esse costume em um país com 
tantas desigualdades é algo difícil. 

É correto dizer que pessoas mais humildes 
não leem?

Não concordo com a justificativa de que as pes-
soas de classes mais baixas não leem no Brasil. Pelo 
que sabemos e pela experiência com nossos projetos, 
inclusive uma Kombi Itinerante, que leva a leitura a 
esse grupo, é possível perceber que os mais humildes 
gostam de ler. Eles podem não ter acesso e é essa a 
importância de projetos como o nosso. 

como é a recepção desse grupo socioeco-
nômico à leitura?

A Assecig está à frente de um trabalho de 
leitura que é feita em uma Kombi Itinerante. Va-

mos para as escolas, ruas, praças e bairros mais 
distantes. É sempre uma emoção e alegria, tanto 
para nós, quanto para as comunidades que nos 
recebe. Eles sentem a leitura como algo positivo, 
mágico e que agrega conhecimento. 

 Qual a importância do Kombi itinerante 
na vida das pessoas?

O projeto foi criado em 2018. Pegamos uma 
kombi antiga e a adaptamos como uma biblioteca 
itinerante. Tudo foi possível por meio de doações. 
Sendo assim, fizemos campanha para arrecadar 
exemplares de literatura e fomos levando para 
todos, principalmente ao público mais carente. Ele 
amplia o hábito de leitura de quem já o tem, mas 
também é responsável pelo primeiro contato de 
muitas pessoas com o livro, despertando a prática 
em quem nem imaginava que gostava de ler.  

Quais são os benefícios da leitura no dia 
a dia?

Temos observado que o número de pessoas 
que gostam de ler tem crescido. Com base nisso, 
estamos tentando, por meio de doações, montar 
uma biblioteca física na instituição. Com isso, 
mais cidadãos poderão ter acesso e usufruir dos 
livros. A leitura estimula a criatividade, melhora 
a concentração e a memorização. Ademais, 
exercita o cérebro, expande o vocabulário e os 
conhecimentos gerais. Fora que tem o poder de 
transportar o leitor para outro universo e tornar 
o mundo melhor.Kombi itinerante leva o hábito de leitura à população mais carente
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Preparando o terreno
ma preponderante lista de nomes influentes faz parte da plateia de con-

vidados para a assistirem à transmissão do “Transforma Minas”, entre 

eles o governador Romeu Zema (Novo), a secretária de Desenvolvimento 

Social do Estado, Elizabeth Jucá, o secretário adjunto da pasta, Fernando 

Passalio, o presidente da Associação Mineira de Municípios (AMM), Julvan Lacerda, e 

o jornalista William Waack.

O evento, comandado pela Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do 

Estado de Minas Gerais (Fecomércio MG), será levado ao ar pelas redes sociais e tam-

bém pelo YouTube no dia 28 de abril. Ao divulgar os detalhes, a direção da federação 

informou que irá apresentar um portfólio de ações da entidade, mas paralelamente, 

fará uma demonstração dos conteúdos de elevada importância para a gestão pública. 

Essa ação da Fecomércio MG deve ser entendida como mais um ato, cujo escopo é 

compilar as demandas e tentar encontrar solução para algumas delas, preparando o 

terreno para quando a economia voltar a conceber o seu cronograma de crescimento, 

o que segundo especialistas, ocorrerá a partir do mês de agosto se a vacinação contra 

a COVID-19 continuar no ritmo atual.

Ao difundir o tema, a presidente do Sistema Fecomércio MG, Sesc e Senac, Ma-

ria Luiza Maia Oliveira, disse que o “Transforma Minas” busca aproximar os novos 

prefeitos e seus secretários municipais do sistema do comércio em geral. A dirigente 

lembra ainda que, por meio de uma programação de qualidade, o evento em tela 

visa apoiar os gestores municipais na elaboração de ações estratégicas educacionais, 

culturais e sociais voltadas para o comércio de bens, serviços e turismo. Ela acrescenta 

sobre a efetiva significação da interiorização, quando promovem o fortalecimento das 

representatividades nas áreas sindical, comercial e aprendizagem em todo o estado.

Os organizadores do certame estão propondo uma programação diversificada, com 

temas voltados ao debate sobre desafios da administração pública em 2021, os cenários 

e as oportunidades para as prefeituras e os preparativos para o futuro pós-pandemia. 

Vem de encontro com a tese defendida pelo Sistema Fecomércio MG, o recente levan-

tamento feito pelo Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae), 

apontando que 54% dos pequenos negócios estão otimistas em relação à retomada 

do faturamento aos mesmos níveis antes da crise sanitária a partir do mês de agosto.

Vale ressaltar que todas as entidades sérias, como a Fecomércio MG, Sebrae, Fede-

ração das Indústrias do Estado de Minas Gerais (Fiemg), Câmara de Dirigentes Lojistas 

de Belo Horizonte (CDL/BH), Federação da Agricultura e Pecuária do Estado de Minas 

Gerais (Faemg), além de outros segmentos organizados reforçam a importância de 

uma preparação de terreno para quando essa terrível pandemia passar e, então, com 

a saúde dos mineiros preservada, mediante a vacinação em massa da população, possa 

haver o tão desejado e singular retorno do crescimento econômico. Por enquanto, os 

programas oficiais estão cuidando apenas de minimizar o impacto do vírus, contudo, a 

escalada de problemas registrados no rastro desta catástrofe humana tem feito milhões 

de vítimas, cuja maioria perde os seus empregos, enquanto os negócios vão sucumbindo 

pelos meandros de uma descabida situação sem controle.

É sempre bom ressaltar que a iniciativa privada, por meio de suas representações 

legais, está tomando os devidos cuidados e as atitudes necessárias. No entanto, também 

é esperada uma atuação do poder público, que não pode simplesmente ficar observando 

o barco à deriva e conduzindo todos os cidadãos para esse abismo ocasionado pela 

famigerada pandemia da COVID-19. Que as atitudes dos particulares encontrem terreno 

fértil nos meandros oficiais na busca de minimizar o sofrimento de todos.
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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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candidatos à
presidência querem
escolher nome
mineiro para vice

ara os matemáticos da política brasileira, 
os arroubos do presidente Jair Bolsonaro 
vão entrar em uma espiral cada vez mais 
acentuada a partir da decisão do Supre-

mo Tribunal Federal (STF), que reposicionou o 
ex-presidente Lula (PT) no cenário político.

Segundo os jornalistas da crônica política de 
Brasília, paulatinamente, Bolsonaro vai deixar de 
lado a ira contra o STF para bater de frente com a 
esquerda e é exatamente esse o trunfo do grupo 
petista. Eles almejam o confronto de ideias. 

Em São Paulo, fala-se que uma das estratégias 
de Lula já está definida: chamar Bolsonaro para o 
centro da arena. O objetivo é suspender a política 
feita à base de redes sociais e se direcionar para a 
batalha tradicional, mediante propostas e debates 
diretos, se possível frente a frente. 

um vice mineiro
Semana passada surgiu uma informação 

que sacudiu os meios políticos. O ex-ministro 
do Turismo, Walfrido dos Mares Guia, hoje um 
abastado empresário, já estaria em contato com 
a classe produtora e industrial de São Paulo, 
evidenciando que o ex-presidente Lula é de 
plena confiança dos mercados em geral. Esse 
fato acabou gerando comentários paralelos de 
que o ex-ministro, amigo do petista, faria parte 
da lista dos prováveis nomes com potencial à 
vice-presidência em 2022.

Em Brasília, já se fala até mesmo em mu-
danças de plano. Agora, quem pode passar a ser 
um nome bem avaliado para fazer dobradinha 
numa possível reeleição de Bolsonaro seria o 
megaempresário Rubens Menin. Em Belo Hori-
zonte, amigos de Menin sequer admitem a ideia 
de que seu nome está incluso nessa lista para um 
embate político/partidário, uma vez que seu tino 
empresarial demonstra ser sinônimo de sucesso. 
De qualquer maneira, o mineiro está na mira do 
Palácio do Planalto, no entanto, essa hipótese 
ficará hibernada para se deflagrar em momento 
mais oportuno. 

Seja na capital federal ou em São Paulo, 
o prefeito de Belo Horizonte, Alexandre Kalil 
(PSD), passou a ser opção para a política nacio-
nal. Consta que o presidente do PSD, Gilberto 
Kassab, observa em seu filiado o nome ideal 
para representar a sigla na eleição majoritária. 
Por seu turno, o ex-ministro Ciro Gomes (PDT) 
comenta que aposta em Kalil para ser o seu vice, 
oferecendo até mesmo sua legenda para uma 
eventual filiação, caso não se sinta confortável 
no atual partido no qual faz parte. 

No âmbito da Assembleia Legislativa de 
Minas Gerais (ALMG), percebe-se nitidamente 
a existência de uma bancada de parlamenta-
res disposta a levantar a bandeira de Kalil no 
próximo ano, porém para o pleito pelo governo 
de Minas. Inclusive, já são escalados nomes 
para compor com ele a chapa, como o atual 
presidente da Casa, Agostinho Patrus (PV), 
além do presidente da Associação Mineira de 
Municípios (AMM), Julvan Lacerda, atualmente 
filiado ao MDB.

Walfrido dos mares guia é
cotado para ser vice de lula

Alexandre Kalil é um nome em
evidência nacionalmente

rubens menin tem prestígio
junto ao presidente Bolsonaro
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governo zema atinge marca de r$ 100 bilhões
em investimentos privados para minas gerais

A s estratégias adotadas pelo  governo de 
Minas para desburocratização do setor 
público, com objetivo de simplificar a 
vida dos empreendedores e gerar mais 

empregos e renda, estão surtindo efeitos práticos 
na economia. Prova vem do estado ter atraído mais 
de R$ 100 bilhões em investimentos privados desde 
o início da atual gestão - em janeiro de 2019 - até 
março deste ano, o que resultará na geração de 
mais de 55 mil empregos diretos e outras centenas 
de milhares indiretos.

Mesmo com as incertezas no mercado finan-
ceiro, causadas pela pandemia, as estratégias ado-
tadas pela Agência de Promoção de Investimento 
e Comércio Exterior (Indi), vinculada à Secretaria 
de Desenvolvimento Econômico (Sede), fizeram 
com que Minas Gerais se consolidasse como rota 
certeira de alguns dos maiores e mais importan-
tes investimentos realizados no país. “O governo 
mineiro segue com seu propósito de facilitar a vida 
de quem quer empreender no estado, gerando 
emprego e renda para o povo. Os números que es-
tamos apresentando hoje são resultado do trabalho 
sério e responsável”, destaca o governador Romeu 
Zema (Novo).

meta alcançada
O dinamismo é tamanho que, em março deste 

ano, a Indi já havia batido a meta para 2021, ao 
atrair, apenas nos três primeiros meses, R$ 30 
bilhões em aportes privados para o estado, com 
a potencial geração de quase 17 mil postos de 
trabalho. Esses dados confirmam a segurança e a 
preferência dos investidores em concretizar negócios 
no território mineiro. Entre os segmentos que estão 
aquecidos e auxiliaram na obtenção desse resultado 
há projetos dos setores alimentos, automotivo, e-
-commerce e da cadeia de suprimentos, fármacos, 
geração de energia e siderúrgico.

O secretário de Desenvolvimento Econômico 
de Minas Gerais, Fernando Passalio, ressalta a im-
portância de registrar esse feito. “É com felicidade 
que celebrarmos essa marca de R$ 100 bilhões já 
atraídos para Minas Gerais na gestão de Zema. São 
números que demonstram estarmos no caminho 
certo. Em 4 anos, o governo anterior atraiu apenas 
R$ 28 bilhões. Em pouco mais de 2 anos, já atingi-
mos quatro vezes o valor atraído na administração 
passada”, compara.

Na avaliação de Passalio, a obtenção desse 
resultado remete ao resgate da confiança dos 
investidores nas ações do governo, a segurança 
jurídica encontrada no estado atualmente, além 
do tratamento, da atenção e da proatividade na 
busca por oportunidades de negócios, resultando 
em um ambiente totalmente favorável para os 
empreendedores. Ele ressalta, ainda, a diversidade 
dos investimentos, com marcos significativos como 
a instalação de grupos importantes: Amazon, Mer-
cado Livre (e-commerce), Cidade Imperial, Grupo 
Petrópolis, Heineken (bebidas), Crown (embalagens 
de alumínio), Verallia (embalagens de vidro), Bravo 
Motor e Itapemirim (transportes) e Weg (equipa-
mentos eletroeletrônicos).

“Ainda mais importante do que comemorar-
mos esses marcos é celebrarmos a efetividade das 
implementações. Muitas dessas empresas já estão 
operando. Estamos comemorando a geração de 
empregos e mais oportunidades para os mineiros”, 
conclui secretário de Desenvolvimento Econômico.

diversificação econômica
Para o diretor presidente da Indi, Thiago Tos-

cano, entre os aspectos mais importantes a serem 
observados nesses aportes está a concretização de 
uma demanda antiga: a diversificação da economia 
mineira. “Quando fazemos uma análise setorial dos 
investimentos que Minas está recebendo, percebemos 
que eles contemplam diversos setores da economia. 
Isso mostra que diversificamos ao mesmo tempo em 
que fortalecemos a cadeia produtiva e de fornecedo-
res dentro do próprio estado. Caso fossem investimen-
tos concentrados exclusivamente em mineração, não 
teria um impacto tão grande”, observa. 

