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62% dos consumidores
usAm A internet PArA

gerenciAr suAs FinAnçAs
ma pesquisa realizada pela ESET aponta que 
62% dos consumidores utilizam algum aplicati-
vo ou plataforma financeira para gerenciar suas 
finanças pessoais. De acordo com os dados do 

relatório, 57% da população usa apps bancários mais do 
que antes, e 21% estão mais interessados   em administrar 
seu dinheiro. O hábito pode ser vantajoso, segundo a 
especialista em segurança de TI da ESET América Latina, 
Martina Lopez. “Na internet se acessa uma grande oferta 
de serviços disponíveis. Além disso, existe a possibilidade 
de diversificar as necessidades em diferentes empresas e 
sem intermediários. E ainda é possível consumir produtos 
de qualquer lugar do mundo”.
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Omissões do governo
federal serão investigadas

na CPI da COVID

A má condução do governo federal no combate à 
pandemia motivou a abertura da CPI da COVID. Isso 
porque o Brasil tem batido recordes diários de óbitos e 
casos por coronavírus, enquanto outras nações vivem 
uma melhora na situação. Já foram definidos presidente, 
vice e relator da Comissão e os trabalhos começaram. 
“Nós alcançamos mais de 400 mil mortes pela doença. 
É necessário que a sociedade conheça em detalhes quais 
foram as ações ou inações das instâncias governamen-
tais que produziram esse desastre, comparativamente 
muito maior do que em outros países com população 
semelhante ao Brasil. Existem algumas questões que 
deverão ser respondidas durante essas investigações”, 
explica o cientista político Paulo Roberto Leal.

Quase 70% da população espera
que o governo trabalhe para 

combater às mudanças climáticas
Pesquisa realizada pela Ipsos revela que, para 67% do país, o 

governo federal deve tomar medidas em prol da conservação do 
meio ambiente o mais rápido possível. O levantamento aponta 
que, além dos brasileiros, 65% do mundo também tem essa 
preocupação em relação à natureza. Para o geólogo e consultor 
ambiental, Augusto Auler, a pauta é uma demanda das novas ge-
rações. “Os mais jovens já perceberam a importância de viver uma 
vida mais sustentável em um planeta equilibrado. Essas pessoas 
estão dispostas a mudar os próprios hábitos de consumo e até 
pagar mais caro em produtos e serviços ecologicamente corretos”.

Pagamento por
aproximação cresce

374% durante pandemia

Período pós-coronavírus
pode pressionar ainda mais 
sistema de saúde brasileiro

Caracterizada por uma série de sintomas prolongados ou que 
surgem após o período de infecção pelo coronavírus, a síndrome 
pós-COVID tem se manifestado cada vez mais nas pessoas. Se-
gundo especialistas, ela pode afetar órgãos importantes como o 
pulmão e o coração ou trazer problemas delicados, um exemplo 
é a trombose. Outro temor é a pressão no sistema de saúde. 
“Poderemos ter dificuldade em acolher a todos de forma digna”, 
salienta o presidente da Sociedade Mineira de Infectologia, 
Estevão Urbano.
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Ao longo dos anos, o sistema eleitoral autorizava 
a formação das coligações partidárias, uma aliança 
que permitia que um parlamentar bem votado puxas-
se outro, mesmo que ele pertencesse a outra sigla. 
Agora, isso acabou. Quem quiser ser eleito, terá de 
escolher o seu partido e por meio dele buscar votos 
sem esse adjutório extra. Isso tem levado muitos 
deputados que, no passado, foram campeões de 
votos como Marcelo Álvaro Antônio (PSL), Rodrigo 
de Castro (PSDB), Aécio Neves (PSDB) entre outros a 
ficarem em alerta. Na falta dessa ajuda, a salvação 
para os atuais parlamentares tem sido as verbas 
parlamentares, extraídas do orçamento federal, para 
distribuição em alguns municípios na forma de obras.

Verbas parlamentares podem turbinar
reeleição dos atuais deputados federais

marcelo álvaro Antônio pode não
repetir o número de votos em 2022

D
iv

ul
ga

çã
o

marinha brasileira conta
com o engajamento

de dezenas de mineiros
O comandante da Marinha em Minas, capitão 

Vieira Barros, fala dos planos para os próximos 
anos, como o engajamento da sociedade por meio 
de programa social para formação e consciência 
cívica de jovens e crianças, além da importância da 
prática de esportes, inclusive os náuticos. Segundo 
ele, existem 46 militares mineiros exercendo o 
serviço militar obrigatório ou engajado. Sobre a 
situação da segurança da navegação em Minas, 
Barros informou que, de dezembro a março, foram 
feitas 1.823 inspeções em barcos, 189 notificações, 
120 autos de infração lavrados e 29 embarcações 
apreendidas.
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uberização da política

cPi da coVid é iniciada para investigar
ações do governo federal na pandemia

Com o número crescente de infec-
tados pelo coronavírus, dados 
de março mostram que o Brasil, 

que concentra 3% da população global, 

possuía um terço das mortes diárias 
pela doença no mundo. Enquanto 
isso, diversos outros países vivem uma 
melhora na situação. Diante desse ce-
nário caótico, políticos pressionaram o 
Senado para dar início a Comissão Par-
lamentar de Inquérito (CPI) da COVID. 

O objetivo é responder a uma série de 
perguntas sobre a conduta do governo 
federal no combate à pandemia. Para 
entender os efeitos e rumos dessa 
investigação, o edição do brasil con-
versou com o cientista político Paulo 
Roberto Leal.

daniel Amaro

omar Aziz (Psd-Am)
Presidente

randolfe rodrigues (rede-AP)
Vice-presidente

Eleito para o Senado em 2014,
Omar já foi governador do

Amazonas, deputado estadual
e vice-prefeito de Manaus.
O parlamentar se declara
independente em relação
ao governo Jair Bolsonaro

Líder da oposição no Senado,
Randolfe Rodrigues é o autor do

pedido de criação da CPI da COVID.
Está no seu segundo mandato
na Casa. Ele é um dos maiores

adversários ao governo
no Congresso.

renan calheiros (mdb-Al)
Relator

Calheiros é um dos principais
nomes do MDB e está em seu

quarto mandato como senador.
Já foi deputado estadual por

Alagoas e quatro vezes presidente
do Senado. Também se declara

independente em
relação ao governo.

cientista político Paulo roberto leal

Quem comanda a cPi
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A nova geração não valoriza mais 
a posse, mas pressiona a neces-
sidade do acesso. Os nativos 
digitais ganham o mundo por 

meio da informação e eles cresceram. Já 
são pais, empresários, chefes e trabalha-
dores de todos os setores.  Ninguém quer 
mais ter uma casa de praia, se pode atra-
vés da rede alugar uma com empregados, 
motoristas em pleno funcionamento. 
Hotel? Como? Se há para alugar um apar-
tamento ou residência em qualquer parte 
do mundo para acomodar a família. De 
qualquer lugar se pode pedir comida sem 
enfrentar restaurantes cheios. Do diretor 
da empresa ao faxineiro, todos consultam 
as mídias sociais e programam suas vidas 
pelo telefone. É comum ver os diretores 
com seus celulares e os trabalhadores 
de base encostados em suas vassouras e 
rodos, fazendo consultas diárias aprovei-
tando a rede da empresa para falar e se 
informar. Não há mais diferença entre tipo 
de atividade e relação com o mundo infor-
matizado. O interior não é mais um local 
distante, desinformado e desatualizado. 
Qualquer morador, de todas as cidades, 
sabe o que acontece no mundo inteiro. A 
novidade é que isso muda completamente 
a relação de todos com o mundo e com os 
parâmetros preestabelecidos. 

Ninguém percebeu, mas hoje a maior 
empresa hoteleira do mundo não tem 
nenhum hotel, cama ou administra com-
panhias de acomodação. Em se tratando 
de transporte, ou seja, mobilidade, o 
maior grupo de táxi do mundo não tem 
nenhum carro, contrata motorista ou faz 

investimento em veículos. Na alimenta-
ção, o grande fornecedor de comida em 
casa, de todas as nacionalidades, gostos 
e preços, não tem nenhum cozinheiro, 
fogão ou panela. Este processo chamado 
de uberização está em pleno andamento 
e se transformou na tendência. O alerta 
vale a pena: esse desenvolvimento vai 
te pegar e o seu emprego pode virar um 
aplicativo. A grande pergunta é sobre a 
regularização. O Congresso tem medo de 
regulamentar a nova realidade. Não há 
como fugir, os tribunais pelo mundo já 
estão enfrentando esta nova relação de 
trabalho. Atrás destes novos grupos estão 
desde donos de hotéis, empregadores de 
corporações de transporte e restaurantes, 
até funcionários simples como motoristas 
de táxi e motoqueiros que se viram sem 
outra opção a não ser se submeterem às 
regras que os aplicativos criaram. 

Este processo está em crescimento 
e agora estaciona na Praça dos Três 
Poderes, em Brasília. O presidente Jair 
Bolsonaro consultou seus seguidores 
sobre a sanção do projeto aprovado 
no Congresso que impõe multas para 
quem não pagar de forma igual ho-
mens e mulheres com a mesma função. 
A proposta voltou ao Congresso que, 
por sua vez, já tem vários deputados e 
senadores que se guiam pelas mídias 
sociais e respostas dos inscritos para 
a tomada de decisão. Estes políticos 
foram eleitos para tomar decisões e es-
tão se transformando em meros aper-
tadores de botão. Esta é a uberização 
da política. Se a tendência continuar, 
num futuro próximo não haverá mais 
a necessidade de eleger políticos que 
confundem o orçamento público com 
suas verbas pessoais. O Congresso seria 
um aplicativo. A população, por meio 
de inscritos, decidiria sobre temas de 
grande interesse. Seria a democracia 
voltando às suas origens, o povo, sem 
intermediários, governaria ou pelo me-
nos decidiria sobre os caminhos do país 
nos pontos mais importantes. Aí seria 
um episódio positivo de modernização, 
mas, neste caso, eles é que estão com 
a decisão na ponta dos dedos, e é 
lógico que não permitirão. Perguntem 
para donos de hotéis, empresários de 
restaurantes, taxistas e motoqueiros 
se dependessem deles os aplicativos 
dominariam o seu setor? Claro que 
não. Nenhum deles está satisfeito, só 
o consumidor.

“o congresso
tem medo de
regulamentar 

a nova
realidade”

A vida não é artificial
egundo especialistas, o emprego é em todos os continentes, o cos-
tume mais democrático de distribuição de renda, pois os salários 
pagos pelas empresas a seus colaboradores determinam o caminho 
da capacidade de reinvestimento do poder público, oportunizando 

com isso a democratização das riquezas de cada país. Os reflexos sociológicos 
desse assunto vão além de um exercício matemático. Ele está relacionado à pró-
pria supervivência do ser humano, que para se tornar livre, porém sustentável, 
precisa de se apegar aos escopos trilhados pela soberana humanidade ao longo 
de séculos no que diz respeito ao hábito da troca de serviços por moedas.

Agora, com o advento do isolamento social, ocasionado pela pandemia da 
COVID-19, o roteiro da vida daqui pra frente parece sugerir novos ditames. Assim, 
quem não se preparar para se adaptar ao mundo da tecnologia tende a sofrer 
revés nos afazeres do dia a dia, mesmo porque, os especialistas estão a propalar 
que a revelação da internet veio para mudar o mundo. 

E novamente nos reportemos à questão do emprego. No Brasil, hoje são 
cerca de 13 milhões de desempregados ou subempregados. Só esse exército de 
desamparados representa uma população equivalente a Israel ou de muitos 
países da Europa. Corroborando com esses dados, retornemos aos números de 
uma pesquisa difundida pela PwC, reveladora da tendência mundial relativamente 
à força de trabalho. Uma média de 60% dos entrevistados estão preocupados, 
pois avaliam que a tecnologia vai colocar em risco seus vínculos empregatícios.

Na expressão do sócio da PwC, Marcos Pascoal, a automação de processos 
industriais e administrativos irá reduzir ou eliminar a intervenção do ser huma-
no, deixando claro que muitas das profissões irão desaparecer em um cenário 
próximo. Aduzimos a esse comentário do representante da PwC uma informação 
veiculada no edição do brasil há cerca de um ano, indicando que, na próxima 
década, a cada 10 milhões de empregos instituídos pelo sistema da denominada 
inteligência virtual, seriam, concomitantemente, dizimados uma média de 12 
milhões de postos de trabalho formais. É como se a vida das pessoas no Planeta 
Terra estivesse sendo acelerada à velocidade dos comandos da robótica.

Mas nos milhões de anos, a evolução dos povos se deu pelo método natural, 
diante dos preceitos e de luta por uma vida mais digna, por meio das conquistas 
paulatinas e determinadas por valores que atualmente estão sendo jogados 
no lixo, como se tudo acontecido nestes séculos de nada valesse a pena e as 
coisas só teriam sentido a partir de agora, mediante a inteligência artificial. 
Resta saber o que fazer para manter ativa a existência de todos os moradores 
urbanos, trabalhadores de aldeias e também das zonas rurais. Como preservar 
e sustentar os mais idosos que patrocinaram as biografias, inclusive de muitos 
que hoje propalam toda essa necessidade de se criar dois mundos, o de antes e 
depois dessa invenção moderna. Até porque, não há garantias de que a estrutu-
ra montada recentemente venha avalizar uma história mais interessante neste 
universo sem fronteira.

