
Levantamento da Mobills, startup de gestão de finanças pessoais, apontou que os gastos com o ensino em Minas Gerais cresceram 29% em relação ao ano passado. Foram analisados os custos com 
escolas, cursos de idiomas, especialização, capacitação, além de universidades. Apesar do aumento, durante os meses observados pela startup, o ticket médio se manteve estável, em comparação com 
o início de 2020 e o de 2021. Em janeiro do ano passado, a média era de R$ 266,18 e, em fevereiro de 2021, foi de R$ 271,21. De acordo com a educadora financeira Larissa Brioso, essa elevação tem a 

ver com um aumento no investimento dos mineiros em aprendizado. “Pode ser explicado tanto pela garantia da renda com a retomada ao mercado de trabalho e recebimento de auxílio emergencial quanto 
pelas novas possibilidades proporcionadas pela educação, como cursos em áreas que geram renda por meio do empreendedorismo e estudo sobre finanças pessoais”.
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gAstos dos mineiros com educAção
AumentArAm quAse 30% em 2021

A questão ide-
ológica adotada 
pelo Partido Novo 
pode se transfor-
mar no maior em-
pecilho para que 
o governador Ro-
meu Zema tenha 
um diálogo mais 
proativo junto a 
segmentos impor-
tantes como a As-
sembleia Legislati-
va de Minas Gerais 
e a imprensa. As 
determinações da 
sigla acabam iso-
lando o chefe do 
Executivo, espe-
cialmente quando 
o assunto é suces-
são. Afinal, pelo 
estatuto, o partido 
não aceita coliga-
ções partidárias.

Partido Novo
blinda governador 

Romeu Zema
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Brasil cai quatro posições no Ranking 
mundial de liberdade de imprensa

Pelo segundo ano consecutivo, o Brasil se tor-
nou um país em que os veículos de comunicação 
têm menos liberdade para trabalhar. É o que apon-
ta o relatório do Ranking Mundial de Liberdade 
de Imprensa, publicado anualmente pela ONG 
Repórteres sem Fronteiras. O país ocupa agora a 
111ª posição entre 180 nações. “Essa queda tem a 
ver com a violência contra jornalistas, perseguição 
judicial e com o desacato impetrado pelo presiden-
te da República Jair Bolsonaro, a pessoa que mais 
ataca a imprensa brasileira”, afirma Alessandra 
Mello, presidenta do Sindicato dos Jornalistas 
Profissionais de Minas Gerais (SJPMG).

Imunização simultânea 
contra COVID e gripe

traz desafios para o estado
A imunização contra a COVID, que começou em janeiro, acendeu 

uma luz no fim do túnel de incertezas que temos vivido. No meio de 
abril, o Ministério da Saúde lançou a campanha contra a gripe. O mo-
mento é inédito e traz um grande desafio: a vacinação simultânea. O 
imunizante contra a gripe é considerado importante, pois o H1N1 pode 
piorar a condição respiratória pulmonar, principalmente de pessoas 
que estão com a imunidade baixa. “Além disso, as internações por 
causa dessa infecção tendem a diminuir, evitando uma sobrecarga 
do sistema de saúde”, explica o clínico geral Diogo Umann.

Senai mineiro lança escola de audiovisual 100% on-line
A partir de agora, alunos de qualquer parte do Brasil e do mundo podem se matricular na Escola Senai de 

Audiovisual, cujos cursos serão 100% on-line. As áreas abordadas são iluminação e cenografia para espetáculos e 
audiovisual; áudio para música e produções audiovisuais; e instalações elétricas para produções audiovisuais e de 
entretenimento. O Senai MG é o responsável pela formação que tem carga horária de 80 horas e profissionais de 
referência no mercado, como Gabriel Pederneiras, Filipe Pederneiras, André Cabelo e Marina Arthuzzi.

sAúde e VidA – páginA 8

gerAl – páginA 9

Uma pesquisa encomendada pela Dove e realizada pela Edelman Data & Intelligence afirma que as adolescentes não estão 
satisfeitas com a própria imagem. Cerca de 84% das brasileiras com 13 anos já aplicaram filtro ou usaram aplicativo para mudar 
a aparência em fotos. Os dados ainda revelam que 35% das jovens brasileiras dizem se sentir “menos bonitas” ao verem retratos 
de influenciadoras e celebridades nas redes.

84% das brasileiras com 13 anos não
estão satisfeitas com a aparência na internet
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sintomas de uma democracia em declínio

leíse costa

Quem passou pela Avenida Ole-
gário Maciel no sentido Cidade 
Jardim nesta semana deve 
ter visto uma faixa apócrifa 

afixada próxima à Praça da Assembleia 
com o seguinte texto: “Exigimos voto 
impresso auditável”. Essa foi mais uma 
das bandeiras defendidas durante as 
manifestações em favor do governo 
Bolsonaro ocorridas nas principais 
capitais do Brasil no dia 1º de maio.

Dois dias antes, o presidente, em 
transmissão ao vivo pelas redes sociais, 
defendera a aprovação de uma PEC da 
deputada Bia Kicis (PSL) que retoma o 
voto impresso no Brasil. Como argu-
mento, o Bolsonaro criticou “a pouca 
transparência” do Tribunal Superior 
Eleitoral na divulgação das votações.

Impossível ouvir e ler essas declara-
ções do presidente e seus apoiadores e 
não estabelecer uma relação imediata 
com os modelos e atitudes de governos 
autoritários descritos no livro “Como as 
democracias morrem”, dos pesquisado-
res de Harvard Steven Levitsky e Daniel 
Ziblatt. Nesta obra, os autores, a partir 
de estudos sobre o enfraquecimento ou 
até o fim de democracias em diversas 
partes do mundo, apontam tendências 
e características comuns aos governos 
autocratas. A desconfiança do sistema 
eleitoral e a deslegitimação das insti-
tuições democráticas estão entre esses 
comportamentos.

De acordo com os autores, existem 
pelo menos quatro características que 
nos ajudam a reconhecer um governan-

te autoritário em vias de subverter as 
democracias que governam: rejeitam, 
em palavras ou ações, as regras demo-
cráticas do jogo; negam a legitimidade 
de oponentes; toleram e encorajam a 
violência; dão indicações de disposição 
para restringir liberdades civis de opo-
nentes, inclusive a mídia.

Desde que foi eleito, em 2018, o 
presidente Bolsonaro e boa parte dos 
seus ministros vêm cumprindo com 
muito rigor esse roteiro. Inúmeras 
vezes levantaram dúvidas sobre os nú-
meros da sua própria eleição, criticam 
sistematicamente seus adversários 
que passam a ser inimigos políticos e 
ameaçam a grande imprensa, inclusi-
ve com fim de concessões, como tem 
feito com a Globo. Isto sem contar a 
vista grossa que fazem quando seus 
apoiadores usam violência para inibir 
atos de manifestantes contrários ao 
seu governo.

Neste 1º de maio, além da defesa 
ao voto impresso, os apoiadores, 
encorajados e acompanhados pelo 
próprio presidente que sobrevoou de 
helicóptero a manifestação em Brasília, 
defenderam uma intervenção militar e 
a extinção do STF. Ainda estimulados 
por uma fala de Bolsonaro, em que 
dizia que aguardava uma sinalização 
dos brasileiros para tomar providên-
cias contra as medidas restritivas de 
circulação, os manifestantes levavam 
cartazes e gritavam “eu autorizo, pre-
sidente”. O que eles autorizam? Que o 
presidente convoque as Forças Armadas 

para intervir nas decisões de prefeitos e 
governadores, como foi insinuado por 
Bolsonaro?

Todo esse ambiente é típico de 
processos de enfraquecimento de 
democracias. Ainda que esteja acon-
tecendo com manifestações livres e 
aparentemente democráticas, a pauta 
apresentada é de retrocesso e cerce-
amento da liberdade. Afinal, não há 
dúvidas de que intervenção militar, 
extinção de tribunais, dissolução de ca-
sas legislativas, são formas de restringir 
liberdades e limitar a participação do 
povo no palco político.

Aqui, tomo a liberdade de citar 
literalmente um trecho do “Como as 
democracias morrem” pelo didatismo 
de suas conclusões: “A erosão da demo-
cracia acontece de maneira gradativa, 
muitas vezes em pequeníssimos passos. 
Tomado individualmente, cada passo 
parece insignificante – nenhum deles 
aparenta de fato ameaçar a democra-
cia. Com efeito, as iniciativas governa-
mentais para subverter a democracia 
costumam ter um verniz de legalidade”.

Sinceramente, não acho que esta-
mos dando passos tão pequenos assim 
aqui no Brasil. Estamos caminhando a 
passos largos em direção à ruína de 
nossas instituições democráticas. Há 
ainda esperança, entretanto, de que 
essas instituições, forjadas em uma 
constituição que limita a atuação de 
cada um dos três poderes, consiga 
resistir às investidas autoritárias desse 
governo. Sejamos resilientes.

pelo segundo ano consecutivo, Brasil cai em
Ranking mundial de liberdade de imprensa

Ameaças, agressões e assas-
sinatos. O ranking anual que 
mede a liberdade de impren-

sa no mundo, divulgado pela ONG 
Repórteres sem Fronteiras, mostra 
que o Brasil continua sendo um dos 
mais violentos para a imprensa e 
que muitos jornalistas são mortos 
devido ao seu trabalho. É o segundo 
ano consecutivo que o país cai na 
lista e, agora, ocupa a 111ª posição 
entre 180 nações. O relatório aponta 
que o principal culpado por essa 
queda é o presidente da República 
Jair Bolsonaro. De a cordo com o le-
vantamento, “insultos, difamação, 
estigmatização e humilhação de 
jornalistas passaram a ser a marca 
registrada do presidente brasileiro”.

Sobre este cenário ameaçador 
ao exercício da profissão de jorna-
lista, o edição do Brasil conversou 
com Alessandra Mello (foto),  re-
pórter e presidenta do Sindicato 
dos Jornalistas Profissionais de 
Minas Gerais (SJPMG).

cpis da coVid-19 
     

ma Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) precisa apenas 
de um roteiro inicial para a sua instalação, no entanto, nos 
meses seguintes aos debates, tudo pode acontecer. O cenário 
muda de acordo com o vento mais forte, ora originando do 

Norte, ora vindo do Sul, sem muitos pontos pré-definidos. Nesse pano-
rama, são discutidos fatos e temas preconizados na petição de origem, 
mas o desenrolar é algo quase imprevisível. 

Para nós mineiros, são duas CPIs em andamento: uma a nível nacio-
nal, comandada pelo Senado Federal, e outra em curso na Assembleia 
Legislativa de Minas Gerais (ALMG). E, em ambos os casos, o mote central 
é a atuação das autoridades no combate a pandemia.

Na esfera do Legislativo mineiro, apura-se denúncias contra cerca 
de 2 mil pessoas, em sua maioria ligadas à  área de Saúde e que teriam 
sido vacinadas indevidamente, desrespeitando o protocolo do Ministério 
da Saúde. Presidida pelo deputado João Vítor Xavier (Cidadania), a co-
missão tem ouvido diversos denunciados. Aliás, o primeiro efeito desse 
episódio foi a demissão do grupo da Secretaria de Estado de Saúde de 
Minas Gerais (SES-MG), inclusive do então secretário da pasta, Carlos 
Eduardo Amaral. Contudo, surgiu um fato novo: o deputado Professor 
Irineu (PSL), de Contagem, foi imunizado de maneira imprópria em 
Betim. Isso trouxe ainda mais luz e polêmica no plenário da aludida CPI 
mineira. Agora, a população espera o rigor legal para os envolvidos sem 
que haja privilégios, como se traceja na democracia. 

Já em Brasília, a CPI tem como finalidade fiscalizar possíveis 
omissões e equívocos do poder central na condução de uma política 
nacional com o objetivo de conter a disseminação da COVID-19, que 
atualmente, já matou mais de 400 mil brasileiros. No entanto, nos 
primeiros dias de funcionamento, o comitê instalado no Senado tem 
apontado, cada vez mais, para um viés político denotando uma espécie 
de desagravo por parte das oposições e da minoria do parlamento 
da Casa Alta. Isso tem levado o Palácio do Planalto a reagir de ma-
neira drástica, aumentando o número de críticas aos demais poderes 
constituídos. Além do mais, e, de acordo com apurações feitas pela 
imprensa política do Congresso Nacional, a referida comissão é um 
ponto de apoio para alavancar os interesses, supostamente escusos, 
de muitos parlamentares do centrão, cujos integrantes, ironicamente, 
também fazem parte da base do governo. Em síntese, por enquanto, 
em Brasília, está instalada uma assombrosa Torre de Babel, sem luz 
determinada, podendo inclusive caminhar para uma escuridão sem 
precedentes. 

No fim, deve-se deixar de lado as vaidades e os projetos pessoais dos 
integrantes dessas duas CPIs para que haja um foco na oportunidade de 
minimizar os efeitos da pandemia do coronavírus no Brasil, em Minas 
e, sobretudo, na vida de todos.
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como você definiria a importância da 
liberdade de imprensa para a sociedade?

A liberdade de imprensa é a garantia que os meios 
de comunicação de qualquer nação sejam livres para 
dar voz ao cidadão, as pessoas se expressem e asse-
gurem o contraditório. No Brasil, nossa liberdade de 
imprensa é “meia-boca” porque temos uma grande 
mídia muito concentrada nas mãos de poucas famí-
lias e, geralmente, subordinada a interesses que não 
são compatíveis com as preferências públicas. Mas, 
ainda que não seja plena, ela é importante e precisa 
ser garantida mesmo que a duras penas, como no 
Brasil, um país que até hoje não regulamentou a 
sua Constituição para evitar propriedade cruzada dos 
meios de comunicação. 