Entre os exemplos, ele cita o setor de alimentos, 
especificamente de batata pré-frita congelada, no qual 
os projetos das empresas McCain, multinacional cana-
dense, e Bem Brasil, empresa orginalmente mineira, 
somam quase R$ 1 bilhão de investimentos respectiva-
mente em Araxá e Perdizes, municípios do Alto Parana-
íba. As empresas buscam atender à crescente demanda 
interna, levando em consideração que, até então, 
grande parte desse tipo de produto era importado.

“Essa diversificação tão intensa nunca ocorreu. 
Vale observar também que grande parte desses 
investimentos já está em operação. Não é apenas 
um discurso. Estamos diversificando a economia 
e agregando valor à cadeia produtiva de Minas 
Gerais. O caso da Pratt & Whitney é emblemático: 
a manutenção de motores de aviões que, até 2019, 
era realizada nos EUA e Canadá, hoje é feita em 
São José da Lapa, na região metropolitana de Belo 
Horizonte”, exemplifica.

secretário de desenvolvimento econômico
de minas gerais, fernando Passalio

Uberlândia promove capacitação
sobre a Nova Lei de Licitações

G
ov

er
no

 d
e 

M
in

as

Uberlândia vai dar um passo vanguardista na 
promoção da modernização e eficiência das adminis-
trações públicas em benefício da população. Entre os 
dias 26 e 30 de abril, a Escola de Governo da Prefeitura 
de Uberlândia oferecerá uma das primeiras capacita-
ções gratuitas do Brasil a servidores sobre o marco 
estabelecido pela Nova Lei de Licitações (14.133/2021). 

Com a presença do relator da lei no Senado Fede-
ral, o senador Antonio Anastasia (PSD), e do ministro 
do Tribunal de Contas da União (TCU) Raimundo 
Carreiro, o treinamento será voltado ao preparo 
não só de servidores do município que atuam nos 
processos de contratação pública, mas também de 
prefeitos e servidores daquelas cidades que compõem 
a Associação dos Municípios da Microrregião do Vale 
do Paranaíba (Amvap), além do público externo.

Denominado de “1º Ciclo de Estudos sobre a 
Nova Lei de Licitações”, a qualificação contará, na 
prática, com exposições e debates sobre o novo mi-
crossistema de licitações e contratos administrativos, 
materializado pela lei federal. 

 Além das intervenções do senador e do 
ministro do TCU, o prefeito Odelmo Leão (PP) 
e profissionais renomados do direito também 
participarão. Os especialistas propiciarão a 
oportunidade de discussões acerca das linhas 
gerais e inovações advindas da nova legislação, 
observando os principais impactos na rotina da 
consecução dos interesses coletivos. O I Ciclo 
será virtual em cinco momentos, abertura e 
quatro módulos, contemplando exposição e 
debates.

A Escola de Governo da Prefeitura de Uber-
lândia é responsável pelo desenvolvimento de 
competências essenciais de gestão pública, objeti-
vando serviços de qualidade e resultados sociais. 
Voltada à educação estratégica dos quadros 
públicos do município, congrega, integra e arti-
cula as ações das diversas secretarias municipais 
visando a excelência dos serviços e o bem-estar 
do servidor, consequentemente, melhorando o 
atendimento aos cidadãos.

seja na capital federal ou 
em são Paulo, o prefeito
de BH, Alexandre Kalil,

passou a ser opção
para política nacional

eleições importantes
No segundo semestre deste ano, a eleição para presidente 

da regional Minas da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) 
promete movimentar o meio jurídico em todo estado. Consta 
nos bastidores que o ex-presidente da entidade, luís cláudio 
chaves é candidato outra vez, e agora, com apoio do atual 
dirigente, raimundo cândido júnior. A conferir...

escolha da diretoria
O Sindicato dos Auditores Fiscais da Receita Estadual 

de Minas Gerais (Sindifisco-MG), um dos mais atuantes do 
estado, fará votação para escolha de sua diretoria no mês 
de setembro. O pleito promete ser acirrado com vários con-
correntes, claro.

disputa na faemg
Ainda no final de agosto ou princípio de setembro, quem 

vai mudar de comando é a influente Federação da Agricultura 
e Pecuária de Minas Gerais (Faemg). O atual presidente, ro-
berto simões, depois de uma gestão avaliada como positiva, 
resolveu não mais participar do pleito por questões pessoais 
e também por injunção estatutária.

Briga no mdB
Comentários nos corredores da Assembleia Legislativa de 

Minas Gerais (ALMG) indicam que a bancada estadual dos 
deputados filiados ao MBD tende a apoiar a pré-candidatura 
do prefeito Alexandre Kalil (PSD) ao governo de Minas. Já 
a ala de parlamentares federais da sigla não quer assumir 
compromisso por enquanto, até porque, tem chances de 
conversar com o governador romeu zema (Novo). Enquanto 
isso, a briga interna só vai ganhando fôlego.

Palácio ou mausoléu?
Desde que assumiu o governo de Minas, romeu zema 

(Novo) se negou a morar no Palácio das Mangabeiras, local 
reservado à residência oficial dos governadores do Estado 
ao longo de décadas. Agora, o Palácio está mais para um 
mausoléu, completamente abandonado, embora continue 
com a sua exuberância paisagística.

reeleição complicada
Mesmo estando na condição de líder do governo no âm-

bito da Assembleia, o deputado estadual, gustavo Valadares 
(PSDB), tem dito a amigos que não irá dedicar o seu apoio 
integral às causas do governo de Minas, visto que a sua ree-
leição para o posto de parlamentar está em primeiro lugar.

cena única: No último pleito, o ilustre homem público 
não teria conquistado a votação almejada, daí esse grau de 
preocupação de cuidar de seus interesses políticos, indepen-
dente de sua posição de líder.

marqueteiro de Aécio
Informações de Brasília dão conta que se o deputado 

federal Aécio neves (PSDB) decidir disputar a eleição majori-
tária no próximo ano, certamente não teria o seu homem de 
confiança, Paulo Vasconcelos, para comandar o seu marketing 
de campanha. A conferir...

Acminas tímida
O desafio é enorme para o novo presidente da Associa-

ção Comercial e Empresarial de Minas (ACMinas), josé de 
Anchieta. A centenária entidade, mesmo com a paralisação 
das atividades comerciais neste período de pandemia, teve 
uma atuação modesta ao defender os seus associados de 
maneira objetiva.

https://www.mg.gov.br/
https://www.mg.gov.br/
https://www.indi.mg.gov.br/
https://www.indi.mg.gov.br/
http://www.desenvolvimento.mg.gov.br/
http://www.desenvolvimento.mg.gov.br/
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Av. Dr. João Luiz de Almeida, 250 - sala 105 - Vila Guilhermina
Montes Claros - MG

“Somos feitos de carne, mas somos 
obrigados a viver como se

 fôssemos de ferro”
Freud

nat macedo

mArcelo de souzA e silVA

Presidente dA câmArA de dirigentes lojistAs de Belo Horizonte (cdl/BH)

O conteúdo deste artigo é de responsabilidade exclusiva do seu autor

um novo sopro de esperança

No dia 22 de abril, após mais de 45 dias 
proibidos de funcionar, boa parte do 
setor de comércio e serviços da capital 

voltou a abrir suas portas. É um alívio para o 
setor da economia que mais tem sofrido du-
rante essa pandemia do coronavírus. Somente 
em 2020, mais de 21 mil estabelecimentos do 
setor de comércio e serviços fecharam suas 
portas definitivamente, principalmente os 
micro e pequenos negócios. Quem conseguiu 
sobreviver foi à custa de muito trabalho, cria-
tividade e resistência.

A reabertura surge como um sopro de 
esperança, após tantas incertezas e prejuízos 
causados. Entendemos a necessidade do 
isolamento social. Afinal, atravessamos um 
dos momentos mais críticos da pandemia. 
Contudo, ficou cientificamente comprovado 
que o funcionamento do comércio não é o 
responsável direto pelo aumento do índice 
de transmissão. Transporte coletivo super-
lotado, festas clandestinas e aglomerações 
irresponsáveis são os principais fatores para 
a disseminação do vírus. O comércio, infeliz-
mente, também é uma das vítimas.

Sabemos que, apesar dos prejuízos sofri-
dos e das incertezas que ainda prevalecem, 
esta é a hora de manter o pensamento 
positivo. Essa retomada nos traz esperança 
e possibilidades de renovação. É preciso que 
o comerciante faça uma autoanálise e recrie 
sua forma de trabalhar, avalie o que não é 
mais funcional, aplique novas metodologias 
e inove.

O varejo mudou e o consumidor tam-
bém. Com as diversas possibilidades ofere-
cidas pelas compras on-line, é preciso deixar 
a venda presencial mais atrativa, vantajosa 
e que ofereça ao consumidor mais que um 
produto. Experiências apaixonantes, aten-
dimento personalizado e de qualidade e 
variadas opções de pagamento são alguns 
dos pontos a serem trabalhados. Mas, claro, 
não podemos nos esquecer do atendimento 
virtual. Afinal, de agora em diante, o comér-
cio varejista será um modelo híbrido: virtual 
e presencial. Ambos merecem atenção e 
dedicação.

Batalhamos muito por essa reabertura. 
Felizmente conseguimos. Então, não vamos 
desperdiçar essa oportunidade que, cer-
tamente, é essencial para a retomada da 
economia de nossa cidade.  

Para que o retorno das atividades seja 
seguro para todos, a conscientização é impor-
tantíssima. Precisamos que todos cumpram e 
respeitem os protocolos de higiene e distan-
ciamento. Esta é uma responsabilidade de 
todos: lojistas, funcionários e consumidores. 
O comércio, por sua vez, está fazendo a sua 
parte. As pessoas podem ficar tranquilas 
porque os estabelecimentos vão voltar a 
funcionar respeitando todos os protocolos. 
Disponibilizando álcool em gel, usando 
máscara e evitando aglomerações. O setor 
está absolutamente preparado e consciente 
para atender o consumidor de forma segura 
e responsável.

Em situações como a que estamos vivendo, 
todos nós nos tornamos responsáveis pela saú-
de. Na última semana, reafirmamos mais uma 
vez o nosso compromisso em salvar vidas. Para 
ajudar as entidades filantrópicas e hospitais 
públicos da capital, Nova Lima e Santa Luzia, 
fizemos a doação de cem capacetes Elmo, que 
irão beneficiar entidades como Hospital Mário 
Penna, Santa Casa BH, Hospital São Lucas, Hos-
pital Evangélico, Hospital da Baleia e Hospital 
São Francisco. Todos estes hospitais estão na 
guerra para salvar vidas contra a COVID-19.

O capacete Elmo é um dispositivo de 
suporte ventilatório não invasivo capaz de 
manter uma pressão positiva nas vias aéreas 
através da oferta de alto fluxo de oxigênio e 
ar medicinal, reduzindo consideravelmente 
o esforço respiratório do paciente. O equi-
pamento é colocado na cabeça do paciente 
e possui acesso para a entrada de oxigênio, 
permitindo que ele respire com menos esforço. 

No Brasil, o Elmo foi criado por pesquisa-
dores do Ceará e foi utilizado pela primeira 
vez na crise de Manaus, que ocorreu em 
janeiro.  Já está comprovado que o uso do 
equipamento diminui em até 60% a intu-
bação de pacientes de COVID-19, reduzindo 
a ocupação de leitos de Unidade de Terapia 
Intensiva (UTI) para o tratamento da doença.  
Além disso, o Elmo pode ser esterilizado e 
reutilizado em outros pacientes, além de 
aumentar a segurança dos profissionais de 
saúde, já que, por ser vedado, não permite 
a proliferação de partículas de vírus.

60% dos trabalhadores acreditam que
tecnologia reduz vagas de emprego

A pandemia provocou diversas mu-
danças, dentre elas a migração de 
boa parte dos trabalhadores para 
o modelo remoto. Essa, porém, é a 

ponta do iceberg, segundo uma nova pesquisa 
da PwC. Como reflexo da aceleração de várias 
tendências da força de trabalho, cerca de 60% 
dos colaboradores estão preocupados com o 
fato da tecnologia colocar suas funções em 
risco. Além disso, 48% acreditam que “o em-
prego tradicional não existirá no futuro” e 39% 
entendem que é provável que sua ocupação se 
torne obsoleta em 5 anos. 

Por outro lado, a crise sanitária também 
levou 40% dos trabalhadores a aprimorarem 
seus conhecimentos digitais. Esse grupo, inclu-
sive, pretende continuar a adotar o treinamen-
to e o desenvolvimento de novas capacitações. 
Entre os entrevistados, 77% se sentem prontos 
para aprender novas habilidades e 74% veem 
o treinamento como uma questão de respon-
sabilidade pessoal. 