O ideal é que seja implementado um planejamento por parte dos idealiza-
dores desse processo evolutivo da atualidade, sem se esquecer de encontrar uma 
maneira de proteger os valores até então balizadores da garantia da presença de 
todos em harmonia, com seus costumes e obrigações nos confins do mundo. Não 
apenas a tecnologia faz sentido, vidas humanas também interessam.

o que a cPi da coVid vai investi-
gar? 

Ela vai averiguar omissões e equívocos 
do governo federal durante sua atuação para 
combater a crise sanitária, visto que alcan-
çamos mais de 400 mil mortes pela doença. 
É necessário que a sociedade conheça em 
detalhes quais foram as ações ou inações das 
instâncias governamentais que produziram 
esse desastre, comparativamente muito 
maior do que em outros países com popula-
ção semelhante ao Brasil. Existem algumas 
questões que deverão ser respondidas duran-
te essas investigações. A primeira delas é se 
o governo foi omisso ou não na aquisição de 
vacinas. Entre outras interrogações a serem 
apuradas estão os casos de tratamento preco-
ce mesmo sem eficácia comprovada, além de 
o presidente estimular aglomerações.

como começou a instalação da 
cPi?

O pedido da CPI foi apresentado no início 
de fevereiro pelo senador Randolfe Rodrigues 
(Rede-AP). Mas foi somente na primeira 
semana de abril que o ministro Luís Roberto 
Barroso, do Supremo Tribunal Federal (STF), 
determinou que o presidente do Senado, 
Rodrigo Pacheco (DEM-MG), instalasse a 
comissão. Ainda no dia 27 de abril, o senador 
Omar Aziz (PSD-AM) foi eleito presidente e 
Randolfe Rodrigues vice da CPI. Aziz indicou 
Renan Calheiros (MDB-AL) para ser o relator 
dos trabalhos. O nome para a presidência já 

era esperado, dada a proporcionalidade das 
bancadas. A possibilidade de a comissão ser 
presidida por alguém ligado a Jair Bolsonaro 
era improvável, por conta da conformação 
dos membros. A CPI tem maioria de sena-
dores da oposição ou independentes com 
postura crítica ao governo em relação à 
condução da pandemia.

Qual o interesse de bolsonaro em 
ampliar a cPi para governadores 
e prefeitos?

As investigações seriam concentradas no 
governo federal e foi ampliada para gover-
nadores e prefeitos se houver fatos conexos, 
ou seja, quando se tratar de recursos federais 
que foram destinados para estados e municí-
pios. Desde o início das conversas, o objetivo 
de Bolsonaro foi inviabilizar a CPI. Isso não 
sendo possível, a ideia foi aumentar o número 
de objetos de investigação. Ele tem tentado, 
junto a seus apoiadores, atrasar o processo 
de apuração da comissão. Recentemente, a 
Justiça Federal, em Brasília, chegou a conce-
der uma liminar para suspender a eventual 
escolha de Renan como relator, atendendo a 
um pedido da deputada bolsonarista Carla 
Zambelli (PSL-SP). O Senado recorreu e der-
rubou a decisão.

Quanto tempo pode durar as in-
vestigações?

Inicialmente, a duração da CPI da COVID 
é de 90 dias, podendo se estender. Isso 

depende muito do andamento das investi-
gações. Por enquanto, ainda não é possível 
afirmar se haverá ou não a necessidade de 
ampliar o prazo. Acredito que isso não tira o 
foco principal de combate à pandemia, pois 
ao identificar quais erros foram cometidos, 
podemos evitar que eles continuem sendo 
praticados. Estamos no meio da crise sani-
tária e até o momento tudo que vemos são 
equívocos do governo federal. Utilizar a CPI 
como instrumento para pressionar o Estado 
a mudar suas ações, por exemplo, pode até 
salvar vidas.

A instauração da cPi pode ser um 
caminho para o impeachment do 
presidente?

É uma possibilidade, mas não me pare-
ce o cenário mais provável. Como o acordo 
do governo federal com o centrão lhe 
deu uma folgada, seria quase impossível, 
faltando cerca de um ano e meio para as 
eleições presidenciais de 2022, uma revi-
ravolta na composição do parlamento que 
faça o governo ter votos para aprovação 
de um processo de impeachment. A CPI 
pode revelar coisas terríveis, mas qualquer 
que seja o resultado dela, isso não deve 
resultar num impedimento do presidente 
da República. Eventualmente, isso poderá 
ter um custo eleitoral para ele, quanto 
mais fique claro os equívocos e até mesmo 
crimes do governo federal na condução do 
combate à pandemia.
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experimente a cachaça “PurAnA”.

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

alguns dos principais degustadores da região.

telefone: (31) 99243-1100

eujácio silva

Fim das coligações partidárias é
pesadelo para atuais deputados

O fim das coligações partidárias, que 
começa a valer pela primeira vez nas 
eleições de deputados e senadores 
em 2022, está deixando muitos dos 

atuais parlamentares apreensivos em relação 
ao futuro. Agora, os detentores de mandatos 
estão se segurando como podem para não 
perderem eleitores. Um dos meios encontrados 
e utilizados por eles tem sido a verba milionária 
proveniente das emendas parlamentares, cujos 
valores são extraídos do orçamento da União e 
repassados em forma de obras e atendimentos 
aos municípios, fazendo a festa dos políticos 
junto aos prefeitos e lideranças municipais.    

Se for mantido o regime atual, proibindo 
atuação conjunta das siglas, a aludida po-
pularidade de muitos políticos mineiros será 
colocada à prova. Até porque, muitos foram 
eleitos à sobra do discurso de renovação do 
então candidato à presidência Jair Bolsonaro. 
É o caso do ex-ministro do Turismo, o deputado 
federal Marcelo Álvaro Antônio, com seus mais 

de 260 mil votos no último pleito. Ainda filiado 
ao PSL, a possibilidade é de uma redução de 
50% dos sufrágios conquistados na eleição 
de 2018.

Aquela explosão de notoriedade do pas-
sado não teria possibilidade de acontecer 
em consequência desse cenário desenhado a 
partir dos ditames da nova legislação eleitoral 
vigente. Durante todo o período do PDSB no 
governo de Minas, um dos campeões de votos 
foi o tucano Rodrigo de Castro. Ele foi um dos 
beneficiados pela antiga lei, mas agora o seu 
castelo deverá ser reduzido a uma quantidade 
mínima de apoio, apenas o suficiente para 
se manter na ativa. Aliás, entre os tucanos, 
a bola da vez é o ex-governador Aécio Neves, 
candidato à reeleição para a Câmara Federal. 
Ele, discretamente, tem começado a circular 
por diferentes localidades do estado, inclusive 
no Norte de Minas. De lá, um aliado confessa: 
“tudo que tem de obra importante na região 
aconteceu quando ele comandava, espe-
cialmente na construção e asfaltamento de 
estradas, saneamento básico, telefonia celular 
e eletrificação rural”.

Na eleição passada, o delegado federal 
licenciado Marcelo de Freitas foi escolhido 
também à sombra do candidato à presidência, 
inclusive era e continua filiado ao PSL, partido 
do qual Bolsonaro fazia parte na época. En-
tretanto, ao que tudo indica, a reeleição do 
político não está nada fácil. Ainda no Norte de 
Minas, o deputado federal Paulo Guedes (PT) 
anunciou que não pretende mais continuar 
na Câmara Federal e seu projeto caminha na 
direção de buscar o retorno à vaga de deputado 
estadual, a partir de entendimento dentro da 
sigla, prevendo que o atual deputado à As-
sembleia Legislativa de Minas Gerais (ALMG), 
Virgílio Guimarães (PT), deseja se afastar da 
política em definitivo.    

Nesse novo panorama, alguns nomes terão 
dificuldade de continuar em seus cargos, entre 
eles está o empresário Igor Timo (Podemos). 
Ele se inseriu na política na eleição passada e, 
talvez, sua falta de experiência pese na hora 
de buscar a adesão dos eleitores como já se 
comenta, especialmente, entre as lideranças 
do Vale do Jequitinhonha, região na qual ele 
conquistou a preferência da população.

Aécio neves já está
à procura de votos

ex-governador Fernando Pimentel

Paulo guedes não
disputará a reeleição

marcelo álvaro Antônio foi o 
mais votado no último pleito
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ex-governador Fernando Pimentel já
conseguiu vitória em 7 ações na Justiça
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Presidente Gilson Lemes recebe
prefeitos do Movimento 100+

O presidente do Tribunal de Justiça de 
Minas Gerais (TJMG), desembarga-
dor Gilson Soares Lemes, recebeu no 
dia 26 de abril, prefeitos do Movi-
mento 100+, que reúne municípios 

mineiros com mais de 100 mil habitantes.
Os prefeitos pedem a ajuda do TJMG para 

intermediar um acordo com o governo mineiro 
para que o estado volte a fazer repasses de 
verbas vinculadas à saúde. A alegação é que 
há atraso desde 2013, e a ausência do repasse 
aos municípios está tornando ainda mais crí-
tica a administração durante a pandemia da 

COVID-19. Atualmente, segundo o Movimento 
100+, a dívida total é de aproximadamente 
R$ 6 bilhões.

Lemes recebeu o grupo, ouviu as principais 
reivindicações para a construção de um futuro 
acordo e prometeu levar o caso diretamente 
ao governador de Minas, Romeu Zema (Novo). 
“Trata-se de uma reivindicação justa, pois o es-
tado não vem repassando as verbas vinculadas 
à saúde. E com a crise sanitária a situação se 
agrava com a falta de verbas para pagamento 
de pessoal e compras de insumos”, disse o 
presidente.

O desembargador afirmou que pretende 
dar um retorno aos prefeitos até o dia 30 
de abril. O prefeito de Belo Horizonte, Ale-
xandre Kalil (PSD), disse que o movimento 
não deve ter um cunho político, mas ser 
inteiramente voltado para a busca de uma 
solução urgente para se evitar um colapso. 
“Sabemos das dificuldades do estado e 
estamos aqui para busca um acordo para 
aliviar a situação das prefeituras”, afirmou.

Para o prefeito de Teófilo Otoni, Daniel 
Sucupira (PT), “a situação é caótica”. Ele disse 
que os repasses das verbas são constitucionais 
e deveriam estar sendo feitos, principalmente 
durante a pandemia, quando a situação se 
agravou.

“A Constituição obriga que os municípios 
gastem 15% do orçamento com a saúde. 
Com a pandemia estamos gastando mais de 
30%, com o pagamento de médicos e com-
pra de insumos, e as verbas do estado não 
estão chegando aos caixas dos municípios”, 
lamentou.

Também participaram da reunião o secre-
tário de Governo da Prefeitura de Belo Hori-
zonte, Adalclever Lopes; a prefeita de Lavras, 
Jussara Meneccuci (PSB); o prefeito de Sete 
Lagoas, Duílio Castro(Patriota); o prefeito de 
Ubá, Edson Teixeira (DEM); e o vice-prefeito 
de Contagem, Ricardo Faria (MDB).
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salvando a PbH
Consta nos bastidores financeiros, que as vendas por 

aplicativos estão turbinando a arrecadação da Prefeitura de 
Belo Horizonte, uma espécie de tábua de salvação, devido 
ao fato de grande parte do comércio ter ficado fechado em 
praticamente todo o período do ano.

Pacheco, presidente?
A crônica política de Brasília garante que o presidente 

do Democratas, Acm neto, estaria pensando seriamente 
em apostar no nome do seu filiado ilustre, o presidente do 
Senado rodrigo Pacheco (DEM) para disputar a Presidência 
da República. “Ele tem uma boa oratória, é um homem pú-
blico equilibrado e tem o respeito de muitos concorrentes”, 
confessa Acm a amigos.

sucessão mineira
Outra informação direta de Brasília trata-se da sucessão 

estadual de Minas. Segundo comentários de bastidores, se a 
eleição fosse hoje, o senador rodrigo Pacheco (DEM) evitaria 
disputar o pleito para não ter de empanar o projeto político 
do prefeito Alexandre kalil (PSD). A conferir...

senador esperto
Agora é real. Tem um filho do senador carlos Viana (PSD) 

que circula pelos quatro cantos de Minas pedindo votos para 
deputado federal. Enquanto isso, Viana já está de volta à TV 
Record, com objetivo de aumentar sua visibilidade para se 
cacifar na disputa ao governo de Minas. Ou seja, um combo 
político completo.

deputados federais 
A lista de nomes dispostos a participar do próximo pleito 

só aumenta. No que diz respeito ao Partido dos Trabalhadores 
de Minas, é tida como certa a candidatura do ex-governador 
Fernando Pimentel para deputado federal. Quem também 
está disposto a trocar o cargo de vereador para tentar se 
eleger para a Câmara Alta é o atual líder do prefeito de BH, 
léo burguês (PSL). No âmbito empresarial, são lembrados os 
nomes de Valseni braga (Colégio Batista) e do ex-presidente 
da Federação das Indústrias do Estado de Minas Grais (Fiemg), 
olavo machado.