Hoje, essa liberdade está sob ataque em função 
dessa propagação de fake news. Isso é muito ruim, 
visto que quanto mais democrática é a nação, maior 
é a independência da mídia. Portanto, ela serve 
como um termômetro para democracia e precisamos 
estar atentos, pois quando começam a atacá-la, 
especialmente da maneira como estamos vendo, é 
um passo para o autoritarismo. Essas agressões que 
a imprensa e os repórteres em geral vêm sofrendo 
são alarmantes e devem ser uma preocupação de 
toda a sociedade.

o Brasil é uma das maiores economias do 
mundo e ocupa uma posição no Ranking 
mundial de liberdade de imprensa in-
compatível com a de grandes democra-
cias. como isso afeta a imagem do nosso 
país perante o mundo?

Essa queda brusca que o Brasil vem tendo ano 
após ano no ranking também está relacionada com as 
violências contra os jornalistas, que é um dos quesitos 
que medem o nível de autonomia, e também aos 
ataques contra defensores dos direitos humanos. Isso 
é péssimo para qualquer nação do mundo. É um sinal 
que vivemos um período de autoritarismo e que pode 
descambar para uma história que a gente nunca mais 
quer que volte: censura, tortura e empastelamento 
de jornal. Isso mancha a reputação do Brasil perante 
o mundo. Infelizmente, a imagem do nosso país está 
péssima por vários motivos, esse é só um deles.

na sua análise, a quais fatores podemos 
atribuir essa nova queda na classifica-
ção?

Isso tem a ver com a perseguição judicial e com 
o desacato impetrado pelo presidente da República 
Jair Bolsonaro, a pessoa que mais ataca a imprensa 
brasileira e estimula agressividade contra jornalistas. 
A Federação Nacional dos Jornalistas (Fenaj) realiza 
um levantamento das lives, discursos e entrevistas do 
presidente para monitorá-lo e é raro o dia em que não 
há um insulto a um veículo ou jornalista. Portanto, 
essa queda é atribuída a Bolsonaro. O movimento 
de ultra direita sustenta a informação falsa, pois ele 
precisa de fake news para sobreviver e a imprensa e 
o jornalismo combatem e desarmam essa estratégia.  

ser jornalista é uma profissão de risco no 
Brasil atual?

Infelizmente, sim. É um risco devido à violência 
que cresce todo dia. Quando você acessa o site da 
Fenaj constata que toda semana há uma agressão 
contra jornalistas. Antes, ela era basicamente verbal, 
uma ameaça ou uma pressão pelas redes sociais. 
Hoje,  jornalistas são agredidos fisicamente. Algumas 
semanas atrás uma equipe de reportagem do Espírito 
Santo foi alvo de pessoas que passaram, dentro de 
um carro, atirando enquanto gravava uma matéria. 
Por sorte, ninguém ficou ferido. Além da questão da 
violência, existe hoje uma precarização das condições 
do trabalho jornalístico, assim como dos salários que 
estão baixíssimos. Um mercado horroroso em que 
sobra mão de obra e falta vaga, o que é uma pena 
porque a profissão de jornalista é relevante para 
sociedade. Todas as ocupações são importantes, mas 
o jornalismo é um ofício ligado aos direitos humanos 
e que garante a oportunidade de pessoas oprimidas 
serem ouvidas.

como a pandemia da coVid-19 piorou o 
exercício da profissão de jornalista?

A crise sanitária aprofundou o que já era ruim. 
Agravou a quebradeira dos meios de comunicação e 
acentuou o excesso de trabalho. Isso porque grande 
parte dos jornalistas está em home office sem ne-
nhum apoio da empresa, não contam com ajuda de 
custo, assumiram a conta de luz, telefone, água,  tra-
balham o dia inteiro e não recebem hora extra. Fora 
isso, ainda existe um comportamento negacionista 
de uma parte dos meios de comunicação  que pare-
ce não perceber a gravidade da doença e mantêm 
redações cheias e sequer fornecem equipamentos 
de segurança. Um levantamento sobre mortes de 
jornalistas pela COVID-19 no mundo, disponível no 
site da Fenaj, mostra que o Brasil lidera o ranking 
de profissionais da comunicação vítimas da doença. 
Isso é lamentável.

quais são os desafios que jornais e jor-
nalistas precisam enfrentar para subir 
no ranking?

O desafio do jornalista é diferente do enfrentado 
pelo dono do jornal. O proprietário do veículo precisa 
ser mais efetivo na cobrança da apuração e no com-
bate da violência ao jornalista. Os donos de jornais 
têm muito mais poder que as entidades de classe 
para movimentar essa pauta. A responsabilidade do 
patronato é perceber o seu dever no amparo de seu 
funcionário, na defesa da liberdade de imprensa e ser 
mais duro nessa cobrança de medidas contra essa vio-
lência. Quando os jornalistas estavam sendo atacados 
pelos bolsonaristas no “chiqueirinho” da Presidência 
da República, muitos jornais se recusaram a retirá-los 
da cobertura. Falta coragem e responsabilidade. Já 
para os jornalistas é o desafio de sempre: remar 
contra a corrente. Quem trabalha em pequenos, 
médios e grandes jornais sabe da dificuldade de 
fazer com que a notícia flua como deve. Precisamos 
ter coragem e caminhar mais juntos na luta pela 
garantia do exercício da profissão e da importân-
cia do jornalista. Nosso papel é combater e lutar 
para ampliar os limites impostos pela censura, 
pela violência e pelo poder econômico e político.

“nosso papel é combater
e lutar para ampliar os limites

impostos pela censura, pela
violência e pelo poder
econômico e político”
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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

ideologia do partido novo pode
inibir governador romeu zema

Três municípios mineiros instituíram o De-
creto de Liberdade Econômica. A simplificação e 
a desburocratização do ambiente de negócios, 
propostas do programa “Minas Livre Para 
Crescer”, agora são parte de Bom Despacho, 
Moema e Governador Valadares. Os benefícios 
garantem atração de novos investimentos, for-
talecimento de pequenas e médias empresas, 
aumento da geração de emprego e renda e 
desenvolvimento regional.

A Secretaria de Estado Desenvolvimento 
Econômico (Sede) acompanhou a implementa-
ção das novas regras nas cidades. O secretário 
adjunto, Guilherme Duarte de Faria, e o subse-
cretário de Desenvolvimento Regional, Douglas 
Cabido, realizaram agendas com os prefeitos, 
detalharam o programa e o potencial de cres-
cimento que a política de liberdade econômica 
garante para os municípios.

“É importante acompanhar o gestor muni-
cipal, reforçando o papel do estado. Estamos 
fazendo um trabalho direto com as prefeituras 
para a implementação do projeto. Acreditamos 
ser possível remodelar as relações entre empre-
sas e o poder público, fortalecendo parcerias e 
transformando o futuro das cidades mineiras”, 
destacou o secretário adjunto.

divulgação 

A equipe técnica do “Minas Livre Para 
Crescer” tem feito um trabalho direto com 
secretários municipais e prefeitos. Até o 
momento, 70 cidades foram contatadas e 
familiarizadas com o programa, das quais 
19 já estão com os textos dos decretos 
municipais avançados ou prontos para 
publicação. Poços de Caldas e Varginha 
já assinaram o decreto, enquanto Itajubá 
implementou Lei Municipal, via Câmara de 
Vereadores.

rio doce
A assinatura do decreto de Governador 

Valadares contou com a presença do gover-
nador Romeu Zema (Novo) e do secretário 
de Desenvolvimento Econômico, Fernando 
Passalio. Dezenas de prefeitos da microrre-
gião puderam conhecer o Guia Municipal de 
Liberdade Econômica e tirar dúvidas sobre a 
implementação da política pública. O material 
é um conteúdo completo, com detalhamento 
de temas técnicos e modelo de decreto e 
resolução.

desburocratização

Um resultado do “Minas Livre Para Crescer” 
é a dispensa de alvarás de funcionamento de 
mais de 600 atividades econômicas de baixo 
risco, o que garante facilidades ao empreende-
dor, em especial neste momento de pandemia. 
Minas Gerais é o estado com maior número 
de atividades dispensadas, após diálogo com 
órgãos e entidades envolvidas na consolidação, 
na análise e na revisão da classificação antiga. 
Além disso, nos últimos meses, mais de 350 
normativos legais obsoletos foram revogados, 
e outras normas ainda estão em análise.

“O município que implementa a política 
de liberdade econômica garante desenvolvi-
mento regional. Os empreendedores ganham 
confiança do poder público, investindo cada 
vez mais. Como consequência, garantimos 
emprego e renda para a população. Com a ati-
vidade econômica crescendo, a prefeitura tem 
maior saúde financeira, podendo investir mais 
na cidade, é um caminho sem volta. Há uma 
relação positiva entre liberdade econômica e  
melhoria na qualidade de vida das pessoas”, 
reforça o subsecretário de Desenvolvimento 
Regional, Douglas Cabido.

Mais três municípios mineiros instituem
o Decreto de Liberdade Econômica
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O s especialistas em política não se 
sentem confiantes em descrever o 
quadro que começa a ser desenhado 
para as eleições de 2022 quando o 

assunto é o governador Romeu Zema (Novo). 
Por enquanto, ele reluta em implementar a 
prática comum para esse tipo de projeto, ou 
seja, evita atender os políticos nos moldes do 
passado, mediante nomeação de secretários 
e assessores por intercessão de  grupos ou 
partidos apoiadores. 

Zema está bem avaliado administrativa-
mente, no entanto, quando o tema é sucessão, 
volta-se à estaca zero. Nesse ínterim, entra em 
pauta o relacionamento dele com a Assembleia 
Legislativa de Minas Gerais (ALMG), caixa de 
ressonâncias do estado. O distanciamento do 
chefe do Executivo em relação aos deputados 
trouxe dificuldade não apenas no que diz 
respeito à política partidária, mas também 
ao que se refere à aprovação de matérias de 
interesse do governo.

sem conselheiros 

Recentemente, o ex-deputado Gustavo 
Corrêa foi nomeado secretário-adjunto de Go-
verno. Porém, segundo consta, não ofereceram 
a caneta e o poder de decisão para ele. Assim, 
o seu trabalho necessita do aval permanente 
do titular da pasta, Igor Eto. Outra fonte de as-
sessoramento político vem do secretário-geral 
do Governo, Mateus Simões, cujas ações estão 
mais voltadas para atender às demandas das 
secretarias e dos próprios órgãos do governo 
internamente.

Em pouco mais de 2 anos de comando,  
Zema já está em seu terceiro líder na Casa 
Legislativa. Deu início com o então deputado 
tucano Luiz Humberto Carneiro, passou para o 
parlamentar Raul Belém e, agora, quem fala 
em seu nome perante o plenário é o deputado 
tucano Gustavo Valadares. 

Sabe-se nos bastidores que as dificulda-
des de se relacionar politicamente com os 
diversos setores, incluindo a própria ALMG 
e a imprensa, é uma orientação do Partido 
Novo. “Ele deveria ter saltado fora deste barco 
no começo de 2020 quando seu vice, Paulo 
Brant, sentindo-se desconfortável, rasgou a 
sua ficha de filiação”, afirmam alguns amigos 
do governador. Contudo, esse afastamento 
partidário tem custado caro a Brant. Não é 
novidade para ninguém o seu isolamento 
perante as lides palacianas. No último ano, 
foram poucos os momentos em que ele foi 
chamado ou sequer comunicado em relação 
aos projetos e decisões importantes do poder 
central.

E, assim, o governo Zema vai sendo 
conduzido. “Ele tem se vangloriado de estar 
pagando os salários dos funcionários relati-
vamente em dia, entretanto, não tem plano 
de obras em execução e não apresenta feitos 
no que diz respeito à infraestrutura”, alfineta 
um dos deputados ouvidos pela reportagem 
e que preferiu o anonimato. Segundo ele, é 
bem possível que, na virada do semestre, 
Zema mude o seu estilo de comandar a 
máquina estatal, passando a ouvir mais as 
lideranças, até porque prefeitos, deputados 
e vereadores também são representantes 
do povo.

No entanto, essa possível alteração de 
rota só se explanará viável com o aval do 
Partido Novo, é o que dizem os especialistas. 
Como já é de conhecimento, a sigla não acei-
ta coligação partidária, filiação de pessoas 
não aliadas ideologicamente à direita, não 
permite reeleição para o mesmo cargo, etc. 
Então, diante disso, é de se imaginar o grau 
de dificuldade do governador em acolher 
a sugestão de ter um governo mais aberto 
e pautado no diálogo com os segmentos 
organizados da política mineira.

Gustavo Valadares é o atual líder de Governo

Governador Zema é tolhido pelo partido?

Secretário-adjunto de Governo, Gustavo Corrêa
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A sigla não aceita
coligação partidária, filiação

de pessoas não aliadas
ideologicamente à direita
e não permite reeleição

para o mesmo cargo

goleiro na política
Já começou o período de caça aos nomes influentes que 

possam participar da política no próximo ano. Um dos men-
cionados pelos especialistas é o goleiro Fábio do Cruzeiro. 
“Se for candidato a deputado federal, poderá conquistar 
uma supervotação, servindo de âncora para candidaturas 
ao Senado ou até mesmo ao governo de Minas”, comentam 
nos bastidores da Assembleia Legislativa de Minas Gerais.

zema e a imprensa
A imprensa tem suas reticências em relação à convivência 

com o governador romeu zema (Novo) na capital mineira. 
Mas também os veículos do interior se dizem abandonados 
pelo Executivo estadual, especialmente nas maiores cidades 
das regiões mais distantes de BH.