O sócio e líder de Digital Upskilling da PwC 
Brasil, Marcos Panassol, explica que desde 
antes do isolamento já existia uma percepção 
de que a automação de processos industriais 
e administrativos iria reduzir ou eliminar a 
necessidade da intervenção humana. “Vários 
estudos relatavam profissões que iriam desa-
parecer”. 

A necessidade de reinventar o modelo de 
negócio, frente à crise gerada pela COVID-19, 
levou muitos empresários a acelerar o pro-
cesso de transformação digital. “Se antes 
havia resistência de setores tradicionais em 
mergulhar de cabeça na inovação, agora o 
cenário impôs essa necessidade. Ao mesmo 
tempo em que postos de trabalho são elimi-
nados pelo uso de tecnologia, muitos outros 
estão surgindo”. 

Ele observa que há ainda uma enorme 
e crescente demanda por profissionais com 
competências e habilidades específicas. “Tan-
to comportamentais (aprendizado contínuo, 
capacidade de lidar com incertezas, métodos 

ágeis), quanto técnicas (codificação, inteligên-
cia artificial, robótica, etc)”.

Panassol acrescenta que o descompasso 
entre as capacitações adquiridas e aquelas 
necessárias ao ambiente digital também está 
se tornando um dos principais problemas no 
mundo. “Por outro lado, a tecnologia está 
criando empregos, mas os indivíduos preci-
sam adquirir tais habilidades e desenvolver 
um mindset que facilite sua adaptação a esse 
cenário. Existe uma vontade de aprendizado 
entre a população, mas as oportunidades não 
são distribuídas de maneira uniforme. Essa é 
uma questão que vai se tornar extrema caso 
não receba a devida atenção de governos, 
Organizações não Governamentais (ONGs) e 
empresas”. 

Por causa disso, ele avalia como positivo o 
fato de 40% das pessoas estarem aproveitando 
a crise sanitária para melhorar suas habili-
dades digitais. “Essa qualificação é urgente 
e essencial para lidarmos com os desafios 
do mercado. Esse aprimoramento tem sido 
fundamental para a garantia dos empregos, 
além de evitar o aumento das desigualdades 
de oportunidades e de renda”.

Para ele, os indivíduos não devem perma-
necer numa zona de conforto, mas buscar no-
vas formas de adquirir conhecimentos e tentar, 
até mesmo, se realocar em outras funções para 
lidar com os atuais e futuros desafios. “É preci-
so criar uma cultura contínua de aprendizado 
e curiosidade para elevar a proficiência digital 
de todos os profissionais”.

Para driblar esse cenário, 40% dos colaboradores têm
buscado aprimorar suas habilidades digitais na pandemia
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Pimentel na política
Recentemente, a Justiça Eleitoral mandou arquivar mais 

um processo do ex-governador fernando Pimentel (PT) por 
falta de provas. Segundo amigos, ele está a um passo para 
ficar plenamente credenciado a disputar o pleito eleitoral em 
2022. Por enquanto, não é conhecida a posição de Pimentel 
em relação à peleja do próximo ano.

desmoralizando a lava jato
Juristas e formadores de opinião de Brasília, Rio e São 

Paulo analisam que com a decisão do Supremo Tribunal 
Federal (STF), cancelando poderes da Justiça Federal de 
Curitiba de sentenciar o ex-presidente lula (PT), vai começar 
uma verdadeira onda para tentar desmoralizar de vez a Lava 
Jato, por interesses políticos, inclusive de muitos governistas. 
Cruz credo, gente.

e agora, lula?
Indagação de parlamentares apoiadores do ex-presidente 

lula (PT). “Em 2018, ele foi preso e, com isso, não pôde 
participar da eleição presidencial. Resta saber o que vão tentar 
fazer para impedir que o ex-presidente possa ser candidato 
outra vez no próximo ano”, questionam.

Bolsonaro x minas
O Palácio do Planalto está fazendo um levantamento mais 

detalhado para saber qual foi o investimento do governo fede-
ral em Minas e quais são as chances de aplicação em obras no 
estado nos próximos anos. A ordem neste sentido teria vindo 
do próprio presidente jair Bolsonaro, já de olho no colégio 
eleitoral mineiro. Coisas da política nacional.

ministro cai, cai
Na opinião do empresário paulistano emerson Ka-

paz, que já foi deputado federal, quando um minis-
tro começa a ser bombardeado, como está aconte-
cendo com o titular do Ministério do Meio Ambiente,  
ricardo salles, a demissão é o caminho mais curto para o fim 
da crise. “Ele vai cair, isso é apenas uma questão de tempo”, 
aposta Kapaz. Será?

Apoio dos evangélicos
Levantamento interno do governo deixa claro que os 

evangélicos, em geral, continuam apoiando o presidente 
jair Bolsonaro. “Ele, além de seguidores ideológicos, tem 
essa fatia importante da sociedade ao seu lado”, comenta o 
cientista político ricardo sennes.

cPi da coVid
A denominada CPI da COVID, prestes a ser colocada em 

andamento no Senado, pode ser um balão de ensaio para 
garantir privilégios para muitos políticos. Alguns jornalistas 
entendem que o Palácio do Planalto não está preocupado com 
o resultado prático da Comissão, pois o seu foco passa a ser o 
acompanhamento relacionado aos recursos enviados ao Esta-
do. “Se der mais confusão, os ministros palacianos apertam 
o cerco em cima dos senadores governistas para minimizar 
o efeito, mediante um enorme poder de pressão sobre eles”, 
afirma carlos Alberto sardenberg. Talvez não, viu jornalista?!

https://cdlbh.com.br/portal/39/Produtos/Planos_de_Saude
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facebook.com/SucodeUvaAurora
vinicolaaurora.com.br/sucodeuva

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

encontro virtual: romeu zema se reúne com
presidente do tjmg e representantes do comércio

Com o objetivo de ouvir as de-
mandas do comércio e dialogar 
sobre medidas que reduzam os 
impactos da pandemia no setor, 

o governador Romeu Zema (Novo) se 
reuniu virtualmente, no dia 20 de abril, 
com o presidente do Tribunal de Justiça 
de Minas Gerais (TJMG), desembargador 
Gilson Lemes, e com representantes da 
Câmara de Dirigentes Lojistas de Belo 
Horizonte (CDL/BH), da Federação das Câ-
maras de Dirigentes Lojistas do Estado de 
Minas Gerais (FCDL-MG), da Federação do 
Comércio de Bens, Serviços e Turismo do 
Estado de Minas Gerais (Fecomércio MG) e 
da Federação das Associações Comerciais, 
Industriais, Agropecuárias e de Serviços do 
Estado de Minas Gerais (Federaminas).

Zema destacou o esforço da gestão 
para minimizar os efeitos da COVID-19 e sal-
var empregos e negócios. “Sabemos que 
o segmento comercial foi muito afetado e 
agradeço o sacrifício que todos têm feito. 
Estamos fazendo todo o possível para que 
o impacto seja menor e possamos salvar 
o máximo de empregos. Liberamos um 
volume recorde de linhas de crédito pelo 
Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais 
(BDMG). Inclusive, fizemos um aumento de 
capital no banco, de forma que o crédito 
direcionado às micro e às pequenas empre-
sas subiu mais de 400%. Corremos atrás 
de postergar o pagamento de impostos. 
A Companhia Energética de Minas Gerais 
S.A. (Cemig) e a Companhia de Sanea-
mento de Minas Gerais (Copasa) também 
foram orientadas a reverem os casos de 
clientes inadimplentes do setor produtivo, 
renegociando essas dívidas”, afirmou.

O governador lembrou que as medidas 
restritivas impostas pela onda roxa foram 
tomadas em um momento de extrema 
necessidade para restabelecer a capacidade 
assistencial da rede de Saúde e preservar a 
vida dos mineiros. Ele também pediu que 

a reabertura ocorra de forma consciente, 
mantendo todos os cuidados sanitários. “Fo-
mos obrigados a tomar essa decisão mais 
forte, caso contrário começaríamos a assistir 
cenas de horror, com pessoas morrendo na 
rua por falta de atendimento médico”.

Ele acrescenta que, hoje, está otimista, 
porque as regiões que entraram na onda 
roxa, inicialmente, já tiveram uma melho-
ria expressiva nos números, especialmente 
de pessoas infectadas, e avançaram para 
a onda vermelha. “Peço que as entidades 
orientem ao máximo o comércio nessa re-
abertura para que tome todas as medidas 
necessárias. Com consciência, certamente 
poderemos operar sem sobrecarregar o 
nosso sistema de Saúde”, orientou.

diálogo

O presidente do TJMG afirmou que a 
proposta da reunião foi chegar a um acor-
do, por meio do diálogo, para conciliar a 

Saúde Pública e o setor econômico. “Todas 
essas lideranças empresariais estiveram 
com a gente, semana passada, trazendo a 
preocupação com a reabertura do comér-
cio, considerando que há algum tempo, 
em decorrência das restrições impostas 
pela onda roxa, estão impedidos de abrir. 
Isso preocupa a todos nós, inclusive ao 
senhor governador, sabendo também da 
apreensão que o senhor tem de termos 
um retorno gradual das atividades”, disse.

O secretário-geral do Estado, Mateus 
Simões, destacou a parceria entre o Executivo 
estadual e o TJMG na busca por medidas 
de conciliação. Ele também reforçou que a 
onda roxa foi uma medida extrema, em um 
momento crítico, e que o poder público tem 
adotado ações para que ela não seja mais ne-
cessária. “A onda roxa é uma ação extraordi-
nária, que evitamos até o último momento, e 
sabemos o quanto ela impactou o comércio. 
O governo de Minas está de portas sempre 
abertas para dialogar com o ramo”, explicou.

O presidente da CDL/BH, Marcelo 
de Souza e Silva, agradeceu a abertu-
ra ao diálogo por parte dos poderes. 
“Tanto no TJMG quanto no governo do 
Estado, temos um diálogo muito fácil. 
Sempre que solicitamos, o governador 
conversou com o ramo, assim como os 
secretários”, afirmou.

O presidente da FCDL/MG, Frank Sina-
tra, também destacou a importância de 
definir soluções em conjunto. “Agradeço ao 
governador, que sempre teve diálogo com 
as entidades, principalmente com as CDLs. 
Temos visto o sacrifício que o senhor tem fei-
to. Sabemos que o senhor também é da área 
comercial e nota o que estamos sofrendo”.

Também presente no encontro virtual, 
o segundo secretário da Fecomércio, Rony 
Anderson, destacou o momento difícil 
enfrentado pelo setor e a importância da 
união para superar os obstáculos. “Esta-
mos vivendo o pior momento do comércio 
na história. Reconhecemos que no ano 
passado tivemos investimentos, atenção 
com relação aos impostos. Agora temos 
autorização novamente para funcionar, 
mas os primeiros meses serão difíceis. 
Essas empresas não têm condições de 
continuar se não tivermos uma união 
muito grande”, pediu.

O presidente da Federaminas, Valmir 
Rodrigues, também destacou algumas 
demandas do ramo. “Parabenizo ao 
governador pelo trabalho que tem feito 
à frente do Estado de Minas Gerais. Eu 
sou fã de gestão e felicito a condução 
de tudo que tem acontecido. Mas na 
questão da onda roxa, principalmente 
para o interior que tem uma realidade 
diferente, o pequeno comerciante teve 
que fechar. E, muitas vezes, isso não 
impediu que as pessoas continuassem 
se aglomerando nas ruas. Essa é uma 
reflexão importante para pensarmos os 
próximos passos”, finalizou.

“todas essas
lideranças

empresariais
estiveram com

a gente, semana
passada, trazendo

a preocupação
com a reabertura

do comércio”
R
iv

a 
M

or
ei

ra

https://www.fecomerciomg.org.br/
http://cemig.com.br/
http://copasa.com.br/
http://secretariageral.mg.gov.br/
http://mg.gov.br/
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daniel Amaro

Preço dos remédios sofre
reajuste de até 10,08%

No final de março, o governo federal 
autorizou um reajuste de até 10,08% no 
preço dos medicamentos, sendo o maior 
desde 2016 e o dobro do ano passado. O 
aumento ficou bem acima da inflação, 
medida pelo Índice de Preços ao Consu-
midor Amplo (IPCA), que fechou 2020 em 
4,52%. A alta vem em um momento de 
economia ainda se recuperando da crise 
sanitária e vai pesar bastante no bolso dos 
consumidores, visto que não tem como 
fugir deste gasto mensal.

A resolução aprovada pelo Conselho 
de Ministros da Câmara estabelece três 
percentuais máximos, de acordo com a 
classe terapêutica dos medicamentos 
e perfil de concorrência da substância: 
10,08% (nível 1), 8,44% (nível 2) e 6,79% 
(nível 3). Na lista dos remédios que 
ficaram mais caros estão antibióticos, 
anti-inflamatórios, medicamentos para 
dor e diabetes. Os reajustes já podem ser 
aplicados pelas farmacêuticas, mas cabe 
às empresas definirem os novos preços.