Projeto emperrado
Ao assumir o comando de Minas, o governador romeu 

zema (Novo) tinha toda uma promessa de privatizar tudo que 
fosse possível. Mas sequer a Companhia de Desenvolvimento 
Econômico de Minas Gerais (Codemig), cujo projeto foi o pri-
meiro a ser enviado à Assembleia Legislativa funcionou. Ou 
seja, seu viés liberal está perdendo espaço para a política tra-
dicional. Vale dizer que os argumentos dele ainda não foram 
suficientes para convencer os parlamentares a aprovarem as 
matérias neste sentido. Coisas da política estadual.

ex-presidente e o stF
Os comunicadores com experiência em cobertura jorna-

lística junto ao Supremo Tribunal Federal (STF) dizem que 
na recente votação dos ministros da Corte, no tangente ao 
processo envolvendo o ex-presidente lula (Pt), a confusão 
no plenário foi geral. Por pouco teria havido agressão entre 
alguns integrantes por conta da pressa dos magistrados, 
visando libertar o ex-presidente para poder disputar as elei-
ções em 2022.

debate na oAb minas
O jornalista Walter Freitas será um dos debatedores do 

projeto “Múltiplas Vozes”, promovido pela Comissão de Defesa 
da Liberdade de Expressão da OAB Minas. A transmissão vai 
ser realizada pelo YouTube no dia 7 de maio às 17h.

O ex-governador Fernando Pimentel (PT) já 
obteve vitória em sete ações na Justiça desde 
que deixou o governo de Minas. A sentença 
mais recente o inocentando foi proferida pelo 
juiz Jorge Gustavo Serra de Macedo, titular da 
11ª Vara Federal Criminal.

O magistrado em um trecho de seu des-
pacho, exarou; constatou-se a ausência de 
lastro probatório mínimo para o recebimento 
da denúncia pelo crime de corrupção passiva. 
Não houve a demonstração necessária para 
este momento processual de que o agente 
público se valeu de sua condição para solicitar 
e receber vantagens indevidas. Não há ele-
mentos que demonstrem o vínculo dos valores 
recebidos pelo escritório de advocacia com a 
função exercida por Fernando Pimentel.

Segundo o juiz, o Ministério Público 
Federal não anexou em sua denúncia as 
devidas provas capazes de justificar o pros-
seguimento da ação, diante da ausência 
de materialidade e que os indícios foram 
baseados apenas em depoimento de cola-
boradores beneficiados pelas delações pre-
miadas. A mesma decisão da Justiça Federal 
de Minas beneficiou, ainda, os denunciados 
Gabriel Guimarães, Leandro Henriques e 
Rafael Antunes.

Na primeira quinzena do mês de abril, o 
ex-chefe do Executivo mineiro também recebeu 
uma decisão favorável por parte Tribunal Regio-
nal Eleitoral. Ele foi absorvido em um processo 
em que era acusado de caixa 2 na campanha 
eleitoral para o Senado, em 2010.
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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

roberto luciAno Fortes FAgundes

engenHeiro, Presidente dA FederAção  de cVb-mg, Presidente do conselHo do
instituto sustentAr e Vice-Presidente dA FederAminAs – roberto@clan.com.br

O conteúdo deste artigo é de responsabilidade exclusiva do seu autor

Pensamento  positivo

E stranho muito ao ver os principais 
meios de comunicação, jornais, re-
vistas, TVs, rádios e os tecnológicos, 
que parecem sentir prazer em dar 

manchetes com notícias negativas, massa-
crando a todos com uma carga intensa de 
tragédias. Faz-me lembrar de uns jornais que 
não sei se ainda existem, cujo comentário 
era de que se o espremesse pingaria gotas 
de sangue. A começar pela pandemia que já 
entra no seu 14º mês. Façamos uma rápida 
conta: temos 210 milhões de habitantes. 
Se dividirmos pelo número de mortos pela 
COVID-19 teremos um percentual de 0.17% 
da população. 

Deste total dos brasileiros, 6,4% tiveram 
coronavírus, sendo que 87% se recuperaram. 
E olha que ainda existe dúvidas sobre os 
números dos falecimentos, pois há suspeita 
de que são manipulados.  Como exemplo, 
esta semana divulgou-se que a média anual 
de mortes por hipertensão, no mundo, é de 
10 milhões de pessoas. Só uma doença tem 
este volume de falecimentos. E as outras 
tantas? Nem tocam neste assunto, como se 
não existissem somente a COVID-19. 

São tantas notícias boas acontecendo, 
que merecem um destaque, mas que são 
encontradas apenas nas páginas internas, 
sem nenhum destaque. Entre elas, vemos 
que todas as empresas estatais deram lucro 
e muitas bateram recordes, como a Caixa 
Econômica Federal; a Petrobras voltou a ter 
um balanço positivo, bem como as elétricas 
também se recuperaram; o Banco Nacional 
de Desenvolvimento Econômico e Social  

(BNDES) teve o maior lucro de sua história; 
a Selic que, em dezembro de 2018, era de 
65%, hoje está em 2%, um dos menores 
da história; o risco país fechou 2019 abaixo 
dos 100 mil pontos, dando a certeza de que, 
no momento, é seguro investir no Brasil; a 
bolsa bate recordes em cima de recordes; 
o aumento do dólar fez com que o capital 
especulador saísse do país, quando a taxa 
Selic diminuiu muito, pois eles pegavam 
dinheiro emprestado em outros mercados, 
a juros baixos e emprestavam em nosso 
mercado a juros altos, operação conhecida 
como “carry trade”. 

Mesmo com o desaquecimento da eco-
nomia global, onde o Produto Interno Bruto 
(PIB) Chinês, nosso principal comprador, cres-
ceu bem menos; a crise na Argentina, nosso 
terceiro maior comprador; a briga comercial 
entre EUA e China, não impediram que o nos-
so PIB crescesse 1,1% com os investimentos 
privados superando o investimento público 
em crescimento e mostrando sustentabili-
dade, já que tivemos um avanço sem nos 
endividar. Apesar da escassez de recursos na 
área de transportes foram asfaltadas estra-
das que estavam paradas há 43 anos, como a 
BR-163, que escoa a produção de grãos entre 
o Mato Grosso e Pará. E o ministro da Infra-
estrutura, Tarcísio de Freitas, inaugurou 38 
obras até junho de 2020.  Melhorias como 
a transposição do Rio São Francisco, que ini-
ciaram em 2007 com promessa de conclusão 
em 2012, com o orçamento sendo triplicado 
neste período, foram concluídas no final do 
ano passado.

Foram gerados 700 mil vagas com 
carteira assinada em 2019; na área de 
segurança, houve queda de 23% nos homi-
cídios e em janeiro de 2020 tivemos o maior 
superávit primário nas contas públicas e 
em julho, mesmo na pandemia, tivemos 
o maior superávit da balança comercial. 
Enquanto o PIB das 10 maiores potências 
do planeta mostra previsão de queda entre 
6,5% e 15%. O Bank of America prevê que o 
PIB do Brasil vai cair só 4,8%. O nosso Banco 
Central registrou lucro de R$ 400 bilhões 
no primeiro semestre. Só os cinco pacotes 
emergenciais de R$ 600,00 custaram ao 
governo R$ 60 bilhões por mês e os três de 
R$ 300,00 vão custar mais R$ 30 bilhões 
mensalmente. São ao todos R$ 390 bilhões 
por mês repassados para o povo brasileiro 
não morrer de fome.

E olhem que, em função de espaço, não 
citamos o exitoso agronegócio, a 5G nacio-
nal, o leilão dos aeroportos, entre outros.  
Apesar de todos os problemas que estamos 
vivendo, o Brasil foi definido como o maior 
investidor nesta pandemia, ficando atrás 
apenas dos EUA. 

Temos que aprender a usar mais a 
razão no dia a dia e esquecermos as ide-
ologias. Precisamos considerar, analisar 
e aplaudir os acertos. Sabermos criticar 
os erros, sem, no entanto, ideologizar os 
acontecimentos. 

Prestemos muita atenção nas boas notí-
cias que a grande mídia vai tentar esconder. 
Não vai demonstrar nenhum interesse em 
divulgar, o que é lamentável.

mais de 60% dos consumidores
gerenciam finanças pela internet

D ados de uma pesquisa global 
realizada pela ESET sobre tecno-
logia financeira mostram como 
os consumidores têm lidado com 
seu dinheiro. Segundo a análise, 

quase dois terços (62%) utilizam algum apli-
cativo ou plataforma financeira para gerenciar 
as finanças pessoais.

De acordo com as informações do relatório, 
57% da população usa apps bancários mais 
do que antes, enquanto que 21% estão mais 
interessados   em administrar o capital. Uma em 
cada cinco pessoas entre 18 e 44 anos começou 
a utilizar bancos exclusivamente on-line devido 
ao isolamento. Além disso, um em cada 10 
consumidores recorreu a uma plataforma de 
financiamento pela primeira vez em 2020.

Ainda que os dados sobre riscos potenciais 
sejam considerados escassos, o nível de con-
fiança é alto: 58% dos entrevistados acreditam 
que seu dinheiro e contas estão seguros ao 

usar carteiras digitais. Da mesma forma, 50% 
dos que usam apps também se consideram 
protegidos e 48% dos que comercializam 
também confiam nas plataformas. 

A especialista em segurança de TI da ESET 
América Latina, Martina Lopez, explica que a 
internet traz vantagens na hora de investir e 
que a principal é a oferta de serviços disponí-
veis. “Existe a possibilidade de diversificar as 
necessidades em diferentes empresas e sem 
intermediários. Além disso, ainda é possível 
consumir produtos de qualquer lugar do mun-
do com apenas um clique”.

Assim como qualquer tendência ciberné-
tica, o número de adeptos está aumentando. 
“Embora ainda exista desconfiança, uma parte 
crescente da população está começando a re-
legar as atividades financeiras ao conforto de 
seu computador ou dispositivo, afinal, estamos 
vivendo uma pandemia global”.

Com a crise sanitária, o serralheiro Alberto 
Morais, 62, começou a controlar suas finanças 
por meio de apps. “As pessoas se tornaram 
mais virtuais, alguns clientes não queriam 

pegar em dinheiro com medo de se contami-
narem e, com isso, acabaram optando pelo 
pagamento em cartão”.

Com a ajuda do neto, ele conseguiu mexer 
e baixou o aplicativo do seu banco. “Estou 
aprendendo a colocar as contas em débito 
automático e a pagar alguns boletos. Isso 
tem me poupado tempo e, claro, me deixado 
mais seguro, pois não preciso correr o risco de 
aglomerar na fila de uma lotérica”.

confiável?

Martina diz que existem sim serviços 
financeiros confiáveis, que resultam de uma 
virtualização das instituições financeiras que 
tem uma reputação sólida. “No entanto, é vital 
consultar o fornecedor ou fabricante do serviço 
ou produto que vamos consumir”.

Os dados, inclusive, mostram que ape-
nas 17% dos entrevistados se consideram 
suficientemente informados sobre os riscos 
dessas plataformas. “Essa desinformação 
pode ser perigosa. Devemos lembrar que 
estamos lidando com temas delicados como 
finanças e em um ambiente onde as infor-
mações circulam rápido. Por não sabermos 
o alcance desses dados, que podem escapar 
de nossas mãos, podemos ser vítimas de 
ataques, roubos ou golpes em um piscar 
de olhos”. 

Para evitar faudes, Martina orienta sobre 
a importância de verificar a origem de cada 
serviço. “De qual empresa eles vêm? Procu-
re também avaliações on-line e não confie 
cegamente em uma companhia. É preferível 
que utilizemos serviços de boa reputação e 
ampla opinião para evitarmos riscos. Escolha 
senhas fortes e exclusivas, além de usar a 
autenticação de fator duplo, se possível. No 
caso de a pessoa optar por não continuar a 
utilizar um serviço ou aplicação que tenha se 
registrado, é fundamental eliminar a conta e 
os dados armazenados”, finaliza.

Pandemia fomentou o uso de aplicativos
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novos rumos no Atlético
Na porta do Café Nice, no Centro de BH, fala-se de tudo e de 

todos, mas o assunto preferido é o futebol. Agora, os fofoqueiros de 
plantão apostam que daqui a 2 anos, quando a Arena MRV estiver 
pronta, o proprietário da empresa, rubens menin, já terá investido 
tanto no Atlético que poderá ser dono exclusivo do time. Será, gente!?

desmonte da lava Jato
“Para mim, a Operação Lava Jato está sendo desmontada 

passo a passo, de modo que daqui a 2 anos, as pessoas sequer 
irão comentar sobre este assunto. Isso é um absurdo comple-
to, afinal, os corruptos do passado podem voltar a qualquer 
momento, especialmente nos meios empresariais e que tem 
ligação com o poder público”. Opinião do jornalista global 
carlos Alberto sardenberg. 

lula eufórico 
Agora, devidamente liberado pelo STF, o ex-presidente 

lula (PT) está eufórico. Ele bate no peito e avisa que vai fazer 
discursos inflamados, afirmando que foi perseguido pela 
Justiça e afastado do pleito passado por pura conveniência. 
Será que essa tese vai dar certo, mestre?

embate pesado
Os pensadores políticos brasileiros estão apostando em dias 

difíceis para o governo federal a partir da instalação da recente 
Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da COVID-19. “A possibi-
lidade é de haver uma verdadeira pressão contra muitos ministros 
e também junto ao próprio presidente da República, neste caso 
pode até caminhar para um desgaste popular”, apostam.

sem convencimento
No que diz respeito ao compromisso do governo federal em 

relação à mudança de comportamento para implementação de 
uma nova política para o meio ambiente, o tema foi de tal ordem 
singelo que sequer empolgou os próprios membros da equipe 
mais influente do Palácio do Planalto. O vice-presidente Hamilton 
mourão (PRTB) não está animado a falar sobre o assunto.

em defesa dos jornalistas
“Está em curso uma orientação de muitos dos atuais 

políticos, que tem como objetivo desmerecer jornalistas. 
Mas, em verdade, onde há democracia, a imprensa livre 
tem sua importância. Assim, esses profissionais precisam ser 
compreendidos pela população. Eles trabalham em busca 
de esclarecer melhor à coletividade sobre os mais diferentes 
temas, especialmente desvendando possíveis maracutaias 
comandadas pelos poderosos”. Opinião da jornalista da Folha 
de São Paulo Patrícia campos mello.

descobrindo a realidade
“A comunidade médica e científica está apostando que 

a CPI da COVID vai acabar chegando à conclusão óbvia no 
sentido de ter faltado apoio mais intenso, visando um melhor 
tratamento dos enfermos portadores do coronavírus em 
todo o Brasil”. Essa é a opinião de muitos parlamentares no 
Congresso Nacional. Alguém duvida disso?
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BAIXE AGORA
O aplicativo o�cial da Rádio Itatiaia 

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

Forma de pagamento que não exige
senha cresce 374% durante pandemia

As senhas criadas para pro-
teger contas físicas ou digitais 
garantem a nossa segurança. 
Revelamos esses dados apenas 
a pessoas de extrema confiança. 
Por esse histórico, ainda é comum 
que muita gente estranhe pagar 
por aproximação, modalidade 
em que uma compra é efetuada 
apenas colocando o cartão perto 
da máquina, sem a necessidade 
de digitar a senha. Mas, esse 
hábito tem aumentado entre os 
brasileiros. Dados da Associação 
Brasileira das Empresas de Car-
tões de Crédito e Serviços (Abecs) 
apontam que o pagamento sem 
contato foi realizado 587 milhões 
de vezes em 2020, o que repre-
senta um crescimento de 374% 
em relação ao ano anterior.