A rodovia dos buracos
Há cerca de um ano, a direção da empresa Via 040, que 

detém a concessão da BR-040, ligando Juiz de Fora a Brasília, 
anunciou a devolução da permissão ao governo federal, por 
falta de resultado financeiro para manutenção de contrato. 
Entretanto, como não houve a substituição da companhia no 
trecho, ela continua fazendo de conta que procede à conser-
vação, porém, em longos intervalos entre Belo Horizonte e JF, 
os buracos estão avariando os carros dos usuários.

exagero do deputado
O sempre centrado deputado Bartô (Novo) pagou um 

verdadeiro mico ao conduzir policiais militares à residência 
de uma pessoa na Avenida Afonso Pena na capital mineira, 
sob a alegação que o morador havia jogado ovos nos mem-
bros da passeata bolsonarista. Perante a lei, a presença do 
parlamentar no protesto é democrática, assim como a atitude 
de quem discorda do ato. Contudo, o assunto conquistou as 
páginas policiais pelo fato de a PM ter invadido a casa do 
cidadão, sem autorização judicial. Isso vai dar xabu.

eleição importante
A eleição da OAB Minas é o tema mais comentado nos 

meios jurídicos mineiros. Mas também há um sindicato im-
portante, que deverá trocar de chefia este ano. Trata-se do 
Sindicato da Indústria da Construção Pesada de Minas Gerais 
(Sicepot-MG), atualmente comandado pelo empresário emir 
cadar Filho. Aliás, a entidade já está em sua nova sede na 
Avenida Raja Gabaglia.

novo roberto marinho?
Semana passada, quando a imprensa anunciou que o 

empresário mineiro rubens menin havia adquirido 100% da 
TV CNN Brasil, no qual a matriz fica na capital paulista, logo 
vieram os comentários lá na sede da Federação das Indús-
trias de São Paulo (Fiesp). “Está surgindo um novo roberto 
marinho no cenário da imprensa nacional”.

segurança nacional
Em debate na TV Cultura, o empresário e ex-deputado 

federal emerson Kapaz foi enfático ao dizer que têm interesses 
escusos impedindo o andamento de três projetos propondo 
alteração na Lei de Segurança Nacional, cujas matérias estão 
estagnadas no Congresso Nacional. “Isso é um absurdo. Essa 
lei é arcaica e perniciosa”, afirma.

deputado sitiado
Depois que teve o seu nome incluído como fura-fila da 

vacina contra a COVID-19, em Betim, o deputado estadual 
professor irineu (PSL) tem evitado sequer sair de casa. Ele é 
político com origem em Contagem e a população local anda 
revoltada com a atitude dele.

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

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

 fôssemos de ferro”
Freud

daniel Amaro

José luiz s. mAtHiAs Borel

puBlicitário, proFessor, empresário, presidente dA AssociAção
mineirA de propAgAndA (Amp) – jose.luiz@espontanea.com.br

O conteúdo deste artigo é de responsabilidade exclusiva do seu autor

serviços de publicidade são de natureza singular
O mercado mineiro de agências de 

propaganda, capitaneado pelo Sindicato 
das Agências de Propaganda de Minas 
Gerais (Sinapro-MG), vem trabalhando 
constantemente para que as concorrên-
cias públicas para contratação de ser-
viços de publicidade, além de seguir as 
determinações legais, sejam precedidas 
de amplo conhecimento e de discussão 
com as entidades representativas das 
agências sobre como funciona o mercado 
publicitário. Este aprofundamento se faz 
necessário para que a capacidade técnica 
e profissional das empresas de publicidade 
seja devidamente valorizada.

A Câmara Municipal de Belo Horizonte 
(CMBH) tenta há mais de 3 anos fazer a 
seleção de uma agência de propaganda 
para este trabalho estratégico de tornar 
públicas suas ações a favor da população 
da capital mineira. Não se pode escolher 
uma agência de propaganda como se com-
pra um caminhão de pedras, pelo menor 
preço. Para os serviços de publicidade, não 
é mais admitido o tipo de “melhor preço”, 
mesmo nas modalidades de “tomada 
de preços” e/ou “convite”. Os dois tipos 
aplicáveis são o de “melhor técnica” e o 
de “técnica e preço”. Os serviços de publici-
dade, conforme o art. 25 da Lei 8.666, são 
de natureza singular, de notória especiali-
zação. Além disso, pela Lei 12.232, em seu 
artigo 5o, ficou expresso que as licitações 
de serviços publicitários adotarão, obriga-
toriamente, os tipos “melhor técnica” ou 
“técnica e preço”. 

O Sinapro-MG vem tentando, desde 
o primeiro edital, lançado em 2018, 
dialogar e conscientizar a CMBH sobre 
a necessidade de um processo licitatório 
que respeitasse as determinações legais 
próprias para a contratação de uma 
agência de publicidade e que levasse 
em conta as melhores práticas exercidas 
pelo mercado.

Como não foi possível um diálogo 
no âmbito administrativo, o Sinapro foi 
obrigado a levar essa discussão para o 
Judiciário. No dia 19/03/2021, o Sinapro-
-MG obteve a notícia de que o mandado 
de segurança que havia impetrado teve 
sua liminar deferida, suspendendo a 
Concorrência 05/2019 – CMBH, que se 
encontrava em vias de ter seu contrato 
assinado. O juiz, Dr. Wauner Batista 
Ferreira Machado, da 3ª Vara da Fazen-
da Pública, concluiu no seu despacho: 
“Acrescento a liquidez do direito das 
ditas sindicalizadas à indicação precisa 
em como se avaliará a experiência de 
atendimento; a uma valoração maior ou 
igual do critério “técnica” em relação ao 
critério “preço”; à justificação dos índices 
de qualificação econômico-financeira 
exigidos; a não cumulação de condições 
para qualificação econômico-financeira; 
ao facultamento do preenchimento dos 
requisitos de qualificação econômico-
-financeira pelas três vias permitidas; 
e somente se obrigar a ceder direitos 
autorais que lhe pertençam, ou seja, suas 
próprias ideias.”

O mesmo acontece com a concorrência 
004/2021 do Sebrae MG para escolha 
de duas agências. O edital colocado na 
praça veio com uma série de exigências 
em desacordo com o que é praticado no 
mercado. Não aceita a participação de 
agências em consórcio, zera os honorários 
de agência nos trabalhos de produção, 
zera a cobrança dos custos internos e reduz 
em 50% a remuneração da agência nos 
casos de mídia. No âmbito administrativo, 
o Sinapro MG entrou com uma impugna-
ção que foi prontamente julgada como 
“improcedente”. 

Pelo colocado na resposta ao pedido 
de impugnação do Sinapro, fica claro que 
o licitante não tem conhecimento sobre 
o funcionamento de uma agência de 
publicidade e também não tem interesse 
em proporcionar condições adequadas de 
remuneração que prevejam a sobrevivên-
cia e sustentabilidade do seu prestador 
de serviços.  Na verdade, a instituição que 
tem a responsabilidade por zelar e ajudar 
no crescimento e no desenvolvimento 
das pequenas e microempresas do Brasil 
não está nem um pouco interessada em 
contratar uma empresa e estabelecer 
um relacionamento comercial saudável 
com ela.

A CMBH e o Sebrae MG têm um impor-
tante papel não somente para esclarecer e 
informar a população, mas também, como 
anunciantes, de participar do mercado 
publicitário, ajudando a gerar empregos 
e renda nas empresas que o compõem.

33% das mães empreendedoras tiveram
rotina impactada pela crise sanitária

O sexo feminino enfrenta diversos desafios 
no mercado de trabalho. E a pandemia 
de COVID-19 colocou mais um obstáculo 

no caminho delas. Segundo pesquisa do Ser-
viço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas 
Empresas (Sebrae Minas), 33% das mulheres 
empreendedoras com filhos precisaram reduzir 
o tempo dedicado aos seus pequenos negócios 
por conta da sobrecarga doméstica, contra 
24% dos homens. Os números evidenciam que 
a rotina das mães é a mais impactada durante 
a crise sanitária.

A análise também revelou que 3 em 
cada 10 mulheres gasta mais de 3 horas por 
dia nas tarefas do lar e nos cuidados com os 
filhos, enquanto 16% do público masculino 
vive a mesma realidade. No caso das mães 
de crianças pequenas de até 10 anos, a situ-
ação é ainda pior e 54% delas enfrentam o 
mesmo dilema.

De acordo com Paola La Guardia, analista 
da Unidade de Inteligência Empresarial do 
Sebrae  e responsável pela pesquisa, o estudo 
confirma a percepção de que as mulheres 
ainda são as que se ocupam mais com os 
afazeres domésticos e cuidados com os filhos. 
“A pandemia agravou ainda mais essa reali-
dade, levando muitas a abdicarem parcial ou 
totalmente dos seus negócios para dar maior 
assistência aos filhos”, explica.

Fatores relevantes

A pesquisa realizada pelo Sebrae mostrou 
ainda que a maternidade foi um fator rele-
vante para 7 em cada 10 mães que decidiram 
empreender. Entre os homens, a paternidade 
motivou 6 em cada 10 a terem o próprio ne-
gócio. Ter filhos também foi apontado como 
um fator importante de estímulo e superação 
das dificuldades, tanto pelos homens (28%) 
quanto pelas mulheres (22%).

A possibilidade de ter mais independên-
cia e um horário de trabalho mais flexível é 
o principal benefício percebido pelas mães 

empreendedoras (33%), contra 19% dos pais. 
Ainda entre as principais motivações para em-
preender, o desejo de ter uma fonte de renda 
que proporcionasse maior qualidade de vida 
à família incentivou 31% das mães e 40% dos 
pais a terem o próprio negócio.

mãe empreendedora 

Mariana Batista, 42 anos, é confeiteira 
especializada em bolos e cupcakes há quase 
10 anos e também é mãe de duas crianças. 
Miguel, de 4, e Maria Helena, de 2. “Conciliar 
as tarefas é difícil, mas tenho conseguido me 
virar como posso. Meu marido sai de casa 
para trabalhar cedo e só retorna depois das 
18h. Ele consegue me ajudar mais durante 
os fins de semana. Não tenho condições de 
pagar uma pessoa para me auxiliar e deixar 
com parentes nessa época de pandemia é um 
pouco arriscado”, afirma.

Ela conta que divide seu tempo entre cuidar 
das crianças, tocar o negócio e também os afa-
zeres domésticos. “Acho que não é todo mundo 
que daria conta dessa missão. Já queimei mas-
sa por ter que parar para amamentar. Perdi o 
ponto do doce enquanto estava limpando a 
casa. Fora a dedicação e atenção para evitar 
os acidentes em casa e o cuidado para não 
deixar os pequenos perto do fogão. Sempre 
na parte da noite é mais tranquilo para mim, 
quando os filhos vão dormir tenho tempo para 
verificar as encomendas”, conclui.

“A pandemia
agravou ainda

mais essa realidade,
levando muitas a
abdicarem parcial

ou totalmente
dos seus negócios”

D
iv

ul
ga

çã
o

As mulheres dividem o tempo entre trabalho, filhos e tarefas domésticas

senador irritado
Diante de tantos ministros palpitando em relação à CPI 

do Senado Federal para apurar possíveis irregularidades no 
gerenciamento nacional contra a COVID-19, o presidente da 
Comissão, senador omar Aziz (PSD-AM), soltou o verbo. “Esses 
ministros deveriam administrar melhor as suas pastas ao invés 
de ficarem opinando onde não são chamados. Eu vou bater 
de frente com esses palpiteiros de plantão”, disse.

Vale x cemig
Para não ficar dependendo do fornecimento apenas da 

Companhia Energética de Minas Gerais (Cemig), a Vale estaria 
se preparando para instalar uma moderna Usina de Energia 
Fotovoltaica no Norte de Minas, cujo objetivo é se tornar 
referência no ramo na América do Sul. A conferir...

crescimento mundial
Segundo previsão de economistas, o mundo irá crescer 

uma média de 6% este ano, mesmo diante da pandemia. 
Eles dizem que o Brasil deveria procurar imunizar logo as 
pessoas, cuidar melhor do meio ambiente e elaborar um 
plano de retomada da produção nacional para não perder a 
oportunidade de abocanhar uma fatia desse bolo do desen-
volvimento mundial.

senador x planalto
Os políticos próximos ao presidente Jair Bolsonaro pre-

tendem mudar o discurso. Eles avaliam que ficar apenas 
procurando acusar o relator da CPI da COVID, senador renan 
calheiros (MDB-AL), acaba oferecendo a ele mais prestígio e 
visibilidade. O ideal é mudar o roteiro para poder desgastá-
-lo, antes que calheiros se torne uma figura carimbada e 
opositora ao presidente.

Fragilidade do governo
Volta e meia o governo utiliza as mesmas armas da oposi-

ção, no sentido de usar o Supremo Tribunal Federal (STF) para 
tomar decisões que, em princípio, caberia apenas ao Congres-
so Nacional. Isso mostra a fragilidade tanto dos opositores ao 
Planalto, quanto do governo, ao se valer desse método para 
tentar importar a sua vontade em muitas oportunidades.

Assembleia x zema
Em Minas, o governador romeu zema (Novo) ainda não 

encontrou alguém que possa servir de verdadeiro elo do 
Executivo com o Legislativo mineiro. Matemáticos da política 
estadual avaliam que essa aproximação não aconteceu até 
agora por deliberação do governador, pois ele não tem inte-
resse em resgatar a tradicional política mineira. Será?

refletindo nas finanças 
Em São Paulo, analistas garantem que a propalada briga 

entre o senador Flávio Bolsonaro (Republicanos) com o 
presidente do Senado rodrigo pacheco (DEM), vai terminar 
refletindo no mercado financeiro. Eu, hein!?
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facebook.com/SucodeUvaAurora
vinicolaaurora.com.br/sucodeuva

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

52% dos idosos são os principais
responsáveis pelo sustento da casa
A pandemia da COVID-19 acarretou uma 

grande crise econômica que afetou a renda 
dos brasileiros e provocou o aumento do 
desemprego. Em muitos lares brasileiros 

percebe-se a participação cada vez mais forte dos 
idosos na renda familiar.  