O cálculo de reajuste, feito pela Câma-
ra de Regulação do Mercado de Medica-
mentos (CMED), levou em consideração 
a inflação dos últimos 12 meses, além 
de outros indicadores do setor, como a 
produtividade das indústrias de medi-
camentos (fator X), custos não captados 
pela inflação, como o câmbio e a tarifa de 
energia elétrica (fator Y) e a concorrência 
de mercado (fator Z).

Para o economista Ricardo Fonseca, 
um dos principais motivos que contri-
buem para o aumento de preço é a alta 
taxa de câmbio do dólar. “Grande parte 
dos insumos usados para a fabricação dos 
remédios é importada. Isso, sozinho, já 
provoca uma forte elevação nos custos. 
E nos últimos anos, a moeda americana 
subiu demais”.

A dona de casa Heliane Barros, 68 
anos, tomou um susto ao comprar seus 
remédios em abril. São medicamentos 
para controlar a pressão alta e a diabetes. 
Ela diz que a conta nunca passava dos 
R$ 130 mensais, agora subiu e chega aos 
R$ 160. “Desde o ano passado, minha 
neta é quem busca na farmácia pra mim. 
Tudo está ficando mais caro. Temos que 
controlar nosso dinheiro para fazer render 
até o final do mês”, desabafa.

Alguns proprietários de drogarias ain-
da devem manter os preços antigos, como 

é o caso do Antônio Batista. “Todos 
os anos têm esse aumento 

em março e que começa 
a valer a partir de abril. 

Temos três lojas e já 

prevendo uma alta, costumamos fazer um 
estoque para garantir um valor mais baixo 
aos nossos clientes por pelo menos alguns 
meses. Fazemos isso há um bom tempo e 
tem dado certo. Nós conseguimos fidelizar 
o consumidor e ainda conceder desconto 
em determinados medicamentos”.

reajuste de remédios

2016 12,50%

2017 4,76%

2018 2,84%

2019 4,33%

2020 5,21%
Fonte: Anvisa

como economizar?

PesQuise: Não compre na primeira farmácia 
que encontrar. Faça uma pesquisa em vários 
estabelecimentos.

genÉricos: Substituir pelos genéricos é uma 
boa opção. Eles são mais baratos e possuem 
a mesma eficácia dos de marca.

fArmáciA PoPulAr: Verifique o programa 
Farmácia Popular. Diversos remédios são 
distribuídos gratuitamente.

lABorAtórios: Uma dica é buscar os pro-
gramas de descontos dos laboratórios. Eles 
costumam chegar até 90%.

“tudo está ficando mais caro.
temos que controlar nosso
dinheiro para fazer render

até o final do mês”

“grande parte dos insumos
usados para a fabricação

dos remédios é importada”
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E-mail: acir.antao@ig.com.br

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

A todos, os nossos Parabéns!

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

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

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

www.itapoaloterias.com.br

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

O conteúdo desta coluna é de responsabilidade exclusiva do seu autor

OPORTUNIDADE

TERNO
SOB MEDIDA

R$ 1.400,00

Super 120
a partir de

Venha tirar suas medidas
ou agende um horário de

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

rua grão mogol, 333 - lj. 7
carmo sion - BH - mg

telefone: 31 99567-7300
Batista

Acesse nosso site:
jotabaptista.wix.com/jbatista

competência

nome de rodrigo PAcHeco em AltA - O presidente do Senado, Rodrigo 
Pacheco (DEM), começa a ser lembrado para ser candidato à presidência 
da República, pois o Brasil precisa de um político com o seu perfil: sério, 
sereno, firme em suas decisões e comprometido com o povo. Mesmo que 
nunca tenha se manifestado a respeito, os partidos iniciam uma movimen-
tação, porque haverá necessidade de ter um nome e uma estampa como a 
de Pacheco para ser o diferencial entre Lula e Bolsonaro. O grande entrave 
para este acordo é o ex-ministro Ciro Gomes (PDT), que embora esteja 
sempre aberto ao diálogo, não abre mão de sua candidatura, mesmo que 
seja para uma nova derrota.

o empresário rubens menin, que doou um terreno para o Atlético Mi-
neiro e está construindo com seu dinheiro um belo estádio para o clube, por 
pura paixão, disse que embora esteja empregando recursos em jogadores, 
espera receber a verba de volta, mas, se não der, também não vai reclamar.  

A flexibilização anunciada por Kalil em BH vai trazer problemas logo, logo. 
É que o comércio poderia ter horário diferente, abrindo as portas mais tarde 
para tirar o sufoco de ônibus cheios todas as manhãs e tardes, descongestio-
nando o transporte coletivo, o que evitaria as contaminações. 

A empresa administradora da rodovia 381 entre Contagem e Juiz de Fora, 
que cobra o pedágio mais barato do Brasil, poderia ter uma tarifa maior que 
os atuais R$ 2,30. Como ela vem fazendo um bom trabalho, o governo poderia 
concedê-la o resto da 381 entre Belo Horizonte e Governador Valadares, ma-
jorando o atual pedágio para R$ 5, repassando a ela os recursos necessários  
para conclusão do resto das obras. 

Boa notícia. A Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), por meio 
do Centro de Tecnologia em Vacinas, está anunciando um ensaio clínico em 
40 mil voluntários para testar seu imunizante contra a COVID-19. A vacina 
totalmente nacional deverá estar pronta em 2022.

o presidente da rede itatiaia de rádio, emanuel
carneiro, é o aniversariante da semana

A crise e A dePendÊnciA - Logo que se instalou a crise sanitária no Brasil, 
ficou visível nossa dependência da China, já que todos os insumos e ins-
trumentos da medicina de combate à COVID-19 são de lá. E o pior, nossa 
relação com chineses teve algumas agressões verbais de ministros e até 
mesmo do presidente, o que dificultou e muito nas aquisições de máscara e 
respiradores. Fico me lembrando de que, no passado, tivemos figuras como 
Nansen Araújo, médico cirurgião que acabou com a nossa dependência de 
importação de instrumentos cirúrgicos com a criação da Nansen Instrumen-
tos de Precisão, instalada em Contagem. Fica aí esse bom exemplo, afinal, 
é disso que estamos precisando.

AcordA KAlil - É lamentável que uma cidade do porte de Belo Horizonte 
não consiga buscar dinheiro no governo federal para suas obras mais ur-
gentes. O prefeito da capital mineira, Alexandre Kalil (PSD), teve um pedido 
de empréstimo negado pela Câmara Municipal, que não concordou com o 
índice de endividamento do município. Triste saber que o prefeito, reeleito 
com uma avalanche de votos no primeiro turno, não tenha capacidade de 
negociar verbas com os vários ministérios do governo federal para obras, por 
exemplo, contra as enchentes. Num passado recente, Hélio Garcia, Maurício 
Campos, Tancredo Neves, Newton Cardoso e Francelino Pereira souberam 
buscar recursos e fazer as intervenções necessárias dos seus tempos.

domingo, dia 25 de abril

Jornalista Roberto Mendonça
Sandra Fonseca 
Jair Carneiro 

segunda-feira, 26

Dom Walmor Oliveira de Azevedo - arcebispo de BH
Alci Lucas Gomes
Mirna Deslandes Aguiar

terça-feira, 27

Emanuel Soares Carneiro - diretor-presidente da Rádio Itatiaia 
Ex-deputado Paulo Ferraz
Carlos Lindenberg
Tia Dulce Maria 
Jornalista Márcia Barroso
Empresário Newton Lubeck

Quarta-feira, 28

César Massi - ex-presidente do Cruzeiro 
Empresário Lúcio Bemquerer
Radialista Paulo Sérgio
Delegada Elaine Matozinhos 

Quinta-feira, 29

Senhora Zilda Couto
Mauri Torres - conselheiro do Tribunal de Contas MG

sexta-feira, 30

Maria Júlia Antão Lara 
Jornalista Antônio Telles
Senhora Regina Abreu

sábado, 1º de maio

Jornalista e advogada Patrícia Diou
Arí de Castro

escolinha na tV: vamos
esquecer da vida difícil?

Nesses tempos difíceis e inesperados que estamos vi-
vendo, nada melhor do que o humor para nos desligarmos 
um pouco dos problemas e ter momentos de descontração. 
É justamente isto que fazemos todos os sábados às 11h30, 
na Band, com a Escolinha na TV, que leva distração e alegria 
para toda Minas Gerais.

A ideia da Escolinha surgiu do empreendedor Rafael 
Martini, que sentiu a necessidade de criar um programa 
de humor com personagens tipicamente mineiros e pro-
duzido totalmente em Minas Gerais. Da imaginação para 
a realidade, foi um passo.

Como idealizador e produtor geral do projeto, Martini 
procurou o empresário Fabiano Cazeca, da Multimarcas Con-
sórcios, que apoiou imediatamente o projeto. Depois disso 
surgiu a parceria com o diretor de Artes Daniel Evêncio e, por 
indicação do Fabiano, o roteirista e redator de humor Mário 
Brito, que incorporaram a ideia e, também, sentiram a neces-
sidade de levar prazer e alegria para as pessoas. Por isso todos 
estão trabalhando nessa meta que se tornou uma missão.

Nossos personagens falam sobre questões cotidianas 
com muito humor. Cada um possui um objetivo final com a 
história que é contada no diálogo com o professor e isso é 
feito para que nossa audiência se conecte com um humor 
bem mineiro. A ideia é que o telespectador se identifique 
com pelo menos um dos personagens e, com isso, alcan-

cemos nosso objetivo: levar entretenimento para que as 
pessoas em casa se esqueçam das dificuldades vividas pelo 
menos durante o programa. 

Escolinha na TV é puro relax para você começar bem 
o fim de semana.

rafael martini, fabiano cazeca e Valdez maranhão
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do triângulo  - Assumindo a vaga de Luiz Humberto Carneiro (PSDB) na 
Assembleia Legislativa - que faleceu por complicações da COVID-19 - Arnaldo 
Silva (DEM) se coloca como forte representante da região do Triângulo Mineiro 
no Legislativo estadual, sendo apontado pelos bastidores políticos locais como 
nome a ser considerado para voos maiores em 2022, compondo chapas 
majoritárias. Jurista articulado, ele, que já exerceu o mandato de deputado 
estadual entre 2015 e 2019, tem bom trânsito nos grupos de Kalil e de Zema.
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metade dos pais não vacinou os filhos
contra meningite durante a pandemia

Doença pode levar à morte e causar sequelas irreversíveis

o mundo todo, metade 
dos pais (50%) adiou 
ou faltou à data previs-
ta para nova dose de 

vacina contra a doença menin-
gocócica de seus filhos durante a 
pandemia. É o que aponta uma 
pesquisa do Instituto Ipsos enco-
mendada pela farmacêutica GSK. 

Segundo o levantamento, 
que ouviu 4.962 pessoas de oito 
países diferentes, os três principais 
motivos para o adiamento ou falta 
à vacinação das crianças foram 
as medidas de isolamento social 
(63%), a preocupação de contrair a 
COVID-19 em locais públicos (33%) e 
a necessidade de cuidar de alguém 
contaminado com o novo corona-
vírus, como um membro da família 
ou eles próprios (20%).

No Brasil, 57% dos entrevistados 
declararam ter desistido ou adiado 
algum compromisso ou consulta de 
saúde dos filhos durante a pande-
mia, porcentual acima dos 46% da 
média geral da pesquisa. No entan-
to, quando se trata especificamente 
de vacinação contra meningite 
meningocócica, eles foram tão pro-
pensos a faltar ou atrasar alguma 
dose do esquema vacinal quanto os 
demais participantes (50%). 

Como explica o médico Luís 
Gustavo Trindade, a meningite é 
uma inflamação séria das menin-
ges, uma fina camada que envolve 

o cérebro e a medula espinhal, 
ocasionada principalmente por 
vírus, fungos, parasitas e bactérias, 
sendo esta última a forma mais 
grave da patologia. “Os agentes são 
transmitidos de pessoa para pessoa 
por meio de secreções respiratórias 
ou da garganta de portadores con-
taminados que não apresentam 
nenhum sintoma”, afirma. 

De acordo com Trindade, os 
indícios variam conforme a causa. 
“Os sinais podem ser leves como 
apenas febre e dor de cabeça, 
sobretudo nas meningites virais. 
Nas meningites bacterianas, os 
mais comuns são sensação geral 
de cansaço, febre alta repentina, 
dor de cabeça grave e persistente, 
rigidez do pescoço, náuseas ou 
vômitos, desconforto provocado 
pela luz (fotofobia), sonolência ou 
dificuldade de despertar, dores nas 
articulações, confusão, entre outras 
mudanças mentais”, alerta.