De acordo com a Abecs, du-
rante 2020, a quantidade mensal 
de transações dessa modalidade 
passou de 22,6 milhões, em 
janeiro, para 114 milhões, em de-
zembro. O volume movimentado 
também saltou. Em 2020, foram 
R$ 41 bilhões em compras por 
meio de cartão, celular, relógio, 
entre outros dispositivos equipa-
dos com a tecnologia NFC (Near 
Field Communication), o que 
significou um avanço de 470% 
em relação a 2019. Como forma 
de proteção, existe um limite de 
valor que pode ser efetuado sem 
necessidade de senha. O teto, 
que antes era de R$ 50, passou 
para R$ 100, em julho de 2020, 
e, atualmente, é de R$ 200.

Leandro Menegon, dire-
tor de operações de uma em-
presa de desenvolvimento de 
softwares focados em tecno-
logias para o setor financeiro, 
explica que pagar por aproxi-
mação é tão ou mais segu-
ro que aquele realizado 
com cartão e senha. 
“Isso porque na com-
pra realizada neste 
tipo de tecnologia, 
conhecida como 
NFC, é util izado 
um tipo de cripto-
grafia, alterada a 
cada transação, 
que protege os 
dados do cartão, 
dificultando muito 
uma possível clo-
nagem ou acesso às 
informações. Além 
de eliminar a neces-
sidade de o cartão ser 
entregue na mão de uma 
terceira pessoa, ou seja, 
ele permanece com o seu 
dono 100% do tempo. Essa 
tecnologia também é provida 
de mecanismos que impedem 
um pagamento em duplicidade, 
caso se encoste acidentalmente 
o cartão duas vezes no termi-
nal”, explica.

efeitos da pandemia?

Na análise da Abecs, as mu-
danças no comportamento de 
consumo causadas pela pande-
mia da COVID-19 aceleraram a 
popularização do método por 
aproximação.

Menegon avalia que, apesar 
de não ser uma tecnologia cria-
da devido à crise sanitária, seus 
benefícios em relação a evitar o 
contato direto com máquinas e 

outras mãos são nítidos. “Acre-
dito que a maior vantagem, 

inicialmente pensada, te-
nha sido a agilidade. 

Em poucos segundos, 
o usuário paga pelo 
que consome. Mas, 
é claro que com o 
advento do cartão 
sem contato, a sen-
sação de seguran-
ça com relação ao 
contágio do novo 
coronavírus, ao re-
alizar compras com 
menor exposição 

e sem a necessida-
de de tocar teclados 

numéricos ou entre-
gar o cartão para um 

funcionário, tornou este 
processo de aceitação muito 

maior”, afirma.
Outra pesquisa reforça a 

ascensão do método. Levanta-
mento da Mastercard, no início 
da pandemia, apontou que 88% 
dos brasileiros consideravam o 
pagamento sem contato mais 
conveniente do que o uso do 
dinheiro. Na ocasião, 75% da-
queles que experimentaram a 
tecnologia, incorporaram o novo 
hábito ao cotidiano e afirmaram 
ter a intenção de continuar após a 
crise sanitária. Dentre os adeptos 
da modalidade, os meios mais 
utilizados foram cartão físico 
(72%) e celular (49%).

Fim das carteiras?

Para Menegon, essa é uma 
realidade sem volta e a tendên-
cia é que este processo fique 
ainda mais tecnológico. “Com 
a tecnologia NFC, o próprio 
celular será esse instrumento, 
tornando o cartão físico obso-
leto e mais um objeto desne-
cessário a se carregar. Logo as 
carteiras serão aposentadas de 
vez”, acredita.

Em relação à segurança, ele 
diz que os mecanismos de pro-
teção passam por constantes 
atualizações. “Não significa que 
o risco de fraudes deste tipo de 
tecnologia seja zero. A criatividade 
dos fraudadores é algo que, em 
geral, assusta muito o mercado. 
Porém, felizmente, temos equipes 
técnicas do bem, competentes o 
suficiente para analisarem novos 
tipos de fraudes e implementar 
medidas para contra-atacar. En-
tretanto, é importante que o por-
tador do cartão ou mecanismo de 
pagamento por aproximação, seja 
smartphone, pulseira ou relógio, 
sempre reforce seus cuidados, da 
mesma forma como se faz com os 
meios tradicionais, como dinheiro 
e cartão com chip”.

Em caso de compras por aproxi-
mação não autorizadas, a orienta-
ção é que o usuário entre em con-
tato imediatamente com o banco. 
“O órgão informará ao portador 
do cartão sobre os procedimentos 
e documentos necessários de acor-
do com o processo interno para a 
realização do estorno”, esclarece 
o diretor.

“A maior vantagem é
a agilidade. em pouco
segundos, o usuário

paga pelo que consome”

Divulgação
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A todos, os nossos Parabéns!

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

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

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

www.itapoaloterias.com.br

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

O conteúdo desta coluna é de responsabilidade exclusiva do seu autor

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

em razão da pandemia,
a vice-prefeita de
itapecerica, Joyce

rios (mdb), distribuiu
centenas de cestas

básicas para as famílias
em situação de

vulnerabilidade social
no município.

PM
I

o experiente
jornalista Pedro costa,

que comanda a
comunicação da Fiemg

Posto iPirAngA Perderá ForçA - Em meio ao início dos trabalhos da CPI da 
COVID-19 circulam, em Brasília, informações de que o presidente Bolsonaro que 
deu toda a força ao ministro Paulo Guedes, chamando-o desde a campanha 
que o levou a presidência de “Meu Posto Ipiranga”, pode enfraquecê-lo de vez, 
retirando do seu superministério a pasta do Planejamento. Quando assumiu 
o chamado Ministério da Economia, ele juntou em uma só pasta os antigos 
Ministérios da Fazenda, Planejamento, Trabalho, Previdência Social e Indús-
tria e Comércio, que também foi chamado de Desenvolvimento Econômico. 
Depois desta experiência, o próprio presidente começa a perceber que Guedes 
não conseguiu cumprir as funções do Planejamento, quando deixou que o 
Congresso aprovasse a seu bel-prazer, o orçamento para o ano de 2021, ainda 
assim, no curso do ano fiscal. Guedes vem, ao longo da sua administração no 
superministério, perdendo figuras importantes do seu staff como o secretário 
Salim Matar, que não conseguiu tocar o plano de privatizações porque o pro-
grama ficou emperrado. Bolsonaro vem dando mostras a Guedes que ele está 
perdendo força. Falta o próprio ministro desconfiar.

suPremo PArtido de oPosição? Quem fez esta afirmação foi Ives Gandra 
Martins, um dos mais respeitáveis da nossa recente história jurídica. Ele disse 
textualmente que o nosso atual Supremo Tribunal Federal (STF) se transformou 
no maior partido da oposição no país. Realmente, nunca se viu em tempo 
nenhum, uma turma de ministros do STF como essa de agora.

no Primeiro trimestre - O lucro da Vale foi de R$ 30,5 bilhões, maior que 
o registrado em todo o ano de 2020. Tudo isso, depois dos desastres de Bru-
madinho e Mariana. A empresa foi muito beneficiada com o câmbio de um 
dólar alto desde o ano passado e mais, recentemente, com a alta do preço do 
minério no mercado internacional. Quem tem ações da Vale está rindo a toa 
neste momento.

no primeiro dia de abertura do comércio de Belo Horizonte, 

depois de vários dias em quarentena, o que se viu na cidade foram 

lojas vazias e bares lotados.

o comércio de contagem, cidade mais próxima de Belo Horizonte 

na região Oeste, lucrou com o fechamento do nosso aos domingos, 

principalmente os restaurantes de shoppings, padarias e sacolões. 

o general eduardo Pazuello, que vai ser o mais investigado pela 

CPI da COVID-19 no Senado Federal, depois de ter sido ministro da 

Saúde, foi flagrado andando num shopping em Manaus sem más-

cara, num completo desrespeito às regras atuais. Ele foi chamado 

à atenção pela direção do estabelecimento e o ocorrido soma mais 

pontos contra ele na comissão.

Prefeituras e estados de todo o país que tinham anunciado 

a compra de vacina russa Sputnik V vão ter que se contentar com 

outra. É que a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) deu 

bomba ao imunizante russo por não mandar documentos necessários 

a aprovação do seu uso emergencial. Essa não foi a primeira vez que 

isso aconteceu.

domingo, dia 02 de maio

Dr. Paulo Schettino 
Ex-ministro Roberto Brant
Rui Muniz - ex-prefeito de Montes Claros 

segunda-feira, 03

Vittorio Medioli - prefeito de Betim
Glória Nazaré

terça-feira, 04

Jornalista Nestor de Oliveira 
Mário Genival Tourinho 
Radialista Ricardo Nery
Publicitário Pedro Fernandes

Quarta-feira, 05

Radialista Artur Moraes
Geraldo Magela Barreto 

Quinta-feira, 06

Drª Claudia Saigui Malta 
Wilsinho Cândido

sexta-feira, 07

Jornalista João Carlos Amaral 
Dr. Dárcio Guimarães de Andrade

sábado, 08 

Ex-deputado Dinis Pinheiro 
Daniela Rossana
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governo publica novas medidas para
preservar emprego e renda dos brasileiros

Fiemg atuou, mais uma vez, junto ao governo federal para reedição de MPs

A Federação das Indústrias de Minas Gerais (Fiemg) 
que, mais uma vez, assumiu o protagonismo na defesa dos 
empregos e da renda dos brasileiros, atuou junto ao governo 
federal para a aprovação das novas medidas provisórias que 
visam preservar o emprego, a renda e a saúde dos brasileiros. 
A Medida Provisória (MP) 1.045 reinstitui o Programa Emergen-
cial de Manutenção do Emprego e Renda (BEm), permitindo a 
redução jornada e suspensão do contrato de trabalho. Já a MP 
1.046 trata das medidas trabalhistas para o enfrentamento da 
pandemia e permite, entre outras ações, adiar o recolhimento 
do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) e antecipação 
de férias dos trabalhadores. Os atos foram publicados na edição 
do dia 28 de abril, no Diário Oficial da União (DOU).

“Desde o início da pandemia, a federação acreditou que 
poderíamos encontrar soluções para preservar os empregos. 
Lutou ativamente, apoiou tecnicamente o governo federal 
com o envio de informações importantes e participou, des-
sa forma, da construção do programa de manutenção de 
empregos. Com o agravamento da pandemia, defendemos 
que um novo pacote de medidas seria essencial. Não havia 
mais tempo para esperarmos. Sem a reedição do progra-
ma não haveria como manter empregos, já que ninguém 
estava esperando a situação chegar aos níveis críticos 
em que estamos”, explicou o presidente da Fiemg, Flávio 
Roscoe. O industrial lembrou ainda que a medida ajudou a 
preservar mais de 11 milhões de postos de trabalho em todo 
o Brasil em 2020. “Acreditamos que dessa vez também não 

será diferente. Vamos preservar milhares de empregos na 
indústria e no nosso estado”, enfatizou.

Assim como em 2020, a redução da jornada de trabalho 
e de salário será permitida em três situações: 25%, 50% 
e 70% e valerá por até 120 dias. Nessa hipótese será pago 
um benefício especial por parte do governo, proporcional 
ao seguro-desemprego e à respectiva redução da jornada. 
A suspensão de contrato será válida pelo mesmo período e 
a negociação será feita diretamente com o empregado de 
acordo com os salários. 

O governo vai pagar ao trabalhador um benefício, pro-
porcional ao valor do seguro-desemprego a que teria direito. 
Em todos os casos, ficará reconhecida a garantia provisória no 
emprego durante o período acordado e após o reestabelecido 
da jornada ou encerramento da suspensão por igual período.