Levantamento realizado em todas as capitais pela 
Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas (CNDL) 
e pelo Serviço de Proteção ao Crédito (SPC Brasil), 
em parceria com a Offer Wise Pesquisas, mostra que 
91% dos brasileiros com mais de 60 anos contribuem 
financeiramente para o sustento da casa, sendo que 
52% são os principais responsáveis, um aumento de 
9 pontos percentuais em relação a 2018. 

Entre os que continuam trabalhando e já estão 
aposentados, 71% mencionaram a complementação 
da renda como principal motivo, 56% querem se sentir 
produtivos e 50% buscam manter a mente ocupada. 

Hoje, os idosos são mais ativos, têm mais autono-
mia financeira e trabalham por mais tempo, seja por 
necessidade ou porque se sentem dispostos e mais 
felizes desenvolvendo alguma atividade produtiva. 

De acordo com o levantamento, 46% exercem 
alguma atividade profissional, um aumento de 10 
pontos percentuais em relação a 2018. Em média, 
esses idosos pretendem trabalhar até os 74 anos. No 
entanto, 46% não sabem até que idade pretendem 
trabalhar, uma queda de 15 pontos percentuais em 
comparação com 2018.

 

idosos

A pesquisa mostra que 35% dos idosos que exer-
cem atividade profissional atuam como autônomos 
ou profissionais liberais, enquanto 19% trabalham de 
maneira informal (sobretudo nas classes C, D e E) e 
15% são servidores públicos.

Apesar de estarem cada vez mais inseridos no 
mercado de trabalho, 40% que exercem atividade 
profissional relataram dificuldade para conseguir 
uma oportunidade de trabalho, sendo o preconceito 
com a idade o principal motivo identificado (24%). 

Ainda há muito a ser feito para a quebra de pa-
radigmas e de preconceitos no mercado em relação 

à contratação de pessoas mais velhas. O aumento 
da expectativa de vida faz com que essa parcela 
da população permaneça por mais tempo atuante 
e, muitas vezes, volte a exercer alguma atividade 
profissional após a aposentadoria.

A discriminação, com certeza, é uma das maiores 
barreiras a serem trabalhadas e descontruídas, e cabe 
às próprias empresas, instituições, setores privados 
e públicos, encontrarem uma forma que valorize o 
profissional com mais de 60 anos. 

De acordo com o levantamento, 42% dos idosos estão 
procurando trabalho, sendo que 16% desejam uma opor-
tunidade como autônomo/freelancer e 13% encaram 
qualquer oportunidade, independentemente do formato. 

A situação de desemprego, falta de oportunidades 
e insegurança na economia também afeta diretamente 
esse público, uma vez que 88% dos que estão em busca 
de emprego afirmaram que não têm sido chamados 
para entrevistas, e 53% não acreditam que conseguirão 
uma oportunidade nos próximos 3 meses. 

De acordo com a pesquisa, metade (50%) dos 
entrevistados relatou que tem pelo menos um desem-
pregado em sua casa. E a maioria (63%) afirmou que 
conhece alguém que perdeu o emprego ou fechou o 
negócio na pandemia. 

O levantamento reforça ainda a independência 
financeira de boa parte dos idosos, já que 61% re-
lataram que não recebem nenhum tipo de ajuda. 
Por outro lado, 35% recebem auxílio de dinheiro ou 
possui renda complementar.
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https://www.cdlbh.com.br/portal/193/Consultas/Novo_SPC_Mix_Mais
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leíse costa

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.

despesas com educação em minas
gerais crescem quase 30% em 2021

Mesmo em um ano em que a 
imensa maioria das pessoas 
ainda não teve aulas presenciais, 

as despesas dos mineiros com educação 
aumentaram. Pesquisa realizada pela 
empresa Mobills, startup de gestão de 
finanças pessoais, apontou que os gastos 
com o ensino em Minas Gerais cresceram 
29%, em comparação com a média regis-
trada no começo do ano passado.

O levantamento analisou dados de 
mais de 3.400 usuários do aplicativo 
no estado e constatou que os meses de 
maio e junho de 2020 foram os com 
maior queda em relação às despesas 
na categoria. Já no mês de outubro, os 
investimentos saltaram. Em novembro, 
os mineiros gastaram mais do que em 
todos os outros meses com educação. Os 
registros analisam custos com escolas, 
cursos de idiomas, especialização e tam-
bém capacitação, além de universidades.

Em março de 2020, início do isola-
mento no Brasil, os gastos registrados 
com educação no estado caíram 14% em 
comparação com fevereiro do mesmo 
ano. “Em meio à incerteza econômica e 
crise ocasionada pela COVID-19, os custos 
com educação caíram consideravelmente. 
Nesse cenário de quarentena, fechamento 
do comércio e aumento do desemprego, 
foi preciso negociar valores e até mesmo 
abandonar cursos que pesaram na renda. 
No entanto, levando em consideração 
que o investimento em educação é um 
tipo de gasto essencial e que contribui 
para o nosso desenvolvimento pessoal 
e profissional, podemos dizer que esse 
investimento é válido tanto para aumen-
tar ou garantir uma renda quanto para 

melhorar o cuidado com as finanças pes-
soais”, analisa Larissa Brioso, educadora 
financeira da startup.

Já em outubro, as despesas regis-
tradas com educação em Minas Gerais 
foram 35% maiores do que o valor regis-
trado em janeiro de 2020. “O aumento 
no investimento pode ser explicado tanto 
pela garantia da renda com a retomada 
ao mercado de trabalho e recebimento 
de auxílio emergencial quanto pelas 
novas possibilidades proporcionadas 
pela educação, como especialização em 
áreas que geram renda por meio do em-
preendedorismo, e estudo sobre finanças 
pessoais que contribui para a otimização 

da renda, utilizando melhor o dinheiro e 
reduzindo custos não essenciais”, acres-
centa Larissa.

Apesar do aumento de gastos, du-
rante os meses analisados pela startup, 
o ticket médio se manteve estável, em 
comparação com o início de 2020 e o de 
2021. Em janeiro do ano passado, a média 
em Minas Gerais era de R$ 266,18 e, em 
fevereiro de 2021, foi de R$ 271,21.

Para a educadora, é preciso se organi-
zar para conseguir investir em educação 
em momentos críticos como o atual. “O 
primeiro passo é fazer um diagnóstico 
financeiro com o objetivo de entender 
sua capacidade para poupar dinheiro. 

Para isso, é necessário fazer o registro e 
acompanhamento de ganhos e despesas, 
dividir os custos em essenciais e desejos 
pessoais, e então entender como pode 
reduzir ou cortar aqueles que não são 
necessários para otimizar a renda. Assim, 
com essa economia, fica mais simples 
investir no futuro, em especializações ou 
cursos, montar uma reserva financeira ou 
até mesmo diversificar a carteira de inves-
timentos pensando em longo prazo”, diz.

pensando no futuro

Para Ana Paula Velosa, especialista 
em carreiras do Ibmec BH, os dados 
sugerem que as pessoas estão mais cons-
cientes sobre seus objetivos profissionais. 
“Sem dúvida, o investimento, e não só 
financeiro, mas também de tempo, ener-
gia, atenção, em cursos e capacitações 
é fundamental para a manutenção de 
desenvolvimento profissional. Não entrar 
em estado de paralisia em cenários com-
plexos é indicação de certa maturidade 
profissional, de quem sabe o que quer 
e como fazer para alcançar objetivos e 
resultados”, afirma.

Segundo a consultora de carreira, 
há uma tendência atual do mercado em 
busca por cursos de ferramentas que 
objetivam a aplicação imediata de novos 
conhecimentos. “Importante ressaltar 
que, mais do que nunca, essas capacita-
ções devem estar alinhadas com o plano 
de carreira de cada um que escolhe um 
curso ou formação. Quando o assunto é a 
carreira, não só em momentos como este, 
mas de uma forma geral, a prioridade 
deve ser sempre a consciência sobre o que 
se quer ser, onde se quer estar e o que se 
deve fazer para isso”, aconselha.

Apesar do
aumento de gastos, 

durante os meses
analisados pela

startup, o
ticket médio se

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

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

A todos, os nossos Parabéns!

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

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

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

www.itapoaloterias.com.br

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

O conteúdo desta coluna é de responsabilidade exclusiva do seu autor

OPORTUNIDADE

TERNO
SOB MEDIDA

R$ 1.400,00

Super 120
a partir de

Venha tirar suas medidas
ou agende um horário de

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

rua grão mogol, 333 - lj. 17
carmo sion - BH - mg

telefones:
31 99567-7300 / 31 3227-4733

Batista
Acesse nosso site:

jotabaptista.wix.com/jbatista

o empresário roberto gontijo com o superintendente
geral do mercado central, luiz carlos Braga

depoimento de mAndettA - O ex-ministro da Saúde Luiz Henrique 
Mandetta, médico e ex-deputado federal, esteve no Senado, onde 
depôs na Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) que apura irres-
ponsabilidades na condução da política de saúde contra o coronavírus. 
Mandetta foi o primeiro ministro de Jair Bolsonaro, que desagradou 
o chefe no momento em que reunia, toda tarde, a imprensa em seu 
ministério para esclarecer dados da pandemia no Brasil, provocando 
ciúme no presidente. Para Bolsonaro, ninguém pode se sobressair na 
sua equipe gerando um fantasma contra sua candidatura à reeleição 
no próximo ano. Assim foi também com o ex-ministro da Justiça Sergio 
Moro, que acreditou nos propósitos de Bolsonaro e deixou a magistra-
tura na certeza de que o presidente se interessava em acabar com a 
corrupção. O primeiro passo dado por Moro, ao produzir um projeto 
para combatê-la no país, esbarrou também em Bolsonaro que viu nele 
um concorrente para 2022.

conselHo - Pessoas ligadas ao prefeito de Belo Horizonte, Alexandre 
Kalil (PSD), o aconselham a começar a conhecer o interior de Minas e 
conversar diretamente com as lideranças do estado. O atual governa-
dor Romeu Zema (Novo) está na estrada há muito tempo, entregando 
pequenas obras e até seringas para as cidades mais necessitadas. Em 
todo lugar que chega, fala de como recebeu o estado e o que tem feito 
para colocar as coisas em dia. Já Kalil, se demorar a fazer contato com 
o interior, vai ter que explicar o tempo todo que não quebrou Belo 
Horizonte na pandemia.

tArde demAis - O ganhador de R$ 162 milhões da Mega da Virada teve 
90 dias para reclamar o seu prêmio. Depois que a imprensa divulgou 
que o dinheiro havia ficado à disposição do felizardo na Caixa e ninguém 
apareceu, algumas pessoas se apresentaram para reclamar por meio 
de ações no Ministério Público Federal. Só que a reclamação não colou 
e a Caixa disse não.

A cada dia, a dívida de uma empresa jornalística da cidade 
fica maior com o prefeito Alexandre Kalil (PSD).

Walfrido dos mares guia é sempre lembrado para ser o vice 
do ex-presidente Lula, o único candidato do Partido dos Traba-
lhadores à Presidência da República no próximo ano. O senador 
Renan Calheiros (MDB) também pode ser um dos nomes para o 
cargo de vice, porque não tem chances numa reeleição em seu 
estado e faz tudo para agradar o petista como relator da CPI da 
COVID no Senado. 

A bancada de romeu zema (novo) na Assembleia Legislativa 
de Minas Gerais, fica cada vez menor, principalmente com a apro-
ximação de 2022. 

o pt anda mudo e calado em Belo Horizonte, mesmo depois 
que o Supremo Tribunal Federal livrou Lula de seus processos.

domingo, dia 09 de maio 

Fernando Cabral
Sra. Laura Machado Medioli - primeira-dama de Betim 
Carol Sejour
Jornalista Mário Fontana

segunda-feira, 10

Geraldo Magela - o Ceguinho
Juca da Farmácia - Pedro Leopoldo
Mônica Hadadd

terça-feira, 11

Cristiano Carneiro Naves
Dona Meiga Vilas Boas Vasconcelos 
Engenheiro Geraldo Dolabela

quarta-feira, 12

Dalmi de Jesus - ex-diretor Geral da Assembleia 
Aldja Starling Jorge
Jornalista Walter Freitas - Pernambuco

quinta-feira, 13

Ex-deputado Wainer Ávila
Coronel Josimar Trant
Ex-deputado José Militão Costa 

sexta-feira, 14

Élida de Azevedo de Oliveira
Ex-deputado José Bonifácio Mourão

sábado, 15 

Coronel Luciene de Albuquerque 
Dr. Marcela Torres Nasta
Daniela Friche, esposa de Neném da Asa - Brumadinho

trabalhador: na fábrica ou em
casa, a força que move o país

Profissionais contam os desafios enfrentados na adaptação ao home office e no trabalho presencial

O episódio 29 do podcast “A Hora da Indústria”, da 
Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais 
(Fiemg), apresenta um bate-papo com Claudio Henri-
que Cabral, do laboratório Globo, e com a Flávia Bento, 
da Educação do Sesi-MG, que contaram os principais 
desafios enfrentados na adaptação ao home office e no 
trabalho presencial 

Diante dos obstáculos trazidos pela pandemia, os 
trabalhadores da indústria seguiram firmes na fabricação 
de produtos essenciais para a sociedade, como alimentos, 
medicamentos, energia e combustíveis. São milhões de 
trabalhadores que continuam garantindo o abastecimen-
to do país, adaptando-se a novas maneiras de executar 
suas funções – dentro das fábricas ou em casa.

 
A Hora da indústria

O novo canal de comunicação digital da entidade 
traz ao público debates sobre temas considerados 
fundamentais para que Minas Gerais e o Brasil possam 
avançar e se desenvolver, criando oportunidades e negó-
cios para todos. Presente nos principais aplicativos que 
disponibilizam conteúdo em áudio, o produto vai ao ar 
sempre às segundas-feiras. 