O diagnóstico é feito por meio 
de suspeição clínica, exames de 
sangue e identificação do agente 
infeccioso pela punção do líquor, 
também chamado de fluido espi-
nhal. “O tratamento é realizado 
com antibióticos nas meningites 
bacterianas. Já nos casos virais, 
não existe tratamento específico, 
utiliza-se antitérmicos e analgé-
sicos para aliviar os sintomas. A 
meningite é uma doença grave que 
pode evoluir para óbito. Se houver 
suspeita de meningite bacteriana, é 
fundamental introduzir os medica-

mentos adequados o quanto antes. 
O risco de sequelas graves cresce à 
medida que se retarda o diagnós-
tico e o início do tratamento. As 
lesões neurológicas que a patologia 
provoca podem ser irreversíveis”, 
adverte o médico. A principal forma 
de prevenir a meningite é por meio 
da vacinação.

Vacina em dia

Ainda de acordo com o levan-
tamento, um diferencial dos pais 
brasileiros é que estes têm maior 
probabilidade de recuperar a situ-
ação de abandono vacinal, com 

76% dos entrevistados afirmando 
que é provável que atualizem o 
calendário vacinal dos filhos assim 
que as restrições forem suspensas, 
contra 66% na média dos oito 
países pesquisados. 

O estudo ainda concluiu que 
mais de três quartos dos pais e res-
ponsáveis legais (77%) pretendem 
reagendar a vacinação contra me-
ningite de seus filhos. Ao contrário 
desse grupo, porém, 21% disseram 
que não agendarão novamente 
essa vacinação, com a maioria des-
ses pais (11%) justificando a posição 
pelo medo, ainda presente, de con-
trair COVID-19 em espaços públicos.

Trindade reforça ainda a impor-
tância do cartão de vacinas estar 
em dia e a gravidade da enfermi-
dade. “Na doença causada pela 
bactéria neisseria meningitidis, 
além das crianças, os adolescentes 
e adultos jovens têm o risco de 
adoecimento aumentado em sur-
tos. Entretanto, a população mais 
vulnerável são as crianças de até 
um ano, com um segundo pico da 
patologia ocorrendo em menores 
de 5 anos. Já tivemos algumas 
epidemias no Brasil e a mais em-
blemática foi nos anos 70, época 
da ditadura militar, com predomi-
nância da bactéria meningococo. 

Os surtos aumentaram exponen-
cialmente o número de óbitos na 
faixa pediátrica, além de elevar o 
índice de pessoas sequeladas pela 
doença”, conclui.

Atenção aos sintomas!

De acordo com o Ministério da 
Saúde, a enfermidade é uma sín-
drome na qual, em geral, o quadro 
clínico é grave. Por isso, a recomen-
dação é que, ao menor sintoma de 
meningite, procure-se atendimento 
médico o mais rápido possível. 
Somente ele poderá determinar 
se você tem a patologia, o tipo de 
meningite e o melhor tratamento.

Pi
xa

ba
y



G E R A L 9EDIÇÃO DO BRASIL
24 de abril a 1º de maio de 2021

leíse costa

em novo estudo, cães farejam
coronavírus com 96% de precisão

Quando o assunto é com-
panheirismo, o melhor 
amigo do homem parece 

nunca decepcionar. Isso porque, 
enquanto o mundo aguarda 
uma vacina contra a COVID-19 
universalmente disponível, uma 
das alternativas para controle da 
disseminação da doença é testar 
as pessoas. Porém, além da dispo-
nibilidade de exames ser limitada 
em muitos países, a escassez de 
reagentes, o tempo de processa-
mento, o custo e seus resultados 
tardios são obstáculos para evitar 
que pessoas infectadas circulem. 
Pensando em uma forma mais 
econômica de “teste”, um grupo 
de pesquisadores da  Universidade 
da Pensilvânia realizou um estudo 

para provar que, com treinamento 
adequado, cachorros podem fare-
jar quem tem coronavírus ou não.

Conhecidos por serem exímios 
farejadores, algumas raças de 
cachorros já colaboram há muitos 
anos com o trabalho da polícia, 
por exemplo. Após treinamento, 
eles farejam bombas, drogas e ou-
tros contrabandos. E, participando 
de outros estudos, também já 
foram capazes de detectar outras 
enfermidades. 

“Quando você tem uma doen-
ça, seja um vírus ou um parasita, 
ela muda o odor corporal para 
que você cheire de forma diferen-
te. Isso já foi comprovado com a 
malária, por exemplo. E, sabemos 
que, para outras doenças, como 
certos tipos de câncer, mal de 
Parkinson e até mesmo a detec-
ção de ataques epiléticos e níveis 

altos de açúcar no sangue, os cães 
conseguiram identificá-las com 
um nível muito alto de precisão”, 
explica o estudo publicado na 
revista científica Plos One.

No caso do novo coronavírus, 
a exatidão impressiona, de acordo 
com a pesquisa “Discrimination 
of SARS-CoV-2 infected patient 
samples by detection dogs: A proof 
of concept study”, os cães podem 
farejar amostras positivas para 
COVID-19 com 96% de precisão.

À imprensa, Cynthia Otto, 
diretora do Centro de Trabalho 
para Cães da Escola de Medicina 
Veterinária da Universidade da 
Pensilvânia, disse que a missão, 
no entanto, não é fácil. “Não es-
tamos pedindo uma coisa simples 
aos cães. Eles precisam ser espe-
cíficos sobre a detecção do cheiro 
da infecção, ao mesmo tempo 

em que conseguem generalizar 
odores de fundo de diferentes pes-
soas: homens, mulheres, adultos 
e crianças. Todos de etnias distin-
tas”, esclarece a diretora em men-
ção ao local em que os cachorros 
treinados podem ser úteis, como 
aeroportos, que recebem pessoas 
de todas as partes do mundo. 

O estudo frisa a importância 
de que os cães sejam cuidadosa-
mente treinados para que pos-
sam identificar adequadamente 
quais amostras são positivas. 
Além disso, durante os testes, é 
necessário usar várias porções 
de diversos tipos. Isso porque 
no mundo real, diferente de 

ambientes controlados como 
os laboratórios, nossos amigos 
farejadores terão centenas de 
cheiros simultâneos ao seu redor, 
o que torna a missão de detectar 
o vírus ainda mais desafiadora, 
mas promissora, de acordo com 
a publicação.

como foi feita a pesquisa?

Para o estudo, oito labrado-
res e um pastor-belga malinois 
foram treinados. Nenhum deles 
havia trabalhado com detecção 
médica antes, chamados no 
jargão científico de “telas em 
branco”. O treinamento incluiu 

a detecção do cheiro de um 
sintético chamado Composto 
de Detecção Universal (CDU). 
Sempre que os cães conseguiam 
identificar o aroma, ao ficarem 3 
segundos encarando fixamente 
o “odor alvo”, eram recompen-
sados. Primeiro, com um sinal 
sonoro, como um apito, e depois 
com um petisco.

Após a etapa com o CDU, os 
cães foram treinados da mesma 
forma para identificar o vírus 
da COVID-19 usando amostras 
de urina de pacientes positivos 
e negativos que foram subme-
tidos à inativação por calor ou 
detergente.

uma das possibilidades é que os cães trabalhem em aeroportos para detectar viajantes infectados
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“se adequar à lgPd é uma demanda
legal e competitiva”, afirma Paulo soares

Em setembro de 2020 entrou em vigor 
a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD), 
que regulamenta o tratamento de dados 
pessoais. Além de uma obrigação legal, 
adequar à norma pode trazer para as 
organizações um diferencial competitivo, 
uma vez que a proteção de dados pes-
soais demonstra uma preocupação com 
a privacidade de empregados, clientes, 
fornecedores e parceiros e a transparência 
no tratamento do dado pessoal estabelece 
uma relação de confiança com todos os 
públicos com os quais a organização se 
relaciona. 

Por isso, a gestora e Encarregada da 
Proteção de Dados pessoais da Federação 
das Indústrias do Estado de Minas Gerais 
(Fiemg), Ana Paula Brandão destaca a 
preocupação da entidade em apoiar as 
organizações, em especial as indústrias 
mineiras, no processo de adequação à 
LGPD e nos conta que, em parceria com a 
ICTS Protiviti, disponibilizará, nos próximos 
dias, a mais completa trilha de conteúdos 
gratuitos para auxiliar os empresários no 
caminho para a conformidade: LGPD na 
prática: do planejamento à execução. 

Para que você possa entender a impor-
tância da adequação à lei, as sanções que 
podem ocorrer e as vantagens competiti-
vas, conversamos com Paulo Soares, supe-
rintendente de Integridade da federação.

Qual a importância das empresas 
se adequarem à lgPd?

Se adequar é uma demanda legal e 
competitiva. Toda empresa tem acesso a 
dados pessoais, sejam dos empregados, 
consumidores ou parceiros. Cuidar para 
que estes não se tornem objeto de abusos 
protege a corporação de penalizações 
legais, de prejuízos à imagem e a qualifica 
como parceira confiável de negócios.

 

Qual tipo de prejuízo as empresas 
podem ter por não se adequarem 
à lgPd?

Multas e indenizações administrativas 
e judiciais, danos à imagem e reputação, 
perda de contratos com outras empresas 
e consumidores que exigem a adequação, 
baixa competitividade por não ter boa 
governança de informações, são alguns 
exemplos.

 

como o produto “lgPd na prática: 
do planejamento à execução” irá 
ajudar as companhias no processo 
de adequação?

“LGPD na Prática: do planejamento 
à execução” oferece uma visão global do 
uso dos dados e uma trilha passo a passo, 
universal e fácil de ser entendida, permi-
tindo à empresa, independentemente do 
tamanho, percorrer todas as etapas de 
compreensão, maturação, planejamento 
e implementação da proteção destes 
dados. Assim, por meio de processos pa-
dronizados, ela terá a oportunidade de 
conhecer sua situação real e seus riscos, 
quais os recursos de que dispõe e quais 
precisa adquirir, organizar a implementa-
ção das alterações necessárias de acordo 
com as prioridades apuradas e trazer para 
dentro de sua estrutura os conhecimentos 
essenciais para se manter adequada daqui 
em diante.

o que é a abordagem do it your-
self?

A abordagem do it yourself permite 
às empresas implementar o processo de 
adequação à LGPD por meio da adoção 
de instrumentos de diagnóstico padro-
nizados e de acordo com as boas práti-
cas de mercado, sem necessariamente 
recorrer à terceiros. A partir de então, a 
corporação consegue enxergar suas reais 
necessidades e opções, de maneira que 
possam alcançar o objetivo, empregando 
seus recursos da maneira mais eficientes 
e contratando apenas o que for estri-
tamente necessário. Portanto, vemos a 
racionalização do emprego dos recursos 
internos das empresas, o tempo, dinheiro, 
equipamentos, sistemas e pessoas, como 
a prioridade e principal vantagem da 
deste produto.

 

onde e como o produto será dispo-
nibilizado?

O produto será disponibilizado, se-
manalmente, em formato on-line e em 
seis etapas, cobrindo cada ponto a ser 
alcançado antes que a empresa possa 
avançar com segurança para a próxima 
fase. Ao final da trilha, todo conteúdo 
continuará disponível e permanentemen-
te atualizado e aperfeiçoado, de acordo 
com a experiência dos participantes e as 
inovações do mercado.

 

o produto é pago? se sim, qual o 
valor?

O produto em si é inteiramente 
gratuito. A partir da quarta etapa, as 
empresas que tenham percorrido a 
trilha até então poderão, caso julguem 
necessário e conveniente, ter acesso a 
consultorias, treinamentos e outros re-
cursos ofertados pelo Centro Industrial 
e Empresarial de Minas Gerais (Ciemg) 
e Instituto Euvaldo Lodi (IEL) a preços 
que variados, conforme a necessidade. 
Para aquelas que tenham necessidades 
mais complexas a ICTS Protivitti, nossa 
parceira na criação e oferecimento desta 
trilha, poderá atender diretamente e em 
condições vantajosas a serem negocia-
das caso a caso. Saiba mais em www.
fiemg.com.br.

superintendente de integridade da fiemg
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Proteção de dados
pessoais demonstra
uma preocupação
com a privacidade

BAIXE AGORA
O aplicativo o�cial da Rádio Itatiaia 

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

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

BAIXE AGORA
O aplicativo o�cial da Rádio Itatiaia 

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

“Quando você tem uma
doença, seja um vírus ou um

parasita, ela muda o odor
corporal para que você

cheire de forma diferente”
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turismo e comércio são preocupações no
sudoeste de minas e campos das Vertentes

Debates discutem aperfeiçoamento do Recomeça Minas
Os apelos por socorro ao setor 

do turismo e os protestos contra 
o fechamento do comércio foram 
às manifestações mais frequentes 
dos representantes empresariais 
ouvidos pela Assembleia Legisla-
tiva de Minas Gerais (ALMG). 

Os debates, realizados por 
meio de videoconferência, reuni-
ram empresários, prefeitos e par-
lamentares do Sudoeste de Minas 
e dos Campos das Vertentes para 
discutir o aperfeiçoamento do Re-
começa Minas, plano da ALMG 
para incentivar a recuperação 
econômica do estado diante da 
crise provocada pela pandemia.