“Além da suspensão e de redução da jornada de traba-
lho, temos ainda um pacote de ferramentas à disposição das 
empresas que contribuirão para a proteção da saúde dos seus 
colaboradores e, ao mesmo tempo, vai melhorar a gestão de 
suas atividades e preservar empregos com a possibilidade 
de antecipação de férias e feriados, criação de um banco de 
horas, adoção do teletrabalho sem burocracia”, pontuou o 
líder industrial mineiro.

Para viabilizar as medidas trabalhistas, o governo federal 
abriu um crédito extraordinário na ordem de R$ 9,98 bilhões 
que deverão assistir 5 milhões de trabalhadores de todo o 
Brasil.
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terapia infantil não pode parar na pandemia

Nesta pandemia prolon-
gada, muitas famílias 
se preocupam com o 

aprendizado dos filhos em longo 
prazo – até que ponto ele será 
afetado? Imagine agora os pais 
de crianças com deficiência: 
para elas, cada oportunidade 
de socialização representa um 
estímulo potencializador impor-
tante, e elas já estão há tempo 
demais sem isso.

É claro que precisamos nos 
cuidar e seguir todas as reco-
mendações sanitárias. Mas, na 
medida do possível, recomendo 
algum tipo de contato com 
outras crianças, pois esse é o 
melhor incentivo para o desen-
volvimento. As crianças com 
deficiência precisam de estímulo 
– e se ele é retirado, elas perdem 
mais ainda.

Outro fator importante para 
ajudá-las é a manutenção da 
terapia. Nos atendimentos que 
realizo no consultório ou em 
home care, percebo que, para 
esses pequenos seres em de-
senvolvimento, o tempo é ainda 
mais premente do que para 
as demais crianças. Visto que 
elas já apresentam algum nível 
de atraso no desenvolvimento 
dito “normal” (ainda que essa 
temporalidade seja questioná-
vel), requerem mais tempo de 
aprendizado.

Por exemplo, para os pa-
cientes com Síndrome de Down 
em fase de alfabetização, o 
período mais longo para adqui-
rir as habilidades envolvidas é 
perfeitamente normal. Porém, 
vejo como ainda mais relevante 
a falta de socialização e da 
própria função escolar, que 
instaura uma rotina importante 
no biorritmo da criança e do 
adolescente. O próprio ato de 
“brincar junto” é uma atividade 
essencial.

Seja em clínicas ou no aten-
dimento em casa, é fundamen-
tal que as famílias valorizem a 
continuidade da terapia infantil. 
A terapia ocupacional é vista 
como um serviço contínuo, para 
que não se perca tudo que se 
construiu ao longo de anos com 
o paciente.

O próprio seguimento das 
aulas remotas por parte da 
criança com deficiência, muitas 
vezes, requer o auxílio do te-
rapeuta, que pode até mesmo 
ajudar a família a programar 
essa rotina – afinal, trata-se de 
um suporte importante para 
que tanto o paciente quanto 
seus cuidadores entendam a 
importância da continuidade 
nas atividades da escola, da 
participação e do seguimento da 
linha proposta pelos professores.

Por isso, um recado aos pais: 
se parece que seu filho está pio-
rando, não desista. Todo inves-
timento e estímulo repercutem 
em aspectos motores, cognitivos 
e sensoriais do seu pequeno.

Já no caso da paralisia cere-
bral (PC), qualquer interrupção 
leva a perdas de função muscu-
lar importantes, bem como da 
coordenação global e fina – e 
se isso já ocorre em algumas 
semanas de férias, imagine 
em 1 ano sem terapia. Apesar 
de a PC não ser uma lesão 
evolutiva, as perdas de funções 
básicas serão maiores sem 
incentivo: comer, ler, compre-
ender o que está acontecendo 
ao seu redor e muitas outras 
atividades.

Por fim, uma recomendação 
que deixo a todas as famílias 
com criança: explique a situação 
ao seu filho. É preciso filtrar as 
notícias relacionadas à pande-
mia, é verdade, para que não 
sejam o único tema em casa, 
mas elas precisam entender por 
que não estão indo à escola ou 
visitando os avós e primos.

Desejo a todos nós espe-
rança para acreditar no futuro 
e transmitir isso às novas ge-
rações!
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síndrome pós-coVid ameaça sistema
de saúde já pressionado no brasil

Após mais de 13 milhões de 
brasileiros se recuperarem da 
COVID-19 no Brasil, um novo 
problema acende o alerta dos 
médicos: a síndrome pós-COVID. 
Caracterizada por uma série de 
sintomas prolongados ou que 
surgem após o período de infec-
ção pelo coronavírus, o problema 
pode pressionar ainda mais o 
sistema de saúde do país.

Para o presidente da Sociedade 
Mineira de Infectologia, Estevão 
Urbano, quanto maior o índice de 
infecções, maior o número de pes-
soas que vão precisar ser assistidas 
em longo prazo. “Automaticamen-
te, isso fará surgir uma demanda 
de rearranjo do sistema”.

De acordo com ele, essa adap-
tação, já está sendo pensada. “Os 
ambulatórios pós-COVID ainda 
estão sendo idealizados. Alguns 
poucos hospitais já contam com 
esse espaço, que é multidisciplinar 
e especializado para atender esses 
pacientes. Tudo isso contando com 
equipe de médicos, enfermeiros, 

psicólogos, fisiote-
rapeutas e etc”.

O especialista explica que 
a síndrome é representada por 
sinais que aparecem após 30 
dias da doença. “Eles não de-
saparecem após o período de 
infecção ou o indivíduo começa 
a apresentar novamente alguns 
sintomas, que podem afetar 
quaisquer órgãos, por exemplo, 
o pulmão, rim, coração e até o 
sistema nervoso”.

Ele acrescenta que, em ca-
sos mais graves, as chances dos 
indícios surgirem ou continua-
rem aumentam. “Isso porque a 
frequência de sintomas é maior 
e mais complexa. É importante 
ressaltar que o vírus já desapa-
receu, portanto, não há chance 
de transmissão da COVID. O que 
justifica a síndrome são alterações 
da inflamação que persistem por 
muito tempo, mesmo depois da 
infecção”.

Segundo Urbano, o estado 
inflamatório é o principal sintoma, 
porém existem outros que são 
causados por sequelas e fibroses 
que acontecem durante a fase 
aguda da doença. “Essas pessoas, 
dependendo do sinal que tem – 
que podem ser mais leves, como 
dor no corpo ou articulações, ou 
mais graves, como falta de ar e 
alterações nos rins -, vão precisar 
de reabilitação”.

Para esse processo, é preciso 
observar os indícios e buscar 
ajuda médica. “Tudo depende do 
quadro que o indivíduo apresen-
ta. Para quem tem dificuldade 
na respiração, por exemplo, é 
indicado um pneumologista. Já 
quem tem problemas no coração, 
como taquicardia, deve ir a um 
cardiologista. Entretanto, se a 
pessoa ficar na dúvida sobre qual 
profissional buscar, o ideal é se 
consultar com um clínico que fará 
o encaminhamento correto”.

O infectologista alerta que a 
síndrome pós-COVID pode ser gra-
ve. “A pessoa pode ter impactos no 
pulmão, que afeta a respiração e, 
consequentemente, a qualidade 
de vida. Em casos de trombose, 
pode ser até fatal”.

um dia de cada vez

Após ficar 10 dias internada na 
Unidade de Terapia Intensiva (UTI) 
por consequência da COVID-19, a 
advogada Grasieli Basílio teve a 
capacidade do pulmão reduzida 
e apresentou sintomas após seu 
período de infecção. “Me recu-
perei bem no hospital, porém, 
depois de cerca de 25 dias, a falta 
de ar voltou junto a um cansaço 
esquisito. Pensei até que estava 
infectada de novo”.

Mas, segundo ela, se tratava 
da síndrome. “O médico que 
me atendeu explicou que alguns 
pacientes apresentavam sintomas 
tardios. Ele me encaminhou a um 
fisioterapeuta e, hoje, faço rea-
bilitação para melhorar a saúde 

Uma revisão de li-
teratura publica-
da na Nature dá 

uma dimensão do pro-
blema. Os principais sin-
tomas relatados por pa-
cientes acometidos com 
a síndrome pós-COVID 
são: fadiga, falta de ar, 
dores de cabeça, dores 
musculares, queda de 
cabelo, perda de paladar 
e olfato (temporária ou 
duradoura), dor no pei-
to, tontura, tromboses, 
palpitações, depressão e 
ansiedade e dificuldades 
de linguagem, raciocínio 
e memória.
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do pulmão. É um período longo, 
mas o importante é que existe um 
tratamento e, principalmente, que 
sobrevivi”.

Já a publicitária Mariana San-
tos sofreu com a queda de cabelo. 
Ela recorda que não associou o 
indício à COVID. “Após umas 3 
semanas da minha cura, meus fios 
começaram a cair e perdia bolos 
de cabelo a cada vez que escova-
va. Achei que poderia ser estresse, 
mas notei que até meu volume 
capilar havia diminuído e decidi ir 
a uma dermatologista. A primeira 
pergunta que a especialista me 
fez foi: teve COVID recentemen-
te? Eu nunca iria imaginar que a 
doença poderia causar isso. Estou 
tomando algumas vitaminas para 
fortalecer meu cabelo”.

os ambulatórios
pós-coVid ainda estão

sendo idealizados.
Alguns poucos

hospitais já contam
com esse espaço
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67% dos brasileiros esperam ações rápidas do 
governo para combater mudanças climáticas
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Quase sete em cada 10 brasileiros 
(67%) acreditam que, se o governo 
não agir agora para combater as 

mudanças climáticas, estará decepcio-
nando a população. O dado faz parte do 
levantamento Earth Day 2021, realizado 
pela Ipsos com entrevistados de 30 na-
ções. Considerando o mundo todo, 65% 
demonstra expectativa quanto aos seus 
governos e as suas medidas em relação 
às questões ambientais.

Apesar da ampla cobrança por iniciati-
vas, no Brasil, 45% das pessoas acreditam 
que o governo não tem um plano claro 
de como vai trabalhar, em conjunto com 
as empresas e a própria população, para 
enfrentar as mudanças climáticas. Por 
outro lado, 26% confiam que o governo 
possui, sim, ações planejadas para lidar 
com a questão. Globalmente, a média de 
respondentes que não deposita confiança 
no plano de ação de seu governo é de 
34%, contra 31% que creem haver um 
plano claro traçado por partes dos seus 
governantes nesta questão.

Para o geólogo, pesquisador e consul-
tor ambiental, Augusto Auler, o país vive 
um momento sem precedentes em rela-
ção ao combate à degradação ambiental. 
“Atualmente, o Brasil está totalmente 
isolado. Nós somos um pária em relação 
à comunidade internacional. Temos um 
histórico fantástico de redução ao desma-
tamento, mas a partir do atual governo, 
cujo foco é a não proteção ambiental, 
houve um aumento acelerado como há 
muito tempo não se via. Em relação à 
fiscalização, é de conhecimento que houve 
corte orçamentário gigantesco dos órgãos 
responsáveis, como o Instituto Brasileiro 
do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais 
Renováveis (Ibama). E não só, entidades 

de pesquisa que monitoram a Amazônia 
via satélite também sofreram cortes nas 
verbas”, explica.

Como esclarece Auler, as consequên-
cias do negacionismo ambiental ultra-
passam o meio ambiente. “Isso acarreta 
alguns problemas, principalmente em re-
lação à economia e acordos comerciais. 
Os países REDD++ (ver box)  não querem 
comprar, seja produtos agrícolas, carnes, 
manufaturados ou matérias-primas, de 
lugares que não seguem as diretrizes 
ecologicamente corretas. Pelo fato do 
Brasil não possuir uma política ambiental 
correta e alinhada internacionalmente às 
mudanças climáticas, temos uma série 

de acordos suspensos. Várias nações pos-
suem fundos soberanos, como Noruega 
e Alemanha, voltados principalmente 
para Organizações não Governamentais 
(ONGs) de enfrentamento às questões 
ambientais. Essas doações foram sus-
pensas. Outra questão importante é a 
própria reputação. O Brasil é visto, devido 
ao atual governo, como um lugar que 
retrocedeu muito em relação ao cuidado 
do meio ambiente. Não existe nada de 
positivo nisso. É fundamental que o país 
mantenha uma imagem perante o mun-
do de que se preocupa com a natureza, 
que é uma questão que afeta a todos”, 
afirma.

novas gerações

Ainda de acordo com o estudo, apesar 
de responsabilizar a esfera governamen-
tal, a população do Brasil também cobra 
ações do setor privado. Três em cada 
quatro pessoas (75%) afirmam que se 
as empresas locais não agirem agora 
para combater as mudanças climáticas, 
elas estão falhando com seus clientes e 
funcionários. No mundo, são 68%. 

Além disso, 77% dos entrevistados 
brasileiros concordam que terão falhado 
com as gerações futuras se, enquanto 
indivíduos, não agirem para combater 
as mudanças climáticas neste momento. 