Os principais temas de debate serão inovação, tecno-
logia, sustentabilidade, economia, assuntos trabalhistas 
e educação. Todos os episódios estão disponíveis no 
Spotify, Deezer e Pocket Casts, é só procurar por “A Hora 
da Indústria” e aproveitar o seu momento de informação.
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nat macedo

presidente do grupo First e ideAlizAdor dA operAdorA de
plAnos de sAúde you sAúde – JussArA@nAVescoelHoBH.com.Br 

rodrigo Felipe

O conteúdo deste artigo é de responsabilidade exclusiva do seu autor

Hipertensão arterial: entenda os riscos
dessa doença em meio à pandemia
Quando se fala em hiperten-

são arterial, o Brasil tem uma 
nação à parte de pessoas que 
convivem com o problema: nada 
menos do que 25% da popula-
ção adulta no país é hipertensa 
– algo em torno de 26 milhões 
de indivíduos. A informação 
é da Sociedade Brasileira de 
Cardiologia, que classifica nessa 
condição aqueles que possuem 
pressão arterial igual ou supe-
rior a 140 x 90 mmHg.

Os principais riscos para a 
comunidade hipertensa são a 
ocorrência de acidente vascular 
cerebral (AVC), arritmia cardía-
ca, infarto agudo do miocárdio e 
doença renal crônica. A ausência 
de sintomas na maior parte 
dos casos faz com que muitas 
pessoas só descubram o quadro 
hipertensivo quando ocorre um 
desses problemas, que podem 
ser fatais.

Em tempos de pandemia 
provocada pelo novo corona-
vírus, a atenção deve ser re-
dobrada por quem sofre de 
hipertensão arterial. Isso porque 
já há evidências de que doenças 
cardiovasculares são potenciais 
complicadores em pacientes 
com quadro de COVID-19.

Além da doença em si, ou-
tros fatores típicos do período 
de quarentena tornam-se ocor-
rências de alto risco para os 
hipertensos, como ansiedade, 
estresse e má alimentação. Ou 
seja, há fortes recomendações 
para que os cuidados sobres-
saiam somente à prevenção 
contra o vírus.

Quem sofre de hipertensão 
precisa considerar todas as 
variantes que podem acarretar 
um problema mais grave. E isso 
sobressai ao próprio vírus.

É claro que o coronavírus 
requer que nos mantenhamos 
em casa, mas no ambiente 
doméstico também é necessá-
rio manter um hábito de vida 
razoavelmente saudável para 
restringir o risco de AVC ou de 
um infarto, que pode ser ainda 
mais fatal do que o próprio vírus.

Algumas ações são essen-
ciais para controlar a pressão 

arterial durante a pandemia, 
dentre elas estão a prática de 
exercícios físicos em casa, a 
adoção de uma alimentação 
saudável, o uso consciente 
de medicações e a adoção 
de atividades interativas que 
permitam reduzir a tensão 
natural de quem se submete 
a ficar confinado no ambiente 
doméstico.

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

Sua melhor opção para:

• Reuniões e treinamento
• Fins de semana

A 52 km de BH e 9 km do Inhotim

• Férias
• Feriados

Hotel Fazenda

Brumadinho - MG
Horizonte Belo

imunização simultânea contra
coVid e gripe é desafiadora

No entanto, especialista frisa a importância de se proteger das duas doenças

Não é novidade que a pandemia do novo coronavírus 
mudou o rumo de diversos setores, principalmente o da 
saúde. No Brasil, a imunização contra a COVID-19 começou 
em janeiro. No meio de abril, o Ministério da Saúde lançou 
a campanha de vacinação contra a gripe. O momento é 
inédito e traz um desafio: a imunização simultânea.

O clínico geral Diogo Umann afirma que “a gripe parece 
algo simples, mas há variações do vírus que podem trazer 
complicações. Além disso, o surto de H1N1 piora a condição 
respiratória pulmonar, especialmente de pessoas que estão 
com a imunidade baixa”.

Segundo o especialista, a vacinação contra a gripe 
pode ajudar a desafogar o sistema de saúde. “A imunização 
traz uma proteção contra o vírus Influenza, reduzindo o 
papel desencadeador de uma doença respiratória aguda”. 

Umann alerta ainda sobre a importância de receber as 
duas doses da vacina contra a COVID-19. “Isso prolonga a 
proteção do nosso organismo frente ao vírus, portanto, é 
fundamental que a pessoa retorne ao posto de saúde no 
prazo indicado pela equipe que aplicou a primeira dose. A 
orientação geral, para o dia de se vacinar, é uso de máscara 
de proteção, distanciamento de 2 metros na fila, álcool em 
gel, além de evitar tocar em superfícies”.

campanha em minas
A coordenadora estadual do Programa de Imunizações 

da Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais (SES-MG), 
Josianne Gusmão, esclarece que algumas alterações na 
ordem da imunização contra a gripe precisaram ser feitas. 
“A campanha foi dividida em etapas. A vacinação dos idosos 
e dos professores das escolas públicas e privadas foi incluída 
na segunda fase, que começa no dia 11 de maio e vai até 
o dia 8 de junho”.

Os idosos, que antes se vacinavam logo na primeira 
etapa, foram remanejados para possibilitar maior tempo 
para a imunização contra a COVID-19. “Além de ocorrer o 
intervalo mínimo de 14 dias, prazo preconizado entre as 
duas vacinas”.

Josianne acrescenta ainda que se a pessoa estiver 
incluída no grupo prioritário para a imunização contra a 
COVID-19 e Influenza, é recomendado se vacinar primeiro 
contra o coronavírus. “Esse intervalo é necessário para que 
seja possível avaliar algum evento adverso referente a cada 
imunizante. Caso a pessoa apresente algum sintoma, será 
possível identificar a vacina administrada”.

Segundo ela, os imunizantes contra a gripe e a 
COVID-19 reduzem as complicações, internações e a 
mortalidade decorrentes das infecções ocasionadas pelas 
duas doenças. “É essencial que os públicos prioritários 
compareçam às Unidades Básicas de Saúde nas etapas 
programadas”.

reações

coVid-19 gripe

oxFord e AstrAzenecA: 

 Sensibilidade

 Dor no local da aplicação

 Calor

 Cansaço

 Dor de cabeça

 Náuseas e diarreias

coronAVAc:

 Dor no local da aplicação

 Dor no corpo

 Cansaço

 Inchaço no local

 Vermelhidão e dor

 Febre

 Tosse

 Irritação nos olhos

 Dores musculares

confira os grupos prioritários
para a vacina da gripe

etApA 1: 12/04 A 10/05

 Crianças até 6 anos

 Gestantes / Puérperas

 Povos indígenas

 Trabalhadores da Saúde

etApA 2: 11/05 A 08/06

 Idosos com mais de 60 anos

 Professores

etApA 3: 09/06 A 09/07

 Pessoas com comorbidades

 Pessoas com deficiência

 Trabalhadores de transporte coletivo

 Trabalhadores portuários

 Forças de Segurança e Salvamento

 Forças Armadas

 Funcionários do Sistema 

de Privação de Liberdade

 População privada de liberdade e adolescentes 

e jovens em medidas socioeducativas

se a pessoa estiver
incluída no grupo
prioritário para a

imunização contra
a coVid-19 e influenza,

é recomendado se
vacinar primeiro

contra o coronavírus

quem já tomou a segunda dose contra a coVid,
deve esperar 14 dias para receber a vacina da gripe
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84% das meninas de 13 anos usam aplicativos
para distorcer a aparência nas redes sociais

Com o objetivo de criar uma 
experiência positiva para os clientes, 
gerando satisfação e credibilidade 
com o serviço oferecido, o Transfácil - 
Consórcio Operacional do Transporte 
Coletivo de Passageiros por Ônibus 
do Município de Belo Horizonte - am-
plia seus canais de atendimento com 
soluções acessíveis e diversificadas. 

Por meio dos aplicativos WhatsApp, 
Telegram e Facebook, o cliente terá à 
disposição, atendimento de uma as-
sistente virtual por 24 horas, 7 dias por 
semana. A expectativa é de atender e 
solucionar as demandas de até 80% 
dos clientes de forma automatizada. 

“Esperamos com essa ampliação 
na capacidade de atendimento, reduzir 
o volume de espera nas ligações; facili-
tar o acesso dos clientes e dar soluções 
as suas demandas em menor tempo 
possível; gerar dados para melhorar 
cada vez mais os processos e a experi-
ência dos clientes”, explica o presidente 
do Transfácil, Ralisom Guimarães.

 

novas soluções 

Entre as soluções dos serviços ofe-
recidos aos clientes estão o bloqueio, 
consulta de saldo e informações 

sobre revalidações do Cartão BHBUS, 
consulta de rotas, valores de tarifas 
e possibilidades de integração. Basta 
digitar onde está e para onde deseja 
ir – o sistema responde oferecendo 
em média três opções de rota para 
escolha do cliente.

 

Fala Fácil

Neste canal, os clientes poderão 
fazer elogios, reclamações e denún-
cias do transporte coletivo, como 
lotação ou atraso de uma viagem, 
por exemplo, que será repassada a 
empresa operadora para correção 
do problema. 

Outra funcionalidade importan-
te será a possibilidade do cliente 
sinalizar qualquer indisponibilidade 
dos sistemas de compra e recarga 
de cartão no App, Site ou nos ATM’s 
das estações. 

É importante ressaltar que o time 
de Sucesso do Cliente mantém o aten-
dimento, de segunda a sexta de 8h às 
19h e aos sábados e domingos de 9 às 
14h, caso o cliente tenha preferência 
ou precise resolver outros assuntos 
que ainda não estão contemplados 
no atendimento automatizado.

Uma pesquisa encomendada 
pela Dove e realizada pela 
Edelman Data & Intelligence 
mostra que as adolescentes 

não estão satisfeitas com a própria 
imagem. Cerca de 84% das brasileiras 
com 13 anos já aplicaram filtro ou usa-
ram aplicativo para mudar a aparência 
em suas fotos. Além disso, 78% delas 
tentam alterar ou ocultar pelo menos 
uma parte de seu corpo que não gostam 
antes de postar.

Essa “autodistorção digital” da 
aparência resulta em tentativas de aten-
der a padrões irreais de beleza – 89% 
relatam que compartilham selfies na 
esperança de receber validação de ou-
tras pessoas. Os dados ainda mostram 
que 35% das brasileiras dizem se sentir 
“menos bonitas” ao verem imagens 
de influenciadoras e celebridades nas 
redes sociais. 

Como se não bastasse, quanto mais 
tempo as meninas passam editando as 
fotos, mais elas relatam insatisfação 
corporal – 60% das que passam de 10 
a 30 minutos retocando as imagens 
dizem ter baixa autoestima. O estudo 
também retrata que meninas que dis-
torcem as fotos são mais propensas a 
rejeitarem o próprio corpo (50%) em 
comparação com aquelas que não 
distorcem (9%).

Esse tipo de cuidado reflete na vida 
adulta: 69% das mulheres adultas gos-
tariam de ter sabido como construir a 
autoestima quando eram mais jovens. 
Além disso, 36% das meninas sentem 
que seus pais não entendem a pressão 
que elas sentem nas redes sociais e 
78% das mães gostariam de ter as fer-
ramentas para educar seus filhos sobre 
os potenciais danos das mídias sociais.

Para o psicólogo Leonardo Morelli, os 
dados mostram que as pessoas têm vivido 
em um mundo irreal proporcionado pelas 
redes. “Nele, todas as faces, corpos e vidas 
são tidas como perfeitas. Não é o que 
acontece no real, no qual temos defeitos 
e qualidades, alegrias e tristezas”.

Ele acrescenta que todos, indepen-
dentemente da idade, buscamos ser 
compreendidos e aceitos de alguma 
forma. “No caso dos adolescentes, 
como estão imersos no on-line, acabam 
perdendo a habilidade de se relacionar 
com outras pessoas e o ambiente das 
redes sociais passa mais segurança. 
Assim, quanto mais likes recebem, mais 
seguros se sentem. Mas essa sensação de 
conforto, ao mesmo tempo, o impede de 
viver o mundo real e o faz estar cada vez 

mais preocupado com que os outros vão 
achar de suas postagens”.

Ele diz que a cobrança social por pa-
drões de estética junto ao mundo cada 
vez mais idealizado, retratado pelas redes 
sociais, tem gerado uma comparação 
irreal e cruel. “Estamos mais conectados 
e o contato com o on-line é iniciado cada 
vez mais cedo. Nesses aplicativos, é im-
plícita a ideia de que o nosso valor está 
relacionado ao número de curtidas ou 
comentários que nossas fotos recebem”.

construindo a autoestima

O fato de a maioria das mulheres 
adultas relatarem o desejo de ter cons-
truído uma autoestima mais saudável na 
adolescência, poderia ser mudado com 

a compreensão do que isso representa. 
“Muitas pessoas atrelam esse termo a 
algo externo. Ou seja, a sua capacidade de 
realizar determinada tarefa, à aparência, 
peso e outros. No entanto, é importante 
que tenhamos a percepção de que todo 
ser humano é digno de valor simplesmente 
pelo fato de existir”, ressalta Morelli. 

Ele explica ainda que esse cenário é 
cultural. “Um dos grandes passos para a 
mudança é trabalharmos na conscientiza-
ção e educação de crianças. É importante 
monitorar o tempo de exposição às redes 
sociais, inclusive do conteúdo que estão 
consumindo. É importante ressaltar que 
estamos lidando ali com um mundo irreal, 
construído sempre com algum objetivo, 
geralmente, vender alguma coisa, seja 
material ou ideológico”. 