Apesar de terem ocorrido por 
meio remoto, os dois encontros 
tiveram como referências as cida-
des-pólo de Passos, no Sudoeste, 
e de Conselheiro Lafaiete, nas 
Vertentes. A maioria dos prefeitos e 
empresários que se pronunciaram, 
nos dois encontros, criticou a onda 
roxa estabelecida, que obrigou 
o fechamento do comércio. “O 
estado decretou a medida, mas 
não ofereceu nenhum apoio, pro-
testou o presidente do Sindicato 
do Comércio Varejista de São João 
del-Rei (Central), Wainer Haddad.

O presidente do Sindicato do 
Comércio de Conselheiro Lafaiete, 
Bento Oliveira, afirmou que o setor 
é responsável por 84% da economia 
da cidade. Assim como outros parti-
cipantes do debate, o presidente do 
Sindicomércio, Marcelo Leitão, argu-
mentou que o comércio, especial-
mente o de pequeno porte, não é o 
grande responsável pela propagação 

do vírus. “É preciso combater onde 
há alto índice de contaminação: fes-
ta, ônibus, fila”, declarou, cobrando 
a ampliação do efetivo de vigilância 
sanitária nos municípios.

No dia 15 de abril foi liberada 
para o Sudoeste a onda vermelha, 
que prevê certa flexibilização na 
abertura, mas, segundo o em-
presário Marcílio Ribeiro Leite, 
da M2 Produções, nem todas as 
prefeituras estão permitindo a re-
alização de eventos, um dos mais 
importantes setores da economia 
local, sendo responsável por 10 
mil empregos diretos e indiretos.

A suspensão das atividades 
também afetou profundamente 
o turismo, muito importante tanto 
no Sudoeste, onde está localizado 
o Lago de Furnas, como nas Ver-
tentes, onde existem várias cidades 
históricas, como Tiradentes. O 
prefeito Da cidade, Nilzio Barbosa 
Pinto (MDB), defendeu a liberação 
da atividade turística.

O vice-presidente do Circuito 
Turístico Nascentes das Gerais e Ca-
nastra, Luiz Carlos Pádua, informou 
que, apenas na Semana Santa, 
empresas turísticas de Capitólio 
(Sul) tiveram um prejuízo de R$ 5 
milhões e demitiram 424 dos 600 
empregados. “Isso é só uma peque-
na mostra”, explicou o executivo.

O circuito abrange, ainda, outros 
17 municípios da região e o impacto 
afeta outros segmentos aquecidos 
pela atividade, como farmácias, lo-
jas, postos de gasolina, lanchonetes e 
restaurantes. “O turismo gera empre-
go rápido e precisamos reativá-lo”.

Prazo 

Os participantes dos encontros 
também defenderam mudan-
ças para ampliar o número de 
empreendimentos beneficiados 
pelo Projeto de Lei (PL) 2.442/21, 
que trata do plano Recomeça Mi-
nas. O projeto oferece descontos 
para empresários que pagarem 
seus impostos atrasados, direcio-
nando os recursos obtidos para 
o financiamento de setores mais 
prejudicados pela crise. Uma das 
vantagens oferecidas é o desconto 
de até 95% sobre multas e juros, 
para pagamento à vista, do Impos-
to sobre Circulação de Mercadorias 
e Serviços (ICMS) em atraso.

O presidente do Sindicato do 
Comércio de Lafaiete deseja que 
esse desconto maior seja ofere-
cido para todos que pagarem os 
débitos no prazo de um ano, e não 
apenas à vista. “As empresas não 
têm dinheiro para pagar à vista”, 
afirmou. Ele também defendeu 
que os impostos devidos nos pri-
meiros meses de 2021 também 
sejam incluídos no programa.

O deputado Sávio Souza Cruz 
(MDB), que é relator do PL 2.442/21 
na Comissão de Constituição e Justi-
ça, disse que seu gabinete continuará 
recebendo sugestões para aperfei-
çoamento do projeto nos próximos 
dias, assim como o gabinete do 
deputado Hely Tarqüínio (PV), que é 
o relator na Comissão de Fiscalização 
Financeira e Orçamentária.

O presidente da ALMG, depu-
tado Agostinho Patrus (PV), disse 

que a expectativa é que o projeto 
seja aprovado e enviado à sanção 
do governador ainda em abril. Ele 
acrescentou que a proposta inicial 
já foi apresentada ao governador 
Romeu Zema (Novo) e seu secre-
tariado, que concordaram com 
as medidas e sinalizaram que o 
Poder Executivo terá condições de 
cumpri-las.

Agostinho falou que uma das 
principais ações para beneficiar 
hotéis, bares, restaurantes e 
outras atividades da indústria 
turística será a redução de im-
postos sobre a energia elétrica. 

Ele também sinalizou que vai 
iniciar conversar com o Banco 
de Desenvolvimento de Minas 
Gerais (BDMG) para viabilizar 
créditos facilitados para alguns 
segmentos econômicos mais 
prejudicados. 

O deputado Cássio Soares 
(PSD) lembrou que o governo 
estadual tem disponível em caixa, 
atualmente, cerca de R$ 9 bilhões, 
segundo o Tribunal de Contas. Ele 
sugeriu que esses recursos sejam 
destinados para minimizar os im-
pactos da pandemia como quitar 
as dívidas, colocar os salários dos 

servidores em dia e oferecer auxí-
lio aos municípios e à população. 
“O governo está demorando a 
agir”, lamentou.

O deputado Doorgal Andrada 
(Patri) também considerou urgen-
tes ações de estímulo à economia. 
“Não podemos falar em salvar 
vidas e deixar de lado o salvamen-
to da economia”, afirmou. Já os 
deputados Cristiano Silveira (PT) 
e Glaycon Franco (PV) chamaram 
atenção para a necessidade de 
medidas que garantam a seguran-
ça alimentar da população, como 
o auxílio emergencial estadual.

o presidente da Almg, deputado Agostinho Patrus (PV), disse que a
expectativa é que o projeto seja aprovado e enviado à sanção do governador
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Retorno das aulas será discutido em
reunião na Câmara no dia 29 de abril

A volta às aulas presenciais 
nas escolas públicas e privadas 
vem sendo debatida na Comissão 
de Educação, Ciência, Tecnolo-
gia, Cultura, Desporto, Lazer e 
Turismo desde o início da atual 
legislatura, que já realizou uma 
série de audiências públicas com 
entidades ligadas ao tema, profes-
sores e associações de pais.

 Em reunião extraordinária, 
no dia 19 de abril, os integrantes 
do colegiado definiram nova 
data para o comparecimento da 
secretária municipal de Educa-
ção, Ângela Dalben, convidada 
para prestar informações sobre o 
plano de reabertura das escolas 
da cidade. A reunião foi reagen-
dada para o dia 29 de abril, às 
13h. Esta é mais uma tentativa de 

conhecer os planos da prefeitura, 
que não enviou representantes às 
audiências anteriores. A prefeitura 
anunciou em coletiva de imprensa 
a retomada das aulas presenciais 
em escolas infantis na capital 
mineira a partir de 26 de abril, 
crianças com idade entre zero e 5 
anos e 8 meses. 

O requerimento para realiza-
ção da reunião com convidados, 
de autoria do(a)s titulares Flávia 
Borja (Avante), professora Marli 
(PP) e Rubão (PP), também foi 
assinado pela presidente da co-
missão, Marcela Trópia (Novo). 
A proposição e o agendamento 
da data também contaram com 
a aprovação da quinta integrante 
do colegiado, Macaé Evaristo (PT), 
contrária ao retorno das ativida-
des presenciais antes da vacinação 
ampla da comunidade escolar. 
Ângela é o único nome na lista de 
convidados para o encontro, que 
acontecerá de forma remota por 
determinação suspensão das reu-
niões presenciais das comissões 
da Casa para reforçar a prevenção 
da COVID-19.
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Uberlândia: programa Escola Bem
Arrumada avança em 32 instituições

Empenhada em manter os 
espaços municipais de ensino 
sempre com as manutenções em 
dia, a Prefeitura de Uberlândia 
segue com o programa Escola 
Bem Arrumada. Desde pequenos 
reparos até reformas mais abran-
gentes, os trabalhos não param. O 
intuito neste momento é preservar 
e conservar as estruturas das esco-
las. Em 2021, o programa segue 
com 32 obras em andamento e 
28 concluídas.

Com as melhorias, mais de 
28 mil alunos da rede municipal 
de ensino terão acesso a um 
ambiente escolar com instalações 

adequadas, espaço totalmente 
reformado e pronto para receber 
cada aluno e servidor no momen-
to em que for possível retornar as 
aulas presenciais.

O Escola Bem Arrumada foi 
lançado há 15 anos e tem o 
compromisso de aprimorar cada 
vez mais a estrutura dos prédios 
escolares. Além das reformas, 
são realizadas manutenções de 
todas as unidades educacionais 
do município em parceria com 
a Empresa Municipal de Apoio 
e Manutenção (Emam). Reto-
mado em 2017 pela Prefeitura 
de Uberlândia, o programa já 
beneficiou 54 escolas municipais, 
entre reformas nas estruturas das 
escolas e revitalização de quadras 
esportivas.

trabalho conjunto

Para o trabalho ser o mais 
amplo possível, além da Edu-
cação e da Eman, o programa 
tem a participação de outras 
secretarias municipais. Dezenas 

de profissionais são envolvidos 
em serviços como os executados 
pela pasta de Meio Ambiente e 
Serviços Urbanos, que consistem 
em capina, roçagem e poda de 
árvores, tanto na parte interna 
como na externa e em lotes 
vagos no entorno. Já a Secre-
taria Municipal de Trânsito e 
Transportes é responsável pelas 
sinalizações viárias e a Obras 
pelas recuperações das massas 
asfálticas nas vias do entorno. 
Também está envolvido o De-
partamento Municipal de Água 
e Esgoto (Dmae).

Um trabalho considerado in-
dispensável é feito pelas equipes 
do Centro de Controle de Zoono-
ses, da Secretaria de Saúde, no 
combate ao mosquito Aedes ae-
gypti, transmissor da dengue, zika 
e chikungunya. Além das escolas, 
os focos estão sendo eliminados 
nas residências do entorno das 
escolas, com atenção focada nas 
calhas, telhas, vasos de plantas 
e bebedouros de animais, entre 
outros itens.
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fiemg reitera preocupação quanto
ao julgamento que poderá excluir

o icms do cálculo do Pis/cofins
STF julgará a ação no dia 29 de abril e a ministra Cármen Lúcia será a relatora

flávio roscoe: “É essencial que a decisão
do stf de 2017 seja mantida”
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O julgamento dos Embargos de Declaração 
apresentados pela União, com a intenção de 
limitar o benefício de exclusão do Imposto 
sobre Circulação de Mercadorias e Serviços 

(ICMS) do cálculo do Programa de Integração Social e 
o Programa de Formação do Patrimônio do Servidor 
Público (PIS) e da Contribuição para o Financiamento 
da Seguridade Social (COFINS) será realizado no 
dia 29/04, pelo Supremo Tribunal Federal (STF). A 
relatora será a ministra Carmen Lúcia. A Federação 
das Indústrias de Minas Gerais (Fiemg) reitera sua 

preocupação quanto ao resultado deste julgamento, 
pois a exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS/
Cofins representa um grande benefício econômico 
para o setor produtivo. As empresas, no momento do 
cálculo do PIS/Cofins, podem abater o valor relativo 
ao ICMS em seus produtos ou mercadorias relativas 
à suas atividades econômicas.   

A exclusão do ICMS do cálculo do PIS foi estabe-
lecida em 2006, reafirmada em 2014 e confirmada 
em março de 2017. Desta maneira, o alegado impacto 
nos cofres públicos não pode ser considerado como 
fato novo. “A indústria brasileira está passando 
pela maior crise dos últimos 25 anos, com retração 
econômica e elevado nível de desemprego”, afirma 
presidente da Fiemg, Flávio Roscoe. “É essencial que 
a decisão do STF de 2017 seja mantida. Para que a 
retomada da atividade econômica aconteça efetiva-
mente, é necessário que o setor produtivo saiba qual 
tipo de tributo recairá sobre suas atividades”, ressalta. 