Para Auler, é coerente que esta conta 
também seja cobrada das empresas. “A 
indústria é uma grande emissora de CO², 
portanto, corresponsáveis em relação ao 
aquecimento global. Até porque, tudo 
começou com a Revolução Industrial. 
Essa é uma tendência ligada às novas 
gerações. Os mais jovens já perceberam 
a importância de viver uma vida mais 
sustentável em um planeta equilibrado. 
Essas pessoas estão dispostas a mudar 
os próprios hábitos de consumo e até 
pagar mais caro em produtos e serviços 
ecologicamente corretos. Isso tem sido 
chamado de capitalismo sustentável, 
quando o objetivo da empresa é gerar 
lucros, mas também se comprometer com 
a sustentabilidade”, conclui.

REDD é o incentivo financei-
ro desenvolvido na Convenção-
-Quadro das Nações Unidas sobre 
Mudança do Clima (UNFCCC) para 
recompensar países pela redução 
de emissões de gases de efeito 
estufa proveniente do desmata-
mento e da degradação florestal. 
Eles são classificados em:

redd+: é o REDD com acrésci-
mo do papel da conservação, do 
manejo sustentável das florestas 
e do aumento dos estoques de 
carbono das florestas em nações 
em desenvolvimento.

redd++: é o REDD+, com 
acréscimo do papel da agricultura, 
incluindo a garantia de melhores 
práticas com vistas ao não des-
matamento.

entenda o que é redd
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Fiemg intensifica medidas para preservar
saúde física e mental dos seus empregados

Nos momentos de incerteza causados pela pandemia, os cuidados fazem a diferença

A saúde é sempre um dos 
principais pontos citados pelas 
pessoas quando questionadas 
sobre quais são as suas neces-
sidades. E em época de pande-
mia, ela se torna, mais do que 
nunca, protagonista. Com todas 
as incertezas que temos no atual 
cenário, as mudanças de humor, 
os sentimentos de tristeza, an-
siedade e desesperança ainda 
podem afetar o lado psicológico, 
a saúde física e a produtividade, 
causando desequilíbrio na vida 
pessoal e profissional. 

E para cuidar da saúde de 
seus empregados, a Federação 
das Indústrias do Estado de Minas 
Gerais (Fiemg) adotou diversas 
ações para proteger seus quase 
seis mil trabalhadores que atuam 
em todo o estado de Minas. Além 
da flexibilização do modelo de 
trabalho, onde mais de 80% dos 
funcionários estão em modelo 
remoto, ações preventivas para 
evitar a disseminação do vírus fa-
zem parte da realidade de todas as 
unidades da Fiemg, Sesi e Senai. 

O reforço da higienização 
dos espaços, disponibilização de 
álcool em todos os ambientes, 
testagem das equipes, monito-
ramento médico dos funcionários 
que declararem algum sintoma 
suspeito e uma comunicação 
constante para reforçar os pro-
tocolos de segurança, como uso 
de máscaras e a manutenção do 
distanciamento social são exem-
plos do comprometimento com 
a segurança dos empregados da 
federação.

 

cuidado com as pessoas

A saúde física, emocional e 
o bem-estar são os pilares que 
sustentam as políticas de cuidado 
com os empregados da entidade. 
“O apoio e suporte ao trabalha-
dor está no nosso DNA, uma vez 
que a nossa história é repleta de 
ações junto à sociedade, tanto 

em momentos de comemoração, 
quanto naqueles que exigem 
solidariedade. A federação man-
tém uma equipe de assistentes 
sociais que presta apoio e suporte 
emocional aos empregados e 
essas ações estão mais robustas 
e capilarizadas”, conta o líder da 
área de Pessoas da entidade, José 
Antônio Gontijo do Couto. 

No decorrer de 2020, o im-
pacto da pandemia sobre os 
empregados da Fiemg reforçou a 
necessidade de ampliar e facilitar 
o acesso a esses atendimentos, 
especialmente no que diz respeito 
à saúde mental. “O programa 
Cuide-se foi reformulado para 
atender em formato digital. Por 
meio de uma plataforma virtual, 
o empregado pode de qualquer 
lugar e horário, conversar com um 
profissional e manter um atendi-
mento terapêutico on-line. Nessa 
modalidade, alcançamos diversas 
dimensões para o bem-estar, 
como a saúde física e emocional, 
conversas com especialistas, entre 
outras”, reforçou Couto. 

Em quase um mês de uso da 
nova plataforma, o atendimen-
to terapêutico cresceu 1.700%. 
“Antes, seja pela limitação de 
capacidade de atendimento de 
nossa equipe ou por característi-
cas do ambiente sem pandemia, 
nossa média era aproximada de 

10 empregados assistidos com 
esse benefício por mês”, pontua 
o superintendente.

 

suporte essencial 

A analista de Recursos Hu-
manos da Fiemg, Isadora de 
Cássia Medeiros, atua na Regio-
nal Sul da federação, sediada 
na cidade de Pouso Alegre. De 
acordo com ela, a ansiedade, 
o medo de contrair a doença, 
as inseguranças pelo momento 
econômico e as dificuldades de 
adaptação ao home office são as 
principais queixas que chegam ao 
seu departamento, que atende 
empregados de 10 unidades do 
Sesi e Senai na região. 

“Nós recebemos esses traba-
lhadores com uma escuta ativa e 
solidária. Somos procurados para 
um desabafo, pois muitos sentem 
essa necessidade. O primeiro 
passo é esse acolhimento e em 
seguida passamos as orienta-
ções para ajudar enfrentar este 
momento”, disse. 

Segundo a analista, o aten-
dimento terapêutico on-line tem 
sido uma ferramenta muito im-
portante. “A terapia ainda é 
um tabu, mas temos quebrado 
essa resistência. Percebi que as 
pessoas não faziam por questões 
financeiras também. A partir des-

te benefício que a Fiemg oferece, 
temos vários colaboradores que 
já estão fazendo o tratamento e 
nos dando retorno positivo”. 

A própria analista de RH 
é uma das pessoas que estão 
usando a plataforma virtual. “Eu 
já fiz terapia presencial e quando 
disponibilizaram a ferramenta vir-
tual, comecei a usar para testar e 
orientar os empregados. Já estou 
na minha terceira sessão e conto 
para os colegas da entidade que 
é um processo seguro, de uma 
empresa especializada que a 
Fiemg contratou e nos presta esse 
atendimento com profissionais 
da psicologia de todo o Brasil. 
O próprio funcionário escolhe 
com quem quer realizar a con-
sulta e não paga nada por isso”, 
explicou. 

E o suporte terapêutico é um 
benefício mútuo para a relação 
empresa-funcionário. “O empre-
gado que é acolhido vai produzir 
melhor, fica mais satisfeito e se-
guro. Para a empresa, ela ganha 
em resultado, pois seus funcioná-
rios saudáveis possuem um índice 
menor de afastamento, o que é 
relevante também. Empregados 
satisfeitos vestem a camisa e 
isso é essencial em uma relação 
saudável de trabalho”, enfatiza 
a analista. 

“Acreditamos que o cuidado 
com as pessoas é uma responsa-
bilidade e um compromisso para 
o desenvolvimento sustentável 
no mundo e essa é uma das dire-
trizes da atual gestão da Fiemg. 
A pandemia está aí mudando a 
vida de todos, o ambiente de tra-
balho mudou e o nosso convívio 
familiar, social, religioso tam-
bém.  Observo que as empresas 
que proporcionam esse benefício 
estão em um movimento solidá-
rio e de respeito para com seus 
colaboradores. Estamos fazendo 
nossa parte para os trabalha-
dores, para a indústria e para a 
sociedade”, finaliza Couto.
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presença da Marinha do Brasil (MB) no território mineiro é 
histórica. E não podia ser diferente, em um estado com tantos 
rios e lagos. Entretanto, há 3 anos, as atividades dessa força 
armada se intensificaram com a ativação da Capitania Fluvial 
de Minas Gerais (CFMG), sediada em Belo Horizonte. Em 2021, 

a novidade foi a chegada do novo capitão dos portos, o capitão de mar e 
guerra Vieira Barros (foto). Entrevistado, o comandante falou das ações 
que pretende executar nos próximos 2 anos, pela segurança do tráfego 
aquaviário e prevenção da poluição hídrica, mas também pela educação 
e bem-estar social.

A

A nova missão da marinha em minas
do ponto de vista da ma-
rinha, qual a importância 
estratégica de minas gerais?

Minas possui dimensões e popula-
ção maiores que a maioria dos países 
europeus. Tem importantes bacias 
hidrográficas e áreas de interesse estra-
tégico, representadas pela capacidade 
de geração de energia hidrelétrica. Por 
essas e por outras, o estado é conhecido 
carinhosamente como a caixa d’água 
do Brasil. Além disso, é um grande 
fornecedor de insumos para as Forças 
Armadas, em especial, para a Marinha 
do Brasil e seus programas estratégicos 
como, por exemplo, o Programa Nuclear 
da Marinha. Devemos destacar também 
o enorme potencial das indústrias de 
Minas e a sua contribuição para a base 
industrial de defesa, consubstanciado no 
incessante trabalho desenvolvido pela 
nossa briosa Federação das Indústrias do 
Estado de Minas Gerais (Fiemg).

Já temos ou há planos para 
recrutar moradores das cida-
des mineiras para o serviço 
militar na marinha?

Sim, cada vez mais, por meio do 
desenvolvimento da mentalidade ma-
rítima e do incremento do contato dos 
jovens mineiros com a atividade náutica 
e aquaviária e, consequentemente, com 
a Marinha, despertando neles a vocação 
para ingressar na carreira naval. Atual-
mente, existem 46 militares mineiros 
exercendo o serviço militar obrigatório 
ou engajado. Para elevar bem mais esse 
número, a Capitania Fluvial pretende 
estreitar relacionamento com sites e 
blogs especializados em concursos lo-
cais, a fim de intensificar a divulgação 
dos certames de oficiais temporários da 
Marinha do Brasil e concursos de carreira 
para o público-alvo. Em resumo, levar a 
sociedade a conhecer as atividades de-

sempenhadas, a importância do papel 
da Marinha para o desenvolvimento 
do país e para o fomento à geração de 
empregos, principalmente, na atual 
conjuntura. Nessa empreitada contamos 
com o apoio fundamental e inestimável 
da Sociedade dos Amigos da Marinha de 
Minas Gerais. A dedicação, entusiasmo e 
dinamismo de todos os seus membros, 
em especial o seu presidente, Paulo 
Roberto Cardoso e o vice-presidente, 
Roberto Gontijo, tem facilitado sobre-
maneira a nossa tarefa.

como novo comandante, 
quais mudanças ou novida-
des o senhor pretende trazer 
para a capitania?

Criar, em parceria com a socieda-
de, um programa social com jovens e 
crianças carentes que possa envolver 
a Capitania Fluvial de Minas Gerais em 
atividades de formação da consciência 
cívica e da importância da prática de 
esportes, inclusive náuticos. Implemen-
tar visitas em escolas, com trabalho de 
conscientização junto a alunos do ensi-
no médio sobre a importância do mar, 
rios e lagos e  do descarte consciente 
de sólidos. Estabelecer parcerias com 
instituições para realizar ações em prol 
do meio ambiente. Realizar convênios 
com universidades e institutos federais 
para fomentar visitas às dependências 
de áreas técnicas da Marinha, como 
forma de divulgar os trabalhos desen-
volvidos e instigar interesse em perten-
cer à força. Realizar parcerias com as 
universidades para possibilitar a reali-
zação de estágios na Marinha. Embora 
não seja novidade, mas importante de 
ser ressaltado, existe a perspectiva de 
serem implementados os estudos em 
tramitação na Marinha para criação 
de uma delegacia fluvial na região do 
Triângulo Mineiro, sediada em Ubera-
ba, e a instalação de uma patromoria 

na Lagoa dos Ingleses, em Nova Lima, 
ambos em apreciação quanto à exe-
quibilidade, principalmente, em função 
de recursos orçamentário e pessoal 
disponíveis. Para esclarecimento, uma 
patromoria funciona como um local 
adequado para a guarda e manutenção 
das embarcações da capitania, com 
uma área fluvial ou lacustre contígua, 
que permita o seu emprego e adestra-
mento de tripulações.

segundo dados da marinha, 
qual é a situação da segu-
rança da navegação e da 
poluição hídrica nos rios e 
lagos em minas?

Na nossa última Operação Verão, 
realizada entre dezembro de 2020 e 
março de 2021, em toda a nossa área de 
jurisdição no estado foram obtidos da-
dos significativos: 1.823 embarcações 
inspecionadas; 189 notificações emiti-
das; 120 autos de infração lavrados e 
29 embarcações apreendidas. Percebe-
-se um incremento de mentalidade de 
segurança desde que começamos a 
atuar no estado em 2018, entretanto, 
ocorre em algumas áreas, como Furnas, 
um aumento expressivo da atividade 
náutica recreativa que acreditamos 
que irá se ampliar nos próximos anos. 
Portanto, cada vez mais, é necessária 
a presença da Marinha para conscien-
tizar a população quanto às medidas 
de segurança do tráfego aquaviário 
e a importância de coibir a poluição 
hídrica nesse patrimônio mineiro que 
são seus rios e lagos. Cabe destacar 
ainda a excelente integração que a 
Marinha já alcançou com as forças de 
segurança do estado - Polícia Militar, 
Polícia Ambiental e Bombeiros - além 
das guardas municipais, nas diversas 
operações interagências que temos 
participado desde que nos estabelece-
mos em Minas.