De acordo com o psicólogo, não es-
timular ou alimentar comportamentos 
obsessivos em busca de uma determinada 
aparência é fundamental. “Mostrar que 
a beleza está justamente na diversidade. 
Contudo, em caso de doenças diagnostica-
das, como distúrbios de imagem, é indis-
pensável o acompanhamento profissional 
com terapeuta e psiquiatra”. 

mudando o futuro

Em parceria com o Centro de Pesquisa 
de Aparência da UWE Bristol (University 
of the West of England), a Dove criou o 
Projeto Dove pela Autoestima. A iniciativa 
permite que pais e responsáveis   acessem 
ferramentas gratuitas para lidar com as 
principais barreiras para desenvolvimento 
da autoestima nos jovens atualmente. 
“A ideia possui um papel fundamental 
na construção da autoestima das futuras 
gerações e, também, para fornecer novas 
habilidades para que pais e jovens esta-
beleçam uma relação mais saudável e 
positiva com as redes”, explica a gerente 
de Dove no Brasil, Fernanda Gama.

Ela acrescenta que o projeto foi criado 
para ajudar a próxima geração a crescer 
desfrutando de uma relação positiva 
com a aparência. “Os recursos incluem 
guias de atividades e artigos em sites 
para ajudar os pais a lidarem com tópicos 
difíceis, como bullying e imagem corporal, 
workshops de construção de confiança 
para escolas e atividades educacionais 
para mentores e líderes jovens”.

Até agora, a iniciativa impactou positi-
vamente a vida de mais de 69 milhões de 
jovens em 150 países em todo o mundo, 
tornando-o o maior provedor de educação 
de autoestima do mundo. “Até 2030, 
a Dove planeja aumentar seu impacto 
social por meio do projeto em mais de 
250%, atingindo a vida de 250 milhões 
de jovens”.

89% relatam que compartilham fotos na esperança de receber validação de outras pessoas
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Senai lança escola de audiovisual
com três cursos 100% on-line

Profissionais poderão ser capacitados para trabalhar no setor que mais cresce no mundo

A Escola Senai de Audiovisual foi 
lançada, oficialmente, no dia 28 de 
abril. Como diferencial, alunos de 
qualquer parte do país e do mundo 
poderão se matricular nos cursos, que 
serão 100% on-line. São três opções: 
iluminação e cenografia para espetá-
culos e audiovisual; áudio para música 
e produções audiovisuais; e instalações 
elétricas para produções audiovisuais e 
de entretenimento. 

Durante o evento, foi possível saber 
mais sobre o mercado do Audiovisual 
em Minas Gerais e no Brasil. De acordo 
com Helder Quiroga, consultor e produ-
tor do setor, o segmento de audiovisual 
é o carro-chefe da Economia Criativa 
e responsável por empregar imensa 
gama de profissionais. “A pandemia do 
novo coronavírus aumentou o consumo 
do audiovisual. Cerca de 93% das pes-
soas que acessaram a internet foi para 
assistir filmes e séries. Isso significa um 
crescimento exponencial gigantesco no 
mercado brasileiro, que é, atualmente, 
o 6° maior consumidor de audiovisual 
no planeta”, afirmou. 

Quiroga ressalta que é grande a 
deficiência de formação profissional 
na área e que a Escola Senai de Au-
diovisual chega para fazer a diferença. 
“Ter o Sesi e o Senai como parceiros 
abraçando a causa do audiovisual mi-
neiro é de extrema importância neste 
cenário atual. Vamos contribuir com 
essa economia, que é uma das mais 
fortes que o Brasil vem construindo ao 
longo dos anos. Queremos fortalecer 

esse mercado gerando emprego e ren-
da, além de promover inclusão social”, 
acrescentou. 

Debora Ivanov, ex-diretora da 
Ancine, ministrou a aula-magna do 
evento, na qual mostrou como o 
mercado está pujante e conta com um 
campo de trabalho promissor. “O setor 
do audiovisual é o que mais cresce no 
mundo, gerando bilhões de dólares. A 
indústria do audiovisual acrescenta no 
Produto Interno Bruto (PIB) brasileiro 
R$ 24,5 bilhões e é hoje mais forte do 
que a farmacêutica e a do turismo, por 
exemplo”, afirmou.   

Ela falou da importância das po-
líticas públicas para a valorização do 
conteúdo nacional. “Nós, brasileiros, 
temos que protagonizar não só no con-
sumo, mas também nas produções”, 
pontuou. A cineasta ressaltou a neces-
sidade de formação de mão de obra. “É 
um mercado altamente especializado 
e competitivo. Precisamos ter uma 
formação cada vez mais sólida para 
que a produção seja melhor e possa 
disputar o mercado de produção e de 
trabalho”, disse.

Segundo Ricardo Aloysio e Silva, 
gerente de Tecnologia e Educação 
para a Indústria do Senai, a entidade 
começou a enxergar, de forma mais 
clara, o potencial da indústria do 
audiovisual e uma de suas missões 
é apoiar o setor no estado. “Esta-
mos extremamente empolgados em 
estar inaugurando uma nova era do 
audiovisual, que tende a crescer e 
expandir”, garantiu.  

Durante a live, os cursos foram 
apresentados pelos professores que 
os ministrarão: André Cabelo (áudio), 
Gabriel e Filipe Pederneiras e Marina 
Arthuzzi (cenografia e iluminação) e 
Cristiano Souza do Nascimento (elé-
trica).

 

cursos 100% on-line

O Senai-MG acaba de lançar três 
cursos on-line de aperfeiçoamento pro-
fissional em audiovisual: iluminação e 
cenografia para espetáculos e audio-
visual; áudio para música e produções 
audiovisuais e instalações elétricas 
para produções audiovisuais e de entre-
tenimento. No formato 100% virtual, os 
alunos podem estudar de onde quiser e 
ter acesso as melhores oportunidades 
no mercado de trabalho. 

Os cursos têm carga horária de 
80 horas e profissionais com grande 
referência no mercado, como Gabriel 
Pederneiras, Filipe Pederneiras, André 
Cabelo e Marina Arthuzzi irão ministrar 
os cursos.

“nós, brasileiros,
temos que

protagonizar não
só no consumo,

mas também
nas produções”

passageiros do transporte
coletivo de BH ganham

novos canais de atendimento
O Transfácil Atende aumenta a capacidade de comunicação
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Almg: comunidades querem suspensão de
rodoanel na região metropolitana de BH

Representantes de movimentos sociais, 
parlamentares de oposição e profissionais 
das áreas de engenharia, geologia e arqui-
tetura querem a suspensão do processo 
de construção do Rodoanel de Belo Hori-
zonte, apresentado pelo governo de Minas 
e cujas obras estão previstas para iniciar 
em 2023. Eles participaram de audiência 
da Comissão de Administração Pública da 
Assembleia Legislativa de Minas Gerais 
(ALMG), no dia 4 de maio.

Por unanimidade, todos os convidados 
apontaram deficiências no plano do gover-
no e denunciaram que o empreendimento 
vai trazer danos sociais e ambientais aos 
13 municípios da região metropolitana de 
Belo Horizonte (RMBH) que serão cortados 
pela intervenção.

O coordenador do Centro de Apoio 
Operacional do Meio Ambiente (Caoma) 
do Ministério Público (MP), Carlos Eduar-
do Pinto, afirmou que o órgão já recebeu 
diversas representações contra o projeto. 
Segundo ele, o MP está atento aos impactos 
que a obra possa provocar não só no meio 
ambiente natural, como também cultural, 
urbanístico e socioeconômico.

A obra está orçada em R$ 4,5 bilhões, 
dos quais R$ 3,5 bilhões 
serão custeados pela 
mineradora Vale, como 
previsto no acordo com 
o poder Executivo para 
compensação dos danos 
causados pelo rompimen-
to da Barragem do Córrego 
do Feijão, em Brumadinho 
(RMBH). Os recursos fal-
tantes devem ser cobertos 
por pedágios que serão 
instalados no anel e cobrados pela futura 
concessionária.

O empreendimento foi apelidado de 
“rodominério” pelos participantes da audi-
ência, por considerarem que vai beneficiar 
apenas a própria mineradora. “A gente sabe 
que essa rota do rodoanel é para circular o 
próprio minério a ser exportado”, afirmou o 

deputado federal Rogério Correia (PT/MG).
Seu colega de partido, o deputado fede-

ral Padre João lembrou que a obra, em seus 
100 quilômetros de extensão, prevê acessos 
apenas a cada cerca de oito quilômetros, di-
vidindo bairros, municípios e inviabilizando 
o tráfego para os cidadãos.

 Vão usar recurso de um crime ambiental 
para gerar outro ambiental”, protestou a 
vereadora de Belo Horizonte Duda Salabert 
(PDT). A obra, de acordo com a vereadora, vai 
provocar problemas socioambientais incal-
culáveis para os municípios atingidos. Duda 
anunciou que já está sendo criada uma rede 
intermunicipal entre os vereadores da região 
para defender as nascentes que podem ser 
atingidas pelo empreendimento.

risco de desabastecimento e 
aprofundamento da desigualdade 

Integrante do Movimento SOS Vargem 
das Flores, Adriana Cristina Souza alertou 
que o projeto vai causar grande devastação 
de áreas de preservação e pode ocasionar 
insegurança hídrica, pois passa por uma ex-
tensão de recarga de nascentes na represa, 
responsável pelo abastecimento de água da 

RMBH. A ameaça à represa 
Vargem das Flores também 
foi destacada por outros 
participantes da reunião. 

Adriana ainda citou ou-
tros locais preservados que 
serão atingidos pelo anel, 
como Lajinha, em Ribeirão 
das Neves (RMBH), que 
possui grandes mananciais 
de água, além de ricos 
exemplares da fauna e 

flora. Ela advertiu para o risco de destruição 
de remanescentes de Mata Atlântica e do 
Cerrado, existentes na área da construção.

Também foi unânime entre os partici-
pantes da audiência a preocupação com a 
população que será desalojada pela obra, 
especialmente os povos tradicionais e os 
mais pobres.

O representante do grupo Articulação 
dos Movimentos Sociais de Betim (RMBH), 
do Movimento Negro Unificado e da 
Frente Brasil Popular em Betim, José Luiz 
Rodrigues, disse que de 5 a 6 mil famílias, 
além de centenas de empresas, agriculto-
res familiares e outras instituições serão 
removidos das áreas por onde vai passar 
o rodoanel. 

Essa preocupação já é presente entre a 
população, especialmente moradores em 
remanescentes de quilombolas, segundo in-
formou a deputada Andréia de Jesus (Psol). 
Ela sugere que a consulta popular, aberta 
pelo governo estadual, seja ampliada para 
as comunidades tradicionais. 

participação popular 
 Outra reclamação recorrente foi a ela-

boração do projeto sem a participação das 
comunidades atingidas. Muitos reclamaram 
que as poucas audiências públicas foram 
realizadas em março, durante a onda roxa 
da pandemia, de forma virtual.

Os representantes dos movimentos 
sociais denunciaram que essas reuniões 
não permitiam o debate efetivo. “As arti-
culações foram feitas a toque de caixa para 
passar um trator”, criticou o representante 
do Movimento dos Atingidos por Barragens 
(MAB), José Geraldo Martins.

A deputada Beatriz Cerqueira (PT), 
autora do requerimento que motivou a 
audiência, também lamentou a falta do 
debate. Ela lembrou que a descrição do 
empreendimento é parte de um anexo de 
um projeto de lei, que trata sobre o acordo 
com a mineradora Vale. “Nosso objetivo é 
escutar a população para direcionar nosso 
trabalho parlamentar”, afirmou.

Já o deputado Duarte Bechir (PSD) res-
saltou os benefícios que acredita que a obra 
trará para a região. “Vai beneficiar todo o 
colar metropolitano”, disse, ao considerar 
que o tráfego na região será melhorado.

Frei Gilvander Moreira, coordenador 
da Comissão Pastoral da Terra de Minas 

Gerais, apontou o que ele chamou de “sete 
pecados capitais” do projeto. Entre eles, 
estaria o fato de que o traçado proposto foi 
feito para beneficiar mineradoras, de forma 
que, no lugar de cobrir crateras abertas pela 
extração mineral, cobre reservas ambien-
tais e nascentes de água. Outro “pecado” 
seria usar o dinheiro do acordo com a Vale 
para beneficiar a própria empresa e ainda 
criar outros problemas ambientais e so-
ciais para a RMBH.

Esses novos problemas seriam resumi-
dos em dois outros “pecados”. “Um seria 
o caráter eleitoreiro da obra, que prevê as 
remoções de casas só em 2023, ou seja, 
depois das eleições estaduais. O outro 
seriam os danos para os recursos hídricos 
da região, aumentando a crise de desabas-
tecimentos que já assola alguns bairros”, 
conclui Moreira.

 A falta de estudo de impacto ambiental 
do projeto, que impossibilitaria uma discus-
são séria com os envolvidos, foi destacada 
por Henrique Oliveira, morador de Ibirité 
(RMBH) e um dos possíveis atingidos pelo 
rodoanel caso o projeto se concretize. Ele 
lembrou que o governo estadual pretende 

fazer uma inversão no processo, colocan-
do a licitação na frente do licenciamento 
ambiental.

Falhas no projeto
O representante do Fórum Permanente 

de Defesa do São Francisco, o engenheiro Eu-
ler Cruz, apresentou um estudo realizado por 
um comitê técnico formado por engenheiros, 
geólogos e consultores com grande experi-
ência no mercado. Foi feita uma análise dos 
documentos disponibilizados pelo governo 
sobre o rodoanel. Esse estudo identificou, 
segundo ele, que o projeto não tem susten-
tação técnica, ambiental nem financeira. Os 
relatórios foram encaminhados ao MP e so-
licitada a interrupção imediata do processo.