O descontentamento e receio não é apenas do 
setor produtivo de Minas Gerais. Em 31 de março, 
as três maiores entidades de classe do país, a Fiemg 
e as Federações das Indústrias do Rio de Janeiro 
(Firjan) e de São Paulo (Fiesp), se manifestaram por 
meio de uma carta enviada à ministra Cármen Lúcia, 
onde indicam preocupação com a segurança jurídica 
do país, caso a exclusão do ICMS do cálculo do PIS/
Cofins seja aprovada.

https://sites.almg.gov.br/recomecaminas/o-que-e/index.html?utm_source=home&utm_medium=megabanner&utm_campaign=recomeca-minas
https://sites.almg.gov.br/recomecaminas/o-que-e/index.html?utm_source=home&utm_medium=megabanner&utm_campaign=recomeca-minas
https://sites.almg.gov.br/recomecaminas/o-que-e/index.html?utm_source=home&utm_medium=megabanner&utm_campaign=recomeca-minas
https://www.mg.gov.br/minasconsciente
https://www.mg.gov.br/minasconsciente
https://www.almg.gov.br/atividade_parlamentar/tramitacao_projetos/interna.html?a=2021&n=2442&t=PL&aba=js_tabVisao
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reABerturA do comÉrcio em Belo Horizonte

mAus-trAtos de criAnÇA e idoso tÊm PenA AumentAdA

PrÉdio do otHon PAlAce Hotel segue sem noVo dono

No dia 20 de abril, o prefeito Alexandre Kalil 
(PSD), após várias reuniões com o Comitê de En-
frentamento à COVID-19, decidiu reabrir o comércio 
em Belo Horizonte. No entanto, as lojas, shoppings, 
bares e restaurantes, academias, salões de beleza, 
terão limitações nos horários de funcionamento. Só 
para lembrar, o comércio não essencial, exceto 
drive-thru e delivery, estava fechado na capital 
desde o dia 6 de março. Com o comércio parali-
sado, os prejuízos são enormes para empresários, 
empregados e consumidores. A sociedade tem que 
respeitar os protocolos sanitários para evitar novos 
fechamentos, porque ninguém aguenta mais isso.

A Câmara dos Deputados aprovou o Projeto de Lei 
(PL) 4.626/20, que aumenta as penas para abandono 
de incapaz e maus-tratos de crianças, idosos e pessoas 
com deficiência. O PL ganhou caráter de urgência 
após a morte do menino Henry Borel, de 4 anos, que 
chocou o Brasil. No caso de óbito, a reclusão será de 8 
a 14 anos. O deputado Hélio Lopes (PSL-RJ), autor do 
projeto, afirmou que o Legislativo dá uma resposta à 
sociedade para acabar com a impunidade.

Um dos ícones da área central de Belo Horizonte, 
o prédio do Othon Palace Hotel continua sem dono. 
Houve um leilão no final do ano passado e o lance mí-
nimo de R$ 30 milhões não seduziu investidores, ainda 
mais no momento de uma pandemia que atingiu a 
economia do país. Inaugurado em 1978, possui 295 
apartamentos e está fechado desde 2018, seguindo 
o mesmo caminho de vários empreendimentos 
hoteleiros que encerraram as atividades nos últimos 
anos. O hotel é um marco da arquitetura e tombado 
pelo patrimônio municipal. O problema de não haver 
um comprador revela uma total falta de prestígio da 
cidade e é um desperdício deixar abandonado um 
prédio bem localizado e com uma excelente infraestru-
tura como a do Othon Palace. Talvez seria o caso dos 
governos municipal e estadual se unirem para buscar 
uma solução, inclusive trazendo uma rede interna-
cional hoteleira, o que seria inédito em nossa capital.

c A n A l   A B e r t o

Pior país em mortes por coVid-19. O Brasil pode superar 
o recorde dos Estados Unidos de mais de 5 mil óbitos pelo co-
ronavírus em um único dia, e caminha para se tornar o lugar 
do mundo com o maior número de vítimas fatais da doença. 
A situação deve se agravar ainda mais com a aproximação 
do inverno, período em que o país registrou, no ano passado, 
seu primeiro pico. Na avaliação de especialistas, podemos 
chegar ao índice assustador de 500 mil no primeiro semestre. 
Com uma campanha de vacinação lenta, poucas medidas 
efetivas de restrição de circulação de pessoas e a rápida 
disseminação de variantes mais transmissíveis, o Brasil se 
tornou o novo epicentro da pandemia, sendo responsável por 
uma em cada quatro mortes no mundo. Já passou da hora de 
o presidente Jair Bolsonaro assumir a responsabilidade pelo 
fracasso no combate à pandemia ao invés de ficar culpando 
os estados e seus governantes.

Quase metade da população brasileira vive sem esgoto 
tratado. A falta de saneamento básico é um dos grandes 
problemas do país. A situação já dura por várias décadas. 
Para se ter uma ideia, são 35 milhões de brasileiros que 
vivem sem água tratada e cerca de 100 milhões que não 
tem acesso à coleta de esgoto. Os dados são do Ranking do 
Saneamento, realizado pelo Instituto Trata Brasil. O país não 
trata 49% do esgoto, o que representa jogar na natureza, 
todos os dias, 5 mil piscinas olímpicas de esgoto sem trata-
mento. Nas 100 maiores cidades, em 2019, houve descarte 
de cerca de 1,8 mil piscinas olímpicas diárias. A situação é 
muito crítica. Para especialistas no assunto, esse problema 
está ligado à péssima gestão pública do setor que não faz 
os investimentos adequados. 

Brasil x imprensa. O ranking de liberdade de imprensa, 
publicado anualmente pela entidade Repórteres sem Fron-
teiras, avalia que o Brasil é um dos locais onde a situação 
é considerada muito difícil. De acordo com a entidade, o 
país enfrenta problemas históricos e estruturais no campo 
da liberdade de expressão. É o segundo da América Latina 
com o maior número de profissionais assassinados na última 
década, atrás apenas do México. Ataques verbais, insultos, 
ameaças e agressões físicas contra jornalistas são frequentes. 
Ainda conforme a organização, esses ataques aumentaram 
em intensidade desde o início da pandemia. Para desviar a 
atenção de sua gestão desastrosa da crise sanitária, que já 
deixou mais de 370 mil mortos, Jair Bolsonaro acusa a mídia 
de ser a responsável pelo caos no país. Após o negacionismo 
adotado no combate à COVID-19, agora é muito fácil achar 
um culpado.

secretaria de jf faz balanço de ações
nos cem dias da nova administração

Um dos principais compro-
missos assumidos pela nova ad-
ministração é valorizar o servidor 
público municipal da Prefeitura de 
Juiz de Fora (PJF). Para reforçar esse 
objetivo, logo em janeiro, a prefeita 
Margarida Salomão (PT) sancionou 
a Lei Municipal nº 14.159, que reor-
ganizou a estrutura da PJF, criando 
a Secretaria de Recursos Humanos 
(SRH). Dedicada exclusivamente 
a conduzir a gestão de pessoal, 
a pasta chega aos cem dias do 
novo governo contabilizando ações 
que têm reforçado seu papel de 
secretaria-meio, além de projetos 
que valorizam o servidor.

Logo no começo da nova gestão, 
foi iniciado todo um projeto visando 
à elaboração de diretrizes que pu-
dessem nortear as ações e projetos 
da SRH. A proposta já resultou no 
“Imersão SRH”, uma oficina on-line 
com toda a equipe de gestão, com 
o objetivo de estabelecer missão, 
visão e valores da pasta, além de 
firmar quais as diretrizes serão 
utilizadas.

A SRH apresentou também seu 
plano de comunicação interna. Com 
a temática “SouServidor.PJF”, o pro-
jeto lista uma série de ferramentas 
e ações de forma a promover uma 
comunicação direta com o servidor, 
valorizando o funcionalismo mu-
nicipal. O secretário de Recursos 
Humanos, Rogério de Freitas, ex-
plicou 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 a dia do muni-
cípio e também que seja atendido 
em suas demandas naquilo que diz 
respeito ao setor de Recursos Hu-
manos”. Entre as ações estão canais 
de comunicação pelo WhatsApp, 
e-mail, além de outros pontos.

coVid-19
Visando atender às demandas 

da Secretaria de Saúde, a SRH tem 
mobilizado diariamente a equipe 
dos departamentos da Subsecreta-
ria de Pessoas a fim de garantir a 
contratação de pessoal para a linha 
de frente de combate ao coronaví-
rus (COVID-19), além das equipes 
de vacinação. Foram mais de 30 
contratações de diversos cargos, 
como auxiliares de enfermagem, 
enfermeiros, psicólogos, farmacêu-
ticos e médicos.

Além disso, mesmo em meio 
às dificuldades impostas por legis-
lações federais, o município tem 
reforçado o corpo técnico de carreira 
da PJF, realizando efetivações de 
aprovados em concurso público, 
substituindo cargos em vacância e 
aposentadorias. Até abril, já foram 
19 efetivações de aprovados nos 
editais 01, 02 e 03/2016 para vários 
cargos.

A administração deu um grande 
passo para a realização do concurso 
público para o quadro do magisté-
rio. Foi publicado o novo edital de 
licitação visando à contratação da 
entidade especializada para elabo-
ração, organização e realização do 
certame. A concorrência ocorrerá no 

dia 4 de maio, às 9h30. De acordo 
com a prefeita, “esse concurso é 
mais uma promessa de campanha 
realizada pelo nosso governo. Todo 
o processo está sendo realizado 
visando à melhoria da qualidade no 
ensino público municipal”.

Estão previstas mais de 600 
vagas, entre professores regentes 
A e B (PR-A e PR-B), coordenador 
pedagógico e secretário escolar. 
Entre as novidades na classe de PR-
B, serão oferecidas também vagas 
para as modalidades de licenciatura 
em teatro, música e dança, além de 
letras libras e artes visuais.

Responsável por intermediar e 
negociar avanços para os servido-
res, a SRH iniciou logo em fevereiro 
uma série de reuniões com os sindi-
catos representativos das diversas 
categorias do funcionalismo. Para 
o secretário Rogério de Freitas, “é 
importante que haja esse diálogo 
com as entidades sindicais, uma 
vez que os sindicatos atuam dire-
tamente na ponta e são agentes 
que podem trazer demandas que 
a prefeitura precisa estar presente. 
Temos sido muito transparentes 
com os sindicatos quanto aos 
desafios da nova administração, 
entendendo que este é o melhor 
caminho”.
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AMM disponibiliza novas
turmas de cursos on-line

A Associação Mineira de Muni-
cípios (AMM), seguindo a missão 
de aprimorar as gestões municipais 
por meio da capacitação, disponi-
biliza novas turmas de dois cursos 
on-line oferecidos pela entidade: 
“Aspectos gerais da nova lei de 
licitação: vale a pena aplicá-la de 
imediato?”, que será promovido 
pelo Centro de Qualificação para 
Gestão Pública (CQGP) nos dias 27 
e 28 de abril; e a 13ª edição sobre 
“Compras Públicas Municipais”, 
realizado em parceria com o Se-
brae, dentro do projeto Desenvolve 
Minas Gerais,  acontecerá nos dias 
26, 27 e 28 de abril.

O curso “Compras Públicas 
Municipais” é realizado em par-
ceria com o Sebrae e é oferecido 
gratuitamente. Seu conteúdo busca 
proporcionar conhecimentos téc-
nicos para a implementação dos 
procedimentos de estímulo aos 
pequenos negócios nas compras 
públicas municipais, incluindo o 
microempreendedor individual 

(MEI) e agricultores familiares, 
conforme previsto na Lei Comple-
mentar 123/06 e demais legislações 
aplicáveis. O objetivo é proporcionar 
o desenvolvimento econômico e 
a qualificação da administração 
pública municipal. 

Já o curso “Aspectos gerais da 
nova lei de licitação: vale a pena 
aplicá-la de imediato?”, trata de 
assunto extremamente atual e que 
vai mudar a realidade dos proces-
sos licitatórios das administrações 
municipais. Essa capacitação é 
oferecida pelo CQGP da AMM e 
conta com descontos especiais para 
afiliados. Ele será ministrado pelo 
advogado, especialista em direito 
eleitoral e consultor da AMM, We-
derson Advíncula, juntamente com 
os advogados Flávio Bosson e Dener 
Santiago Arantes.

De acordo com Advíncula, a 
capacitação será uma aliada para 
os gestores e servidores públicos 
que trabalham na área de licita-
ção. “Se por um lado, a nova lei 

aprimora bastante o instituto da 
licitação e traz mais segurança ao 
gestor público, por outro, demanda 
conhecimento e evolução na ges-
tão administrativa. Além disso, as 
sanções criminais são mais rígidas, 
o que demanda maior atenção de 
todos”.

O presidente da AMM e 1º 
vice-presidente da CNM, Julvan 
Lacerda, destaca a importância de 
participar desse tipo de capacita-
ção, já que os gestores municipais 
terão muitos desafios pela frente 
e precisam de uma equipe com co-
nhecimento técnico para consegui-
rem administrar suas prefeituras. 
“Por isso, há a responsabilidade 
institucional da AMM em aprimorar 
dois pontos essenciais: a capacita-
ção da gestão pública, porque não 
adianta conseguir mais recursos, 
melhorar a relação federativa, se 
não melhorarmos de dentro para 
fora; e fomentar o desenvolvimen-
to local, despertando a vocação 
para o empreendedorismo”.