João cerqueira

Atualmente, dezenas
de militares mineiros

estão engajados
na marinha do brasil
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A partir do dia 3 de maio, a 
Central de Relacionamento BH 
Resolve voltará a atender presen-
cialmente a população, conforme 
Portaria Smpog nº 020/2021, 
publicada no Diário Oficial do dia 
27 de abril. O retorno é gradual, 
para casos específicos que não po-
dem ser atendidos pela internet 
ou aqueles voltados às pessoas 
em situação de vulnerabilidade. 
Serão ofertados, inicialmen-
te, 86 serviços na unidade. 

A Prefeitura de Belo Horizonte 
orienta o público a comparecer 
ao BH Resolve somente me-
diante agendamento on-line. A 
agenda no portal estará liberada 
para marcação a partir do dia 
29 de abril. É importante que o 
usuário confira antes se o serviço 
desejado só pode ser solicitado 
presencialmente ou se deve ser 
feito pelos canais eletrônicos 

(portal da Prefeitura ou PBH APP). 
Para essa consulta, basta acessar 
o Portal de Serviços e selecionar o 
que precisa.  

“As pessoas devem continuar 
evitando deslocamentos desne-
cessários e, por isso, devem ser 
priorizados os serviços virtuais. Os 
canais de atendimento digitais, 
além de simplificar o acesso, 
possibilitam que as solicitações 
possam ser feitas em qualquer 
dia, hora, sem filas e custos com 
deslocamentos”, disse o secretá-
rio municipal adjunto de Plane-
jamento, Orçamento e Gestão, 
Jean Mattos.   

Segundo o secretário adjunto, 
nos últimos 4 anos, a prefeitura 
ampliou gradativamente os ser-
viços on-line, o que contribuiu 
nesse processo. Dos 755 serviços 
disponibilizados no BH Resolve 
antes da COVID-19, 85% já podia 

ser solicitado eletronicamente. 
Para os outros 15%, parte não 
houve necessidade para disponi-
bilização digital, como biometria 
do TRE (suspensa) e o cartão de 
benefício para idoso (pode ser 
substituído pelo RG no ônibus).   

“Os últimos anos foram mar-
cados pela intensificação de 
medidas de desburocratização, 
simplificação e oferta de serviços 
digitais ao cidadão em geral e em-
preendedores da cidade. Somente 
nesse período de pandemia, 136 
serviços ao cidadão passaram 
a ser on-line, além de diversos 
outros disponíveis no aplicativo 
PBH App, que conta hoje com 73 
serviços”, informou Mattos. 

Atualmente, o Portal de Servi-
ços consolida informações sobre 
1.135 serviços prestados pela 
prefeitura. Desses, 550 podem ser 
solicitados pela internet.

Prefeitura vai reabrir BH Resolve e
atendimento deverá ser agendado
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ouro Preto estreita diálogo constante
com as entidades comerciais da cidade

Desde o início da gestão, 
a prefeitura tem tido cuidado 
em dialogar constantemente 
com as entidades comerciais 
da cidade para ajudar a classe 
no enfrentamento da crise do 
coronavírus. Por isso, o prefeito 
Angelo Oswaldo (PV) f irma 
um pacto pelo desenvolvimen-
to socioeconômico de Ouro 
Preto. “Convido a Associação 
Comercial e Empresarial de 
Ouro Preto (ACEOP), Associação 
Brasileira da Indústria Hoteleira 
(ABIH), Agência de Desenvolvi-
mento de Ouro Preto (ADOP), 
Convention&VisitorsBureau 
(CVBOP) a somarem e investir 
no crescimento do município, 
com a criação de emprego e 
geração de renda para toda a 
população”.

O secretário de Governo, Feli-
pe Guerra, ressalta a importância 
desse pacto com todas as associa-
ções que representam o comércio 
e o desenvolvimento econômico 
da cidade. “Nós vivemos uma 
grave crise gerada na economia 
pela pandemia, e estamos juntos 
em prol do município. Esta gestão 
e a força associativa do terceiro 
setor não medirão esforços para 
passarmos por essa conjuntura 
e gerarmos frutos para o futuro. 

Nosso compromisso é uma Ouro 
Preto melhor, com desenvolvi-
mento e geração de emprego 
para todos”. 

O secretário da Casa Civil, 
Zaqueu Astoni, entende esta ação 
como um forte elo do poder públi-
co com as entidades representan-
tes do comércio. “Essa iniciativa 
mostra o permanente diálogo da 
prefeitura em prol do desenvol-
vimento do município, ouvindo 
todo o setor comercial, na busca 
de soluções para o enfrentamento 
da crise, para o crescimento da 
economia e geração de emprego 
e renda”.

O vice-presidente da ACEOP, 
Valmir Maximiano, diz que esse 
é um momento especial para as 
entidades ouro-pretanas. “Essa 
união nos dá a oportunidade de 
fazer uma macroeconomia, na 
qual todas as entidades têm a 
sua participação efetiva e serão 
ouvidas. O município abraçou a 
economia local e é a chance de 
o comércio alavancar e ser um 
dos melhores do quadrilátero 
ferrífero. Espero que isso se repli-
que para os próximos 20 anos. 
É a oportunidade de Ouro Preto 
melhorar a vida social da nossa 
comunidade”.

Angelo oswaldo e regina braga divulgam carta aos empresários locais
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https://prefeitura.pbh.gov.br/sites/default/files/estrutura-de-governo/planejamento/gestao-de-pessoas/servicos-disponiveis-para-reabertura-bhr-atualizado-em-abril-de-2021.pdf
https://agendamentoeletronico.pbh.gov.br/
https://servicos.pbh.gov.br/i/5e865271d9521a26a9a94446/servicos+itbi-avaliacao
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PA U L O  C E S A R  P E D R O S A
Quem sAbe, sAbe Advogado & Jornalista

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

O conteúdo desta coluna é de responsabilidade exclusiva do seu autor.

Cartas, críticas, convites e sugestões enviar para o e-mail: paulocesarpedrosa@yahoo.com.br

bolsonAro continuA AtAcAndo JornAlistAs

trAbAlHo remoto é um cAminHo sem VoltA

cAso do menino Henry não é isolAdo

O presidente Jair Bolsonaro continua cometendo 
ataques aos veículos de imprensa e seus profissionais. O 
episódio mais recente foi contra uma jornalista de uma 
emissora de TV da Bahia. A profissional foi chamada de 
“idiota” por Bolsonaro após questioná-lo sobre uma foto 
dele segurando um cartaz com a réplica de um CPF com 
a tarja de “cancelado”, ainda mais em um momento de 
tantas pessoas morrendo em função da COVID. Somente 
em 2020, Bolsonaro proferiu 175 ataques a jornalistas e 
veículos de comunicação. Várias outros também foram 
vítimas da ira do presidente. Pelo visto, ele não gosta 
de mulheres jornalistas e não consegue conviver com a 
crítica e responder as perguntas. Ao invés de trabalhar 
no combate à grave crise sanitária, ataca governadores, 
prefeitos, provoca aglomerações e despreza as vacinas.

Inúmeras empresas do Brasil e de todo o mundo que 
colocaram milhões de funcionários para trabalhar remo-
tamente estão percebendo as vantagens desse modelo. O 
principal ganho é que o processo produtivo é benéfico e a 
economia também. Isso significa empregos preservados. 
Outro ponto importante é a redução de custos. Quando a crise 
da COVID-19 passar, parte dos funcionários que aderiram ao 
trabalho remoto seguirá atuando no home office. Uma forma 
que algumas empresas estão adotando é o retorno presencial 
apenas em 3 dos 5 dias da semana. Não há como escapar do 
fato de que a adoção do teletrabalho se dividirá entre antes 
e depois da pandemia. No geral, nesse primeiro ano, os tra-
balhadores aprovam a flexibilidade de horários, a segurança 
do lar e o tempo que deixaram de desperdiçar no trânsito.

A morte de Henry Borel, de 4 anos, por espancamento 
não é um caso isolado de violência doméstica. Segundo 
levantamento da Sociedade Brasileira de Pediatria (SBP), 
entre janeiro de 2010 a agosto de 2020, ao menos 2 mil 
crianças até essa idade foram mortas por agressão no 
Brasil. Segundo os especialistas, o isolamento adotado 
na pandemia expôs as crianças a mais violência. E o mais 
preocupante é que os autores de 80% das agressões são 
os pais ou responsáveis, e elas acontecem dentro de casa. 
No caso do Henry, o mais revoltante é que ele teria falado 
sobre o assunto com a babá e a própria mãe que deveria, 
por lei, garantir a segurança do filho. A avó materna e 
uma tia, pelas investigações da polícia, também sabiam 
da violência que o menino sofria e foram coniventes. Todos 
merecem ser condenados à prisão por muitos anos, porque 
foram covardes e cruéis.

c A n A l   A b e r t o
Farra dos deputados federais com dinheiro público. 

Causou muita indignação uma reportagem sobre irregu-
laridades na prestação de contas com abastecimento de 
veículos de vários parlamentares da Câmara dos Depu-
tados, em Brasília. Entre os anos de 2019 e 2020, R$ 27 
milhões de foram gastos no abastecimento de veículos. 
O Observatório Político e Socioambiental (Instituto OPS), 
uma entidade sem fins lucrativos, auditou mais de 1.800 
notas fiscais de abastecimento de veículos, entre os anos 
de 2019 e 2020, e encontrou muitos abastecimentos 
incomuns. Centenas em um só dia, inclusive em favor de 
empresas e de pessoas estranhas aos gabinetes. Os casos 
foram entregues ao Ministério Público Federal e Tribunal de 
Contas da União. Isso é uma vergonha porque esse dinheiro 
é do contribuinte que paga os seus impostos em dia e não 
vê retorno nos serviços essenciais de que precisa. Tem que 
haver punições rigorosas contra esses maus políticos.

motorista bêbado terá de ressarcir sus por morte. 
O Senado aprovou um projeto de lei que determina que 
motoristas embriagados que causarem acidentes com 
lesões corporais ou mortes deverão ressarcir as despesas 
médicas ao Sistema Único de Saúde (SUS). A proposta 
altera o Código de Trânsito para incluir artigo que prevê 
que condutores que cometerem crimes de homicídio 
ou lesão corporal, sob a influência de álcool ou outras 
substâncias entorpecentes, responderá civilmente pelas 
despesas do SUS. Os acidentes de trânsito tiram a vida 
de 45 mil pessoas por ano e deixam mais de 160 mil 
com lesões graves. Dados do Ministério da Saúde tam-
bém apontam que cerca de 70% a 80% das vítimas de 
acidentes de trânsito são atendidas pelo SUS.  

  
cPi da coVid-19. Teve início a Comissão Parlamentar 

de Inquérito (CPI) que vai investigar as ações e omissões 
do governo Bolsonaro no combate à pandemia. A primeira 
reunião teve muita confusão e insatisfação após a confir-
mação do senador Renan Calheiros (MDB-AL) como relator 
da CPI, porque o seu filho é o governador de Alagoas. Um 
fato que causou surpresa foi a defesa dos protocolos sani-
tários pelo senador Flávio Bolsonaro (Republicanos), filho 
do presidente. Ele disse que a CPI vai causar aglomeração 
e poderá matar senadores, assessores e funcionários do 
Senado. Pura demagogia porque a família sempre foi contra 
o isolamento e as vacinas. Na verdade, tenta salvar o pai da 
responsabilidade sobre os erros no combate à COVID-19. As 
CPIs não trouxeram bons resultados nas últimas décadas. 
É esperar para ver.

reunião da Amm com a bancada mineira de deputados
federais tem como pauta a vacinação da coVid

Itabirito está entre as 20 cidades
que mais geram emprego no país
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Intensificar a vacinação, alocar 
mais recursos emergenciais aos 
municípios para o enfrentamento 
à pandemia da COVID-19 e uma 

nova chamada do programa “Mais 
Médicos”. Essas foram as pautas mais 
urgentes dos prefeitos e prefeitas minei-
ras aos deputados da bancada mineira 
no Congresso Nacional, durante reunião 
on-line promovida pela Associação 
Mineira de Municípios (AMM) no dia 27 
abril. Intercalando a fala de prefeitos e 
deputados, foi possível ouvir as princi-
pais demandas de todas as regiões do 
estado e como os deputados podem 
atuar para acatar as demandas. Mais de 
250 prefeitos participaram da reunião.

Além das reivindicações decor-
rentes da pandemia, o presidente da 
AMM, Julvan Lacerda, apresentou aos 
parlamentares a pauta municipalista 
elaborada pela entidade, com mais 
demandas, como: questionar o fecha-
mento das agências do Banco do Brasil 
em municípios do interior; aprovação 
do 1% do Fundo de Participação dos 
Municípios (FPM) de setembro (que 
já está aprovado no Senado e precisa 
passar pelo Congresso); a derrubada de 
vetos na nova lei de licitações; a quebra 
excepcional do mínimo de 25% de gasto 
na Educação e a criação de novas despe-
sas. “Estamos também apresentando a 
pauta que foi discutida na reunião com 
o Ministério da Saúde e gostaríamos de 
poder contar com os senhores na defesa 
e cobrança dessas pautas”, reforçou.

O líder da bancada mineira no 
Congresso Nacional, deputado Diego 
Andrade (PSD), elogiou a iniciativa da 
AMM em unir as demandas em uma 
pauta municipalista única, o que facilita 
a organização e o trabalho conjunto 
para a efetivação das pautas. “Nos aju-
da a organizar as demandas que são 
comuns a todos e nos ajuda a mobilizar 
todo o parlamento. Aqui é a casa de 
vocês, podem e devem contar com a 
gente”, afirmou.