A análise foi feita apenas sobre a alça 
Sul do empreendimento, considerada a 
principal do anel, por passar por importan-
tes áreas de preservação ambiental, como 
a Serra da Moeda e o Parque Rola Moça.

Segundo Cruz, a documentação apre-
sentada pelo governo não responde ques-
tões básicas sobre a obra, como os impactos 
ambientais, sociais ou econômicos.

“A gente sabe
que essa rota do
rodoanel é para
circular o próprio

minério a ser
exportado”
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Juiz de Fora já aplicou 180.800 
doses de vacinas contra a CO-
VID-19 das quais 115.729 foram 
destinadas para a primeira dose, e 
65.071 para a segunda. De acordo 
com o Boletim Epidemiológico da 
Secretaria de Saúde de Minas Ge-
rais (SES-MG), do dia 4 de maio, o 
município é a segunda cidade do 
estado que mais vacinou, atrás 
somente de Belo Horizonte. Juiz 
de Fora tem a seu favor, ainda, 
melhores médias de imunização 
em relação ao estado e à União. 
Na aplicação da D1 (dose 1), a 
cidade alcançou 20,18%, Minas 
13,30% e o Brasil 15,53%. Em 
relação à D2 (dose 2), o índice 

municipal é de 11,35%; o estadual, 
8,11%, e o nacional, 7,9%.

Levantamentos realizados 
pela Secretaria Municipal de 
Saúde (SS) até 3 de maio indicam 
o número de aplicações da D1 e 
da D2 nos diversos grupos prio-
ritários. Foram imunizados com 
as duas doses 1.075 idosos abri-
gados em Instituições de Longa 
Permanência (ILPIs) e 287 pessoas 
com deficiências em residências 
inclusivas e que já completaram 
o esquema vacinal.

O índice total de idosos acima 
de 60 anos que não se encontram 
em abrigos, imunizados com a 
D1 é de 92.369, e 47.298 já re-

ceberam o segundo imunizante. 
Entre os trabalhadores da saúde, 
20.706 já receberam a primeira 
dose, e 15.475 já completaram 
seu esquema vacinal. As forças 
de segurança e salvamento, até 
o momento, só receberam a pri-
meira dose dos imunobiológicos 
no total de 935 imunizações.

No dia 5, a prefeitura deu 
início à vacinação do grupo de 
pessoas com comorbidades. Se-
rão imunizados: pacientes renais 
em tratamento, pessoas com sín-
drome de Down, gestantes e puér-
peras e demais trabalhadores da 
saúde que fizeram o pré-cadastro 
no site da prefeitura.

Desde 7 de maio, os 
frequentadores do 
Parque do Sabiá 
ganharam novos 

horários para praticar ati-
vidades físicas no principal 
cartão postal de Uberlândia. 
A pista de caminhada passa-
rá a funcionar de segunda a 
sábado, das 6h às 20h (com 
entrada permitida até às 
19h); bicicletas e patins se-
guem liberados de segunda 
a sábado, das 10h às 16h, e 
o ciclismo noturno está de 
volta, com treinamento de 
segunda a quinta, das 20h 
às 22h, e o Pedal da Família, 
às sextas-feiras, também 
das 20h às 22h. Nos dois 
casos, a entrada é permitida 
até às 21h.

Outra novidade é que as 
academias ao ar livre serão 
liberadas para uso dos fre-
quentadores. O parque possui 
uma academia na entrada do 
Tibery (inclusive, adaptada 
para deficientes físicos), uma 
na entrada do Santa  Mônica 
e outras nove espalhadas pela 
pista de caminhada (estações 
de alongamento).

“Mesmo com a ampliação 
do horário e o retorno do ciclis-
mo noturno e das academias 
ao ar livre, é fundamental que 
todos continuem se cuidan-
do e seguindo os protocolos 
de segurança implantados”, 
ressaltou o diretor geral da 
Fundação Uberlandense do 
Turismo, Esporte e Lazer (Fu-
tel), Edson Zanatta.

medidas de segurança

Além de orientar sobre o 
uso obrigatório de máscara 
de proteção e o distancia-
mento de 2 metros entre as 
pessoas, a Futel disponibiliza 
álcool em gel em todas as 
portarias e afere a tempera-
tura de todos os frequenta-
dores (as pessoas em estado 
febril ou de febre não podem 
entrar no local). Também é 
feita a orientação para que 
os frequentadores usem suas 
próprias garrafinhas com 
água, já que os bebedouros 
estão temporariamente inter-
ditados. Os que não seguirem 
essas regras de segurança 
poderão ser convidados a se 
retirar do Parque do Sabiá.

parque do sabiá em uberlândia tem 
novo horário de funcionamento

Juiz de Fora é a 2ª cidade que
mais vacinou em Minas Gerais
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88 Anos do sindiHBAres

FArrA dAs VAcinAs nA cÂmArA dos deputAdos

menino Henry completAriA 5 Anos

O Sindicato Patronal dos Hotéis, Motéis, Restaurantes, 
Bares e Similares de BH e Região Metropolitana (SindiHBa-
Res) completou no dia 2 de maio 88 anos de fundação. O 
presidente da entidade, Paulo Cesar Marcondes Pedrosa, 
este que vos escreve, ressalta o trabalho sério e responsável, 
desenvolvido pela entidade, que tem por objetivo exercer 
seus deveres, prestar serviços e defender os interesses dos 
seus representados perante os poderes Executivo, Legis-
lativo e Judiciário. A defesa incessante da categoria está 
sempre em primeiro lugar, porque a associação tem uma 
excelente estrutura para atender os associados e os que 
pretendem se associar. Fundado em 1933, é considerado o 
mais antigo e um dos maiores sindicatos patronais de Minas 
Gerais. A entidade representa cerca de 70 mil empresas, 
entre hotéis, restaurantes, bares, lanchonetes e motéis em 
Belo Horizonte, região metropolitana e interior do estado.

A Câmara dos Deputados está recusando entregar 
uma lista com o nome de pessoas que receberam vacinas 
da COVID-19 dentro da Casa, entre janeiro e fevereiro, na 
véspera da eleição de Arthur Lira (PP-AL) para a presidên-
cia. As equipes de saúde do Distrito Federal levaram ao 
local 86 doses. Segundo informações, elas foram aplicadas 
em funcionários do departamento médico. O Jornal Folha 
de São Paulo solicitou, via Lei de Acesso, os nomes e 
cargos de quem recebeu, mas o pedido foi negado com a 
alegação de que o dado está sob sigilo médico. Não existe 
uma norma que obrigue a divulgação dos documentos 
por se tratar de servidores públicos, mas nesse caso a 
população tem o direito de saber porque é uma questão 
de transparência para um controle da política pública de 
vacinação. Muito estranho esse sigilo.

A Polícia Civil concluiu a investigação do assassinato 
de Henry Borel, morto no dia 8 de março, no Rio de Ja-
neiro. Os investigadores pediram a prisão preventiva do 
vereador Dr. Jairinho e da professora Monique Medeiros, 
padrasto e mãe do menino que completaria 5 anos no dia 
3 de maio. Eles foram indiciados pelo crime de homicídio 
duplamente qualificado. Em uma carta recente, escrita 
aos familiares, Monique revelou que o filho dizia que o 
parlamentar era um homem ruim. Sabendo disso, ela 
deveria ter tirado ele do convívio desse psicopata. Agora 
que está presa, tenta culpar o padrasto sozinho pela morte 
do menino, numa estratégia dos seus advogados. Mas a 
Polícia tem provas suficientes para indiciá-la no homicídio. 
Ela, como mãe, tinha o dever legal de proteger seu filho, 
mas preferia uma vida de luxo e ostentação. Que esses 
assassinos fiquem presos por muitos anos.

c A n A l   A B e r t o
cpi da coVid ouve ex-ministros da saúde. A Comissão 

Parlamentar de Inquérito (CPI) da COVID deu início aos 
depoimentos dos ex-ministros da Saúde, Luiz Henrique 
Mandetta e Nelson Teich. Foi um prenúncio de que, a 
partir de agora, será um bombardeio contra o governo 
do presidente Jair Bolsonaro. Mandetta disse que viu 
uma minuta de documento da Presidência da República 
para que a cloroquina tivesse na bula a indicação para 
COVID-19 e que o Bolsonaro parecia ouvir fontes que não 
fosse o Ministério da Saúde. Isso é um fato grave, deixando 
claro que o presidente ignorou a ciência, fez pressão por 
medicamentos ineficazes e adotou discurso negacionista, o 
que aumentou a pandemia pelo país. Já Teich, que ficou 29 
dias no cargo, repetiu várias vezes que decidiu sair quando 
foi pressionado por Bolsonaro a recomendar a cloroquina 
para combater a doença. Usada para a malária, o me-
dicamento é ineficaz contra o coronavírus e tem efeitos 
colaterais que podem levar à morte. Vamos aguardar os 
resultados dessa CPI.  

 
condomínios residenciais estão demitindo porteiros. 

Em razão da pandemia, que gerou uma grave crise econô-
mica em todo o país, muitos condomínios precisaram se 
adaptar a um menor número de funcionários trabalhando 
diariamente. E uma das funções mais afetadas foi o serviço 
de portaria. Vários porteiros estão sendo demitidos em 
razão das altas taxas de condomínio. Isso acaba compro-
metendo a segurança dos prédios residenciais, principal-
mente aqueles com vários andares e com grande fluxo de 
pessoas. No entanto, muitos prédios estão optando pela 
portaria eletrônica, mas o barato pode sair caro. Com a 
presença de um porteiro, as possibilidades de problemas 
diminuem, graças a esse contato prévio na portaria em que 
o profissional, geralmente, está protegido por uma guarita. 

Jogadores arrogantes são idolatrados no futebol. 
No nosso dia a dia, gostamos e queremos conviver com 
pessoas humildes, que sejam vencedoras e que tenham 
histórias para contar. Mas no futebol, há algumas décadas, 
os jogadores se transformaram em pessoas prepotentes 
e demagógicas. No começo de carreira, lá pelos 20 anos, 
falam da vida difícil que tiveram, por exemplo, chapa de 
caminhão, pedreiro, carregador como se essas ocupações 
não fossem trabalhos honestos. No entanto, quando cres-
cem profissionalmente e ganham fortunas menosprezam 
as profissões que exerceram. E o pior é que ainda têm 
repórteres esportivos que entrevistam esses atletas como 
se eles fossem heróis. Heróis são aqueles que levantam de 
madrugada para trabalhar e ganhar míseros salários para 
sustentarem seus familiares. Francamente!

O Tribunal de Justiça de Minas 
Gerais (TJMG), corte estadual 
pioneira no país a lançar iniciativa 
exclusiva de combate à prática de 
corrupção e fraudes, realizou do 
dia 3 a 6 de maio, a I Semana da 
Integridade, voltada para discutir 
o tema do compliance e refletir 
sobre as ações para manter o 
TJMG em conformidade com as 
leis e a ética.

O presidente da Associação 
Mineira de Municípios (AMM), 
Julvan Lacerda, participou do se-
gundo dia do evento, quando foi 
assinado o protocolo de intenções 
entre o TJMG e municípios, junto 
com a Controladoria Geral da 
União (CGU), elegendo o progra-
ma de integridade do TJMG como 
referência no país e que deve 
também ser levado aos municípios 
brasileiros.

“O TJMG é sempre um parcei-
ro na nossa luta, conseguimos 
resolver um grande problema 
dos municípios há 2 anos, uma 
divida de R$ 7 bilhões, por meio 
de uma construção de concilia-
ção. E mais essa parceria agora, 
que vem trazer a sua experiência 
exitosa com a implantação do 
Plano de Integridade, somados 

à expertise da CGU, para implan-
tarmos nos municípios também”, 
comemorou.

Inicialmente, serão quatro 
municípios mineiros que adotarão 
o programa de Integridade: Santa 
Luzia, Lagoa Santa, Governador 
Valadares e Itabira. “Com certeza, 
com os gestores íntegros que essas 
cidades têm, vão dar esse exemplo 
pra poder implantar esse progra-
ma tão importante. Começando 
por quatro cidades, desse que é 
o maior estado em número de 
municípios no país, queremos 
chegar aos 853, para vermos isso 
se refletir numa administração 
mais confiável, mais íntegra e 
numa prestação de serviço de 
mais qualidade”, destacou Julvan.

O presidente do TJMG, Gilson 
Soares Lemes, destacou a impor-
tância de combater a corrupção e, 
para tanto, defendeu a necessida-
de de mudar paradigmas, investir 
não apenas no combate à impuni-
dade, mas também provocar uma 
mudança de cultura, “cabendo a 
cada gestor público, onde quer 
que atue, assumir sua parcela de 
responsabilidade nesse processo”.

Ele enfatizou que, desde o iní-
cio de sua gestão, tem procurado 

incorporar uma nova mentalidade 
na governança do órgão público, 
sempre marcada pelos princípios 
éticos. “Por isso, um dos primeiros 
atos no comando do Judiciário 
mineiro foi a adesão aos precei-
tos estabelecidos no Programa 
de Integridade, criado na gestão 
do presidente Nelson Missias de 
Morais, da qual tive a honra de 
participar, como superintendente 
administrativo adjunto. Assumi 
então o firme compromisso públi-
co de dar continuidade à iniciativa 
e de avançar nas discussões e nas 
políticas de apoio a práticas que 
visem ao combate à corrupção 
e a todas as formas de fraude 
no serviço público, por meio da 
consolidação da cultura da ética 
na instituição”.

Lemes lembrou que o TJMG foi 
a primeira Corte estadual a criar 
um Programa de Integridade e 
adotar um Código de Conduta, 
uma Política de Gestão de Riscos, 
um Manual de Gestão de Riscos, 
uma Política de Integridade das 
Contratações, uma Política de 
Integridade para Ingresso de Ser-
vidores e um Manual do Processo 
Administrativo de Responsabili-
zação.