Pagamento antecipado
Para garantir que os servidores

inativos e pensionistas do
Instituto de Previdência dos
Servidores do Município de

Uberlândia (Ipremu) possam
continuar enfrentando a

pandemia, o prefeito
Odelmo Leão (PP) autorizou,
para a folha salarial de abril,

o pagamento antecipado
da primeira parcela da
gratificação natalina.
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https://www.otempo.com.br/cidades/bares-e-restaurantes-podem-reabrir-em-bh-mas-das-11h-as-16h-1.2474348
https://www.pjf.mg.gov.br/noticias/view.php?modo=link2&idnoticia2=70360
https://www.pjf.mg.gov.br/noticias/view.php?modo=link2&idnoticia2=70360
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o seu consórcio multibrasileiro

Presidente dA AssociAÇão mineirA de cronistAs
esPortiVos (Amce) – amce@amce.org.br

luiz cArlos gomes
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no giro do esporte
O Campeonato Mineiro caminha 

para seu momento maior. No dia 
25 de abril (domingo) acontece a 
rodada final da primeira fase, classi-
ficando os quatro melhores para as 
etapas finais.

A briga está boa. Tirando o Atlé-
tico, já garantindo, América, Cruzei-
ro, Tombense, Caldense, Atlhetic e 
Pouso Alegre brigam pelas últimas 
três vagas. Uma prova que a turma 
do interior vem lutando com vigor, 
montando bons times e apertando 
os chamados grandes. Entretanto, 
com todo respeito que merece o nosso 
charmoso e tradicional campeonato 
regional, o torcedor está focado mes-
mo é nas competições a nível nacional 
e internacional que vem por aí. 

O América se prepara para 
participar mais uma vez da elite do 
futebol: a série A. Manteve a comis-
são técnica, a maioria dos jogadores 
e contratou quase um time para 
reforçar o elenco. Mais experiente, 
com melhores recursos financeiros 
e de estrutura, habilita o Coelho 
como capacitado a realizar um bom 
papel, tanto no nacional, como na 
Copa do Brasil. 

O Cruzeiro é um mistério. Atro-
pelado pelos fatos terríveis que todos 
conhecem, vem tentando de todas 
as formas sair do atoleiro em que foi 
jogado. Vai disputar a série B, uma 
competição complicada. Precisa ficar 

entre os quatro melhores para subir 
e viabilizar seu futuro de forma mais 
confortável. Participa também da 
Copa do Brasil.  

 O elenco formado ainda não 
transmite confiança. A esperança é 
que o treinador, novo em todos os 
quesitos, consiga promover uma 
forte transformação. A Raposa ne-
cessita mais do que nunca do apoio e 
carinho dos verdadeiros cruzeirenses.  

O Atlético é a bola da vez. Pelo 
menos no papel. Com investimento 
milionário, estrutura fantástica e 
elenco recheado de craques, é tido 
como favorito para belas conquistas. 
Trocou de treinador, de comissão 
técnica, de direção do futebol e busca 
a formação do time ideal. Dentro de 
campo mostra certo desequilíbrio tá-
tico, coletivo e até mesmo individual. 
O Galo precisa provar que é o dono 
do terreiro e abater seus desafiantes 
na Copa do Brasil, Libertadores e 
série A.

No interior alguns times lutam 
para ocupar espaço mais destacado 
no cenário do futebol. O Tombense, 
sempre uma boa surpresa, volta a 
participar da série C, de olho na B. 
Na série D, participam Boa, Caldense, 
Uberlândia e Patrocinense.

Com o calendário espremido, 
a maratona será trabalhosa, com 
logística de viagens complicadas e 
jogos em gramados ruins. Os clubes, 

em sua maioria, sofrem com a falta 
de recursos financeiros. A pandemia 
vem afastando patrocinadores e 
apoiadores e as prefeituras estão 
com caixa baixo. 

Apesar do momento de exceção 
que estamos vivendo, tudo está pro-
gramado para que a bola continue 
rolando, com organização e respeito, 
seguindo com rigor o protocolo de 
normas técnicas sanitárias em vigor.  

Como sempre, a imprensa espor-
tiva também está preparada de forma 
positiva para acompanhar as competi-
ções do futebol e dos demais esportes.  
No rádio, no jornal, na televisão ou na 
internet nada vai escapar aos olhos e 
ouvidos dos cronistas esportivos. 

Em tempo: seguindo a evolução 
da comunicação e da tecnologia, 
a Associação Mineira de Cronistas 
Esportivos (AMCE) está instalando 
a sua web rádio. Uma plataforma 
digital com estúdio próprio, portal, 
aplicativos e redes sociais. O objetivo 
é produzir e apresentar conteúdos 
esportivos envolvendo todos os 
esportes. Cronistas esportivos da 
capital e do interior, da nova e da 
velha guarda terão participação 
ativa, além de estudantes de comu-
nicação. Será um canal diferenciado, 
buscando qualificar o profissional e 
abrir portas para novos talentos.   

Acesse o site:  www.webradioa-
mce.com (em fase de testes).

fazendo história: fiat/minas conquista
o vice-campeonato superliga 2020/21

Com um elenco formado por 
jovens talentos da base e reforços 
experientes, o time Fiat/Minas 
de 2020/21 encerra a temporada 
como vice-campeã da Superliga 
Masculina Banco do Brasil, mos-
trando porque o clube é um dos 
principais formadores de atletas e 
um dos mais tradicionais do vôlei 
brasileiro.

 O time minastenista disputou 
a final da principal competição do 
calendário nacional novamente 
após 12 anos e, no dia 16 de abril, 
no segundo confronto da série, 
foi superado pelo EMS Taubaté 
Funvic, por 3 a 0 (25/20, 25/22 
e 25/17). Como o time paulista já 
havia vencido a primeira partida, 
ficou com o título de campeão. Os 

jogos das finais foram realizados 
no Centro de Desenvolvimento do 
Voleibol (CDV), em Saquarema 
(RJ).

O Minas é um dos maiores 
vencedores do vôlei no país, com 
nove títulos nacionais, sendo 
quatro da Superliga (1999/2000, 
2000/01, 2001/02 e 2006/07), e 
o único clube a disputar todas as 
edições da competição nacional. A 
equipe encerra a temporada com 
a certeza de que o trabalho pro-
posto pela diretoria deu resultado, 
colocando o nome do Fiat/Minas 
novamente entre os melhores do 
Brasil.

O experiente levantador 
William, referência e eleito o me-
lhor da posição no campeonato, 

destacou o orgulho em vestir a 
camisa do Fiat/Minas e enalteceu 
o trabalho realizado. “Muita gente 
vê essa 1h30 em que estamos 
aqui, mas o que a gente traba-
lha, a dedicação desse grupo, a 
evolução dos jovens, é motivo de 
muito orgulho e emoção. Foi um 
ano muito complicado e é difícil 
parar tanto tempo. Por muitos mo-
mentos no começo achei que não 
fosse conseguir. Então, estar aqui 
hoje jogando meu melhor, feliz e 
bem fisicamente, é emocionante”. 

Ele aproveitou a oportunidade 
para agradecer a comissão técni-
ca, a parte médica e física. “Eles 
fizeram um trabalho excelente e 
é bonito de ver isso. A emoção é 
grande por vestir essa camisa. Tris-

te por não conseguir esse título, 
mas orgulhoso e feliz do trabalho 
realizado, sem dúvida”.

destaques 

O Fiat/Minas ainda encerrou 
a competição com três atletas 
na seleção do campeonato. 
Wil l iam foi eleito o melhor 
levantador; Escobar, o melhor 
oposto; e Maique, o melhor lí-
bero. Completaram a seleção os 
ponteiros Maurício Borges (EMS 
Taubaté Funvic) e Adriano (Vôlei 
Um Itapetininga); e os centrais 
Maurício Souza (EMS Taubaté 
Funvic) e Lucão (EMS Taubaté 
Funvic). Javier Weber foi eleito 
o melhor técnico. O levantador 
Rapha levou o prêmio de craque 
da galera; Maurício Borges foi 
eleito o MVP; e Bruninho ficou 
com o Troféu Viva Vôlei da se-
gunda partida da final, todos do 
Taubaté. Anderson Caçador foi o 
árbitro do campeonato.

campanha

Na fase classificatória da Su-
perliga, o Fiat/Minas terminou 
em quarto lugar, com 47 pontos, 
sendo 17 vitórias em 22 jogos. 
Já nos playoffs, o time minaste-
nista enfrentou o Apan/Eleva/
Blumenau nas quartas de final 
e venceu a série melhor de três 
em duas partidas, com vitórias 
por 3 a 0 e 3 a 1. Na semifinal, a 
equipe comandada pelo técnico 
Nery Tambeiro e liderada pelo 
multicampeão William passou 
pelo Vôlei Um Itapetininga, com 

dois triunfos por 3 a 0. Na grande 
decisão, o Fiat/Minas encarou o 
experiente EMS Taubaté Funvic, 
que venceu os jogos por 3 a 2 
e 3 a 0.

A final

O início da partida foi equi-
librado entre os times, com os 
dois lados buscando o ataque e 
querendo a vitória. Ao longo do 
set, o EMS Taubaté Funvic foi mais 
eficiente nas viradas de bola e 
assumiu a liderança do marcador. 
O Fiat/Minas tentou a reação e 
chegou a encostar no placar, mas 
a vitória ficou com o time paulista, 
por 25 a 20.

No segundo set, mais uma 
disputa ponto a ponto no início 
da parcial. Na sequência, o EMS 
Taubaté Funvic conseguiu encaixar 
o saque e impôs dificuldades para 

a recepção minastenista. Sem se 
abater, o Fiat/Minas equilibrou as 
ações, e o jogo ficou disputado nos 
instantes finais. Aproveitando os 
seus ataques, o Taubaté segurou 
a reação do time mineiro e fez 
25 a 22.

Já no terceiro set, o EMS 
Taubaté Funvic começou melhor 
e saiu na frente. Em busca da 
vitória na parcial para seguir 
vivo no jogo, o técnico Nery 
Tambeiro promoveu a entrada 
de jovens atletas da base, que 
disputaram a primeira final 
de Superliga. Do outro lado, 
o experiente time do Taubaté 
aproveitou a vantagem no pla-
car e soube controlar a partida, 
para vencer por 25 a 17. No fim, 
vitória da equipe paulista, por 3 
a 0. O time foi recebido, no Mi-
nas I, pelo presidente do Minas, 
Ricardo Vieira Santiago.

fiat/minas com a taça de vice-campeão

diretor de vôlei masculino do minas, elói oliveira,
comemora com a comissão técnica

W
an

de
r 

Ro
be

rt
o/

In
ov

af
ot

o/
CB

V

Ro
be

rt
o/

In
ov

af
ot

o/
CB

V

meio-campo ramon é
apresentado ao América

Contratado pelo Coelho, Ra-
mon já vem treinando com o gru-
po e se condicionando para iniciar 
a trajetória pelo clube. O atleta de 
23 anos atuou pelo Bahia-BA na 
última temporada e chega para 
contribuir com o time em variadas 
funções do meio-campo.

Ele foi recepcionado e apre-
sentado por Euler Araújo, membro 
do Conselho de Administração do 
América. O dirigente falou do ali-
nhamento de pensamento entre 
clube e atleta e desejou sucesso 
ao meio-campista.

“Nação americana, tendo a 
honra de apresentar mais um jo-
gador que fará parte deste elenco 
vitorioso. Conversei com o Ramon 
sobre os desafios que o América 
tem para este ano. Ele demons-
trou sua vontade e disposição, se 
comprometendo conosco e com os 
atletas de dar aquilo que ele tem 
de melhor dentro de campo. Que 
ele se sinta muito acolhido nesta 
família americana, que possa ser 
muito feliz e ter sucesso junto com o 
América nesta trajetória, declarou.

Ramon agradeceu ao Amé-
rica e todos os envolvidos pela 
oportunidade de defender o clu-
be, prometendo dedicação para 
ajudar o Coelho a cumprir os 
grandes objetivos traçados para 
este ano. Quero agradecer a toda 
a diretoria, à comissão técnica e 

à família americana. Para mim, 
defender as cores do América é 
uma oportunidade muito grande. 
Podem ter certeza de que vou me 
dedicar ao máximo para con-
quistar os objetivos durante esta 
temporada, afirmou.

O jovem também contou um 
pouco sobre o convite do América 
e considerou a força do grupo como 
um dos motivos que o fizeram de-
cidir aceitar a proposta. “O desafio 
de vir para o Coelho foi algo bem 
simples, pois vejo o clube com to-
tais condições de fazer uma grande 
temporada. Venho de uma equipe 
que jogou a Série A na temporada 
passada, sei da dificuldade deste 
campeonato. Mas pelo elenco que 
possui, qualidade dos jogadores 
e também pela grandeza time, o 
América tem toda a capacidade de 
atingir os objetivos.

O meio-campista descreveu 
suas características e se colocou 
à disposição. Quero agregar de 
todas as formas possíveis que a 
comissão técnica me destinar. 
Sou um jogador polivalente, que 
sempre busca pensar na equipe 
primeiramente. Particularmen-
te, gosto de um jogo ofensivo, 
procuro sempre jogar pra frente. 
Acredito que é o que o América 
também busca para que possa-
mos sair bem-sucedidos nesta 
temporada, concluiu.

ramon e o diretor euler Araújo

“Podem ter
certeza de que
vou me dedicar

ao máximo para
conquistar os

objetivos durante
esta temporada”
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