O encontro contou com a presen-
ça de diversos deputados federais, 
entre eles: Domingos Sávio (PSDB), 
Reginaldo Lopes (PT), Paulo Guedes 

(PT), Newton Cardoso Jr.(MDB), Pa-
dre João (PT), Marcelo Aro (PP), Igor 
Timo (Podemos), Rogério Correia (PT), 
Juninho Amaral (PSL), Frederico de 
Castro (Patriota), Emidinho Madeira 
(PSB), Mário Heringer (PDT), Fred 
Costa (Patriota), Hercílio Coelho Diniz 
(MDB), Leonardo Monteiro (PT) e 
Misael Varella (PSD).

Auxílio financeiro
Sobre o Aporte Financeiro aos Muni-

cípios (AFM) em decorrência da COVID, 
Julvan agradeceu o repasse expressivo 
do ano passado, parabenizou o Congres-
so Nacional pela atuação e pressão que 
fez no governo federal, mas destaca que 
é necessária uma nova empreitada. “Foi 
um aporte importante, mas esse ano 
é que estamos no auge da pandemia. 
E os afetados são principalmente os 
municípios de médio e grande porte, 
que atendem os pacientes da região e 
não tem aporte financeiro”, ressaltou.

Os prefeitos de cidades polo foram 
enfáticos ao relatarem as dificuldades 
enfrentadas, já que atendem a municí-
pios da região e vem sentindo a falta de 
recursos para apoiá-los.

O prefeito de Governador Valadares, 
André Merlo (PSDB), ressaltou que a 
saúde deve ser vista com prioridade nes-
se momento. “Não adianta preocupar 
com a situação fiscal se não estivermos 
vivos. A saúde está ficando no colo dos 
municípios, precisamos de custeio, pois 

as contas estão ficando nos municípios 
polo, não aguentamos mais”. Ele desta-
cou que os deputados são fundamentais 
para auxiliar na interlocução com o 
governo federal.

Vacinas
O critério de distribuição das vacinas 

aos municípios foi outro tema discutido, 
já que, de acordo com o Plano Nacional 
de Imunização (PNI), ele se embasa a 
partir dos grupos prioritários. Segundo 
a prefeita de Contagem, Marília Cam-
pos (PT), existem localidades que não 
contam tanto com a presença desses 
grupos, e, por isso, defendeu que o cri-
tério de distribuição de vacinas deveria 
considerar o número de habitantes.

O deputado Domingos Sávio con-
corda que o processo de vacinação está 
lento no país. “Soube que os EUA dispo-
nibilizará 60 milhões de doses. Cadê a 
ação do Brasil pra intensificar acordos 
e trazer mais vacinas para o país onde 
esta morrendo mais gente no mundo 
em termos proporcionais? Questionou. 

Sávio ressaltou que é necessária a 
união de todos em Brasília. “Não vamos 
conseguir erradicar o vírus em menos de 
uma década, estamos diante de uma 
situação que teremos que vacinar todo 
ano. Por isso, vou falar com o ministro. 
É preciso ações mais intensas, vigorosas, 
pra conseguir prioridade na aquisição, 
ou pra intensificar o esforço e produzir 
aqui”, disse.

Itabirito está no top 20 de municí-
pios que mais geraram empregos com 
carteira assinada no Brasil em 2020. 
Foram criadas 3.557 vagas, de acordo 
com dados do Cadastro Geral de Em-
pregados e Desempregados (Caged) 
divulgados recentemente pelo Ministé-
rio da Economia.

“Mesmo em tempos de pandemia, 
alcançamos índices importantes de ge-
ração de emprego e renda em 2020. Isso 
é fruto de um trabalho sério e compro-
missado da administração municipal, 
garantindo apoio ao cidadão que busca 
oportunidades no mercado de trabalho 
e também aos empreendedores locais”, 
destaca o secretário de Desenvolvimento 
Econômico, Mário Marques.

Os números confirmam o sucesso 
das políticas públicas locais de desenvol-
vimento econômico, reafirmadas neste 
início de 2021 por meio dos projetos 
realizados pelo Sine, Sala Mineira do 
Empreendedor e Telecentro.

em destaque 

Um dos mais atuantes de Minas 
Gerais, o Sine Itabirito tem papel funda-
mental na captação de vagas. O posto 
de atendimento manteve suas ativida-
des e o apoio à geração de emprego 
e renda mesmo durante a pandemia. 

Na onda roxa, a mais restritiva, o 
atendimento segue de forma remota e 
via telefone. 

Apoio a meis e empresários

Como forma de apoio aos micro-
empreendedores individuais (MEIs) 
e empresas de pequeno porte, além 
de suporte às contabilidades locais, 
Itabirito conta com a Sala Mineira do 
Empreendedor. Graças aos acordos de 
cooperação firmados, o espaço também 
funcionará, em breve, como posto de 

atendimento virtual da Receita Federal 
do Brasil (RFB) e do Sebrae.

currículos e acesso à internet

A estrutura de apoio ao desen-
volvimento econômico local também 
conta com o Telecentro. No espaço, são 
realizados importantes projetos comuni-
tários, como a elaboração de currículos 
para cidadãos que não têm acesso à 
internet e cursos de iniciação básica em 
informática - atualmente suspensos em 
virtude da pandemia da COVID-19.
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moreira com o

prestigiado homem
da rádio itatiaia,
emanuel carneiro, 
que comemorou
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Quem tem mais garrafas?

campeão da copa do brasil
pode levar até r$ 73,6 milhões

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) sorteou no 
dia 23 de abril os confrontos da terceira fase da Copa 
do Brasil. O Palmeiras, atual campeão, encara o 
CRB. Destaque também para o clássico entre Ceará 

e Fortaleza e para outros dois duelos entre clubes de Série A: 
Fluminense x Red Bull Bragantino e Corinthians x Atlético-GO.

confrontos
(quem decide em casa

está em negrito):

santos x Cianorte-PR

bahia x Vila Nova

Palmeiras x CRB

são Paulo x 4 de Julho-PI

Fluminense x red bull bragantino

ceará x Fortaleza

Grêmio x brasiliense

América-MG x criciúma

Athletico x Avaí

Atlético-mg x Remo

Corinthians x Atlético-go

internacional x Vitória

Cruzeiro x Juazeirense-bA

Chapecoense x Abc-rn

Flamengo x Coritiba

Vasco x Boavista-RJ

Não há saldo qualificado. As datas 

dos jogos ainda não estão definidas. 

Os classificados para a próxima fase 

(oitavas de final) terão os novos 

confrontos determinados também 

por sorteio.

Nesta etapa, entram 12 novos 

times: os oito classificados para a 

Libertadores (Atlético-MG, Grêmio, 

Flamengo, Fluminense, Inter, Pal-

meiras, Santos, São Paulo), o nono 

colocado do Brasileirão (Athletico) e 

os campeões da Série B (Chapecoen-

se), da Copa do Nordeste (Ceará) e da 

Copa Verde (Brasiliense).

cruzeiro é o maior ganhador da copa com 6 títulos

Primeira fase (já realizada):
de R$ 560 mil a R$ 1,15 milhão, dependendo do time

segunda fase (já realizada):
de R$ 675 mil a R$ 1,35 milhão, dependendo do time

terceira fase:
R$ 1,7 milhão

oitavas de final:
R$ 2,7 milhões

Quartas de final:
R$ 3,45 milhões

semifinais:
R$ 7,3 milhões

Vice-campeão:
R$ 23 milhões

campeão:
R$ 56 milhões

cruzeiro: 6 títulos (1993, 1996, 2000, 2003, 2017 e 2018)
grêmio: 5 títulos (1989, 1994, 1997, 2001 e 2016)
Palmeiras: 4 títulos (1998, 2012, 2015 e 2020)
corinthians: 3 títulos (1995, 2002 e 2009)
Flamengo: 3 títulos (1990, 2006 e 2013)
Athletico: 1 título (2019)
Atlético-mg: 1 título (2014)
criciúma: 1 título (1991)
Fluminense: 1 título (2007)
inter: 1 título (1992)
Juventude: 1 título (1999)
Paulista: 1 título (2005)
santo André: 1 título 2004)
santos: 1 título (2010)
sport: 1 título (2008)
Vasco: 1 título (2011)

Valores: times que já conquistaram a copa do brasil:

Atlético-MG apresenta
dívida de R$ 1,2 bilhão

O Atlético-MG apresentou os 
números financeiros do clube. 
A dívida bateu R$ 1,2 bilhão. Uma 
quantia que assusta, mas que a di-
retoria pondera, destacando que a 
instituição possui um patrimônio 
maior. Os dirigentes traçaram 
metas. Uma delas é a redução 
da dívida do Atlético para R$ 341 
milhões em 2026.

O vice-presidente José Murilo 
Procópio deu importantes infor-
mações em seu pronunciamento, 
confirmando logo no começo o 
valor da dívida do clube:

“O Atlético tem um passivo de 
R$ 1, 2 bilhão. Mas o Atlético tem 
patrimônio superior a isso. O que 
nos cabe é o que estamos fazendo, 
reduzir custos. Fizemos economia 
em média de R$ 100 mil por mês 
só no departamento jurídico. Não 
temos mordomia nenhuma no 
Atlético, não tem motorista ou 
segurança para ninguém. Eu ando 
solto por aí. Minha preocupação 
não é o passivo, e sim reduzir 
despesa”.

Na análise sobre os números 
atleticanos, o profissional ainda 
disse que o valor do elenco do 

futebol profissional ultrapassa 
os R$ 600 milhões. Sendo que, 
ano passado, foi realizado um 
investimento robusto na aquisição 
de atletas.

“Investimos R$ 253 milhões 
em atletas em (2020). O valor do 
elenco hoje é de R$ 630 milhões. 
Temos, sim, dívida, mas patrimô-
nio muito maior.”
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Tem aquela frase que marca 
em algumas disputas: “vamos 
ver quem tem mais garrafas 
para vender”. Ou seja, no am-
biente do futebol, tem a ver 
com o momento chave, a tal 
hora do vamos ver, saber quem 
é quem, quem dá as cartas e 
quem estava só blefando. Tem 
a ver ainda com ter mais garra, 
raça, determinação para ganhar 
os dois jogos da semifinal do 
Campeonato Mineiro que terá 
os confrontos, o líder com 27 
pontos, o Atlético enfrenta o 
Tombense, quarto colocado, 
com 20 pontos e cinco vitórias. 
O jogo será sábado, dia 1º de 
maio.

A outra semifinal será o clás-
sico entre o América, vice-líder, 
com 22 pontos, e o Cruzeiro que 
tem 20 pontos e seis vitórias. A 
partida acontece no domingo, 
dia 2. Os jogos de volta ocor-
rem no fim de semana dos dias 
8 e 9 de maio. Nas disputas 
mata-mata, o árbitro assistente 
de vídeo (VAR) será utilizado, 
para verificar os lances polêmi-
cos, ou até atrapalhar, porque 
várias vezes, o VAR para mim 
é o aVARcalhado do futebol, 
atrapalha mais do que ajuda!

O Campeonato Mineiro, com 
12 equipes, começou no final de 

fevereiro, teve uma paralisação 
de 14 dias por causa do aumento 
dos casos do coronavírus, retor-
nou com as equipes do interior 
tentando chegar a semifinal. 
Mas só a Tombense conseguiu 
esse feito. As equipes do Coim-
bra e o Boa Esporte caíram para 
o Módulo II, ano que vem, ou a 
segunda divisão do mineiro. O 
Campeonato do Módulo II ainda 
não começou e no ano passado 
o Villa Nova e o Tupynambas, de 
Juiz de Fora, caíram.

A semifinal definidas, os 
quatro envolvidos vão disputar 
em jogos que certamente terão 
sua carga de incerteza, pelo me-
nos nos primeiros 90 minutos, 
até que um, se for competente, 
consiga abrir alguma vantagem 
sólida que nos permita tentar 
adivinhar quem estará na final.

O Atlético fechou o campeo-
nato líder com sobra, classificou 
antecipadamente, poupou to-
dos os titulares em cinco das 11 
rodadas, tem o melhor ataque 
e ficou cinco pontos à frente do 
vice-líder e com 11 pontos a mais 
que o 5º colocado.

O Cruzeiro fechou com cam-
panha quase idêntica ao time de 
2020, que também terminou a 
primeira fase com 20 pontos, seis 
vitórias, dois empates e três derro-
tas. Só que dessa vez passou em 
terceiro, ao contrário do quinto 
lugar e da eliminação em 2020.

Apesar de tudo isso, a torcida 
do Cruzeiro está, sim, mais leve 
e animada que a do Atlético. Por 
incrível que pareça. O Atlético 
ainda tem a semifinal e a disputa 
pela Copa Libertadores no período 
dos jogos. Então vamos ver quem 
tem mais garrafas para vender!

Quando o edição do brasil 
estiver nas mãos de vocês neste 
final de semana, a emoção dos 
jogos vai bater mais forte no 
coração dos torcedores. Depois 
acontece a final, quem levanta  
o troféu Campeão 2021!

Infelizmente ainda sem pú-
blico nos estádios por causa da 
pandemia, fica nosso recado: 
vacina sim! Eu acredito que dias 
melhores virão!

Vamos ver
quem tem

mais garrafas
para vender

Não é só a taça que está 
em jogo na Copa do Brasil. A 
competição também é garan-
tia de grana alta para quem 
avançar às fases finais. O 
campeão pode garantir uma 
bolada de R$ 73,6 milhões.

grana alta