O novo Marco Legal do Sa-
neamento Básico (Lei Federal nº 
14.026/2020) tem como uma de 
suas propostas que municípios 
elaborem projetos conjuntos para 
gestão e manejo de resíduos sóli-
dos urbanos. No dia 4 de maio, em 
seminário on-line realizado pelo 
Ministério do Desenvolvimento 
Regional (MDR) com o Governo 
de Minas Gerais, um importante 
passo nesse sentido foi dado pelos 
municípios mineiros. Durante o 
evento, 10 consórcios - que in-
tegram 239 cidades do estado 
- assinaram termo de cooperação 
técnica com o governo estadual 
para que a Secretaria de Meio 
Ambiente e Desenvolvimento 
Sustentável preste assessoria para 
que eles elaborem seus projetos.

De acordo com o Novo Marco 
Legal do Saneamento, os estados 
têm até 15 de julho deste ano 
para estruturar a divisão dos 

blocos regionais para prestação 
dos serviços de água e esgo-
to compartilhados. A iniciativa 
busca a inclusão de municípios 
com baixa ou nenhuma susten-
tabilidade, a fim de permitir que 
os serviços sejam prestados de 
forma equilibrada e obtenham 
maior rentabilidade, além de 
promover a universalização do 
atendimento à população.

Presente ao seminário, o se-
cretário nacional de Saneamento 
do MDR, Pedro Maranhão, res-
saltou a importância de atrair 
investimentos privados para o 
setor de saneamento básico, 
o que se tornou possível com 
o Marco Legal. “Saneamento 
influencia em todas as questões, 
principalmente na qualidade de 
vida da população”, afirmou. “O 
marco regulatório não veio para 
privatizar, veio para universalizar 
os serviços. E como chegamos a 

isso? Com investimento, que agora 
podem ser atraídos com seguran-
ça jurídica e previsibilidade por 
meio da legislação”, completou.

Durante o evento, a secretária 
de Meio Ambiente e Desenvol-
vimento Sustentável de Minas 
Gerais, Marília Melo, apontou 
que o MDR tem sido um parceiro 
constante em relação ao tema 
do saneamento básico. Ela ainda 
exaltou a formalização do termo 
de cooperação com as cidades 
mineiras. “São com certeza o 
alicerce para a destinação dos 
resíduos sólidos no nosso estado. 
Esse desafio só será superado com 
a união dos municípios e com o 
aporte de investimento privado 
para que não haja mais lixões 
em um curto espaço de tempo”, 
afirmou. 

Atualmente, existem cerca de 
400 aterros sanitários em Minas 
Gerais.

presidente da Amm Julvan lacerda elogia
tJmg por programa de combate à corrupção
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Municípios de Minas Gerais se reúnem para
ofertar serviço de resíduos sólidos urbanos

como era bom assistir grandes jogos no Brasil,
estádios lotados, jogadores talentosos como
dirceu lopes, pelé e tostão. Hoje, é diferente,

nem na tV dá vontade de assistir. que tristeza!
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marcelo lana com o titular desta
coluna, o hoteleiro paulo pedrosa
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o comportamento ruim é culpa de todos
Pode parecer má vontade 

da mídia ou do torcedor mais 
exigente, mas não é. Basta rápida 
comparação entre o que se vê na 
Europa e o que se constata por 
aqui em quase todos os jogos. 
E está cada vez pior. Antes de 
entrar no terreno do futebol pro-
priamente dito, os personagens 
já carregam visão distorcida e 
egoísta dos fatos: os jogadores 
reclamam de tudo e de todos, 
não respeitam companheiros com 
entradas desleais e simulações 
grosseiras; também os árbitros, 
fragilizados, pressionados e sem 
direito de resposta, quase todos 
aceitam contestações agressivas. 
Há um clima de bagunça, descon-
trole e indisciplina na maioria dos 
jogos. Depois das partidas, técni-
cos e dirigentes, quase sempre, 
protagonizam cenas lamentáveis, 
fazem reclamações absurdas. Há 
uma espécie de comédia de erros 
em que todos se perdem, seja 
pela paixão cega, seja pela neces-
sidade de encontrar culpados por 
erros - dos jogadores ou técnicos. 
Está mal o futebol brasileiro. 

No último clássico entre Cru-
zeiro e América, válido pelo jogo 
de ida das semifinais do campeo-
nato Mineiro/2021, o técnico Lisca 
do América roubou a cena. Com 
um descontrole emocional absur-
do e comportamento deplorável 
para um técnico de Série A desde 

os primeiros minutos de partida, 
abusou do direito de reclamar 
da arbitragem, insultos contra a 
comissão técnica do Cruzeiro e 
revidando supostas ofensas do 
banco celeste. No final da partida, 
debocha do goleiro Fábio e sai 
literalmente à francesa, deixando 
um clima hostil na zona mista do 
estádio Mineirão, que por muito 
pouco, não se transforma numa 
pancadaria generalizada. Até 
quando hein? Será que técnicos, 
dirigentes, jogadores e árbitros 
esquecem que são referências 
dentro e fora de campo? Há crian-
ças e jovens assistindo aos jogos. 
O que se espera desses profissio-
nais é o mínimo de civilidade. Não 
me venha com essa conversa de 
nervos à flor da pele, adrenalina 
alta durante e após as partidas. 
É necessário equilíbrio, afinal, se 
não souber lidar com pressão, 
devem procurar outra atividade. 

Em verdade, jogadores são 
unânimes em apontar que discus-
sões mais ríspidas são recorrentes 
no calor das partidas. Porém, 
elas ficam mais expostas no 
silêncio dos estádios vazios, sem 
público, em plena pandemia do 
coronavírus. 

Existe sempre um micro-
fone posicionado ao lado dos 
bancos de reservas, justamente 
para captar a interação dos 
treinadores com os atletas e 

árbitros. Sem o devido ruído 
das arquibancadas, tornou-se 
comum a veiculação com nitidez 
de diálogos ríspidos e muitas 
vezes desrespeitosos. Mais um 
motivo para que as cobranças 
mais pesadas sejam restritas 
ao ambiente do vestiário e dos 
Centros de Treinamento. 

O futebol precisa mudar 
essa cultura da emoção acima 
de tudo. A racionalidade é ne-
cessária. A paixão não pode 
engolir a razão a qualquer preço. 
O comportamento equilibrado, 
gentil e respeitoso não pode ser 
tratado como algo alheio ao fu-
tebol. São virtudes obrigatórias 
para quem lida com um esporte 
tão popular e encantador como 
o futebol. Não é pedir muito 
que sejamos educados. Essa 
mania péssima de reclamar 
acintosamente contra decisões 
dos árbitros já está se tornando 
muito chata. E com os estádios 
vazios, nem se fala. Escuta-se de 
tudo. Desde os jargões mais co-
nhecidos do futebol até ofensas 
verbais de arrepiar os cabelos. 
Um desrespeito total e absoluto 
de lado a lado. É preciso de uma 
mudança de postura urgente. 
Ver o futebol com outros olhos. 
Um entretenimento que envolve 
emoção, paixão e razão, mas o 
bom senso e civilidade devem 
prevalecer.

profissionais do América participam de
palestra com técnico da seleção brasileira
No dia 3 de maio, o técnico 

Tite e integrantes de dife-
rentes comissões técnicas 

da seleção brasileira participaram 
de uma palestra para instrutores 
e alunos do Curso Licença PRO 
da Confederação Brasileira de 
Futebol  (CBF) Academy. Dentre a 
audiência do evento, realizado por 
videoconferência, estavam três 
instrutores que são colaboradores 
do América Futebol Clube. São 
eles: Eliney Melo, Gibson Moreira 
e Igor Custódio.

eliney melo é coordenador 
técnico do futebol feminino do Amé-
rica. Graduado em educação física 
pela Universidade Federal de Minas 
Gerais (UFMG), ele ainda soma, em 
seu currículo, uma pós-graduação 
em treinamento desportivo e um 
mestrado e doutorado em ciências 
do treinamento esportivo. Atual-
mente divide suas tarefas no clube 

com o cargo de coordenador e 
professor da CBF Academy, com 
licença B, que é a qualificação do 
profissional que deseja atuar no fu-
tebol com uma prática profissional 
competente e atualizada. 

“Nesse quase um ano de 
América, consigo notar a evolução 
dos trabalhos com as categorias 
de base e feminino. Tudo isso 
graças à equipe qualificada que 
coordenam os projetos. O time é 
um dos únicos que possuem coor-
denadores técnicos científicos. Isso 
diz muito sobre a qualidade dos 
nossos trabalhos”, enfatiza Eliney.

gibson moreira é professor da 
UFMG e desde outubro de 2019 
também atua como coordenador 
técnico e metodológico da base 
americana. O envolvimento do 
professor com o Coelho come-
çou com um convênio entre o 
departamento de esportes da 

universidade e o clube para uma 
consultoria da base. 

De lá pra cá, uma grande 
preocupação de toda a equipe 
responsável pelas categorias de 
base era fazer com que o América 
estivesse inserido no contexto do 
futebol brasileiro. Uma forma 
de garantir essa ocupação foi a 
criação do caderno de formação 
e documentos que norteiam e 
dão suporte ao DNA formador do 
clube. Sendo assim, o trabalho de 
instrutor do curso de formação de 
treinadores da CBF foi importante 
para o crescimento das categorias. 

“A palestra foi fundamental 
para avaliarmos que os processos 
que estabelecemos na categoria 
de base são de modelo de jogo, e 
os princípios que norteiam a for-

mação de atletas estão alinhados 
com o que a CBF pensa”, conclui o 
coordenador Gibson.  

igor custódio também atua 
fortalecendo a base do clube, na 
função de coordenador da prepa-
ração física de toda a base e pre-
parador físico da categoria sub-20. 
Seu trabalho é fundamental para 
o desenvolvimento e aplicação de 
estratégias e procedimentos me-
todológicos que visam potenciali-
zar o talento esportivo dos atletas 
em consonância com os objetivos 
e missão do departamento de 
futebol de base do Coelho. 

Na academia, Igor dá aula 
para o curso de treinadores, 
da licença B, e para o curso de 
preparação física aplicada às 
categorias de base. Ele ressalta 

que os eventos oferecidos pela 
CBF Academy contribuem no seu 
desempenho como instrutor dos 
cursos da academia e no seu tra-
balho dentro do time. “Eventos 
como esse nos municiam em 
base de estudo e reflexão sobre 
a linha metodológica adotada na 
principal ferramenta do processo 
de desenvolvimento de jogadores 
do América: o caderno de forma-
ção”, aponta. 

E completa não poupando 
elogios ao professor Tite: “Ter 
a oportunidade de escutar o 

comandante da seleção nacional 
enriquece o trabalho de qualquer 
profissional do futebol”.

Para o diretor de futebol da 
base americana, Fred Cascardo, é 
um orgulho ter profissionais tão 
qualificados à frente do DNA for-
mador americano. “Poucos clubes 
em seu departamento de futebol 
de base têm a chance de contar 
com três grandes professores da 
CBF Academy. Os cursos que a aca-
demia promove contribuem imen-
samente para o fortalecimento de 
um time”, afirma o diretor.

eliney é coordenador técnico
do futebol feminino do América

professor gibson durante
aula da cBF Academy

no América, igor coordena a preparação
física de todas as categorias de base
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Acervo do famoso capitão
senra será exposto em museu

Projeto é um tributo a este verdadeiro ícone do motociclismo mineiro

Ícone do motociclismo nacional, 
o mineiro Capitão Senra vai ganhar 
um museu em sua homenagem. A 
iniciativa da sua filha, Jacqueline 
Senra é anunciada no mês em que 
são lembrados os 5 anos de sua 
morte. 

O projeto do museu visa à ex-
posição do acervo colecionado ao 
longo de uma vida dedicada ao mo-
tociclismo. “Os museus referentes 
ao motociclismo ao redor do mundo 
atraem milhares de visitantes todos 
os anos. E aqui em Minas podere-
mos fazer o mesmo, aproveitando 
toda imagem deixada pelo meu 
pai. Vai ser um desafio, mas vamos 
conseguir”, acredita Jaqueline. 

José Senra Moreira, ou simples-
mente Capitão Senra, faleceu no dia 
2 de maio de 2016 e foi eternizado 
ao dar nome a Rodovia AMG-0160 
através da Lei 5224/2018 da Assem-
bleia Legislativa, que se chama Rota 
Capitão Senra. A via compreende o 
primeiro trecho que se estende por 
outras estradas da região metropo-
litana de Belo Horizonte. 

A intenção do museu é ter um 
espaço de convivência com mostras 
da história do motociclismo no 
Brasil e do mundo. A tecnologia 
avançada será usada para catalogar 
todo o acervo, a fim de proporcionar 

conhecimento e entretenimento aos 
apaixonados por motocicletas e ao 
estilo de vida estradeiro em contato 
direto com a natureza. 

Uma etapa fundamental para 
a realização do museu já está 
pronta. Graças ao auxílio de um 
grande amigo da família foram 
catalogados diversos objetos e 
documentos. Entre eles estão as 
próprias motos que pertenceram 
ao capitão Senra, além de vídeos, 
matérias jornalísticas, artigos de 
vestuário, placas de homenagem, 
troféus e os mais diversos objetos 
colecionados ao longo da vida 
em um trabalho minuciosamente 
detalhado com fotos e descritivos 
em formato de livro. 

O projeto entra agora na fase 
de levantamento de fundos por 
meio das Leis de Incentivo à 
Cultura e patrocinadores para a 
materialização do museu. Ele irá 
funcionar fisicamente em algum 
trecho, a ser escolhido, da Rota 
Capitão Senra, ação no mototuris-
mo que compreende os municípios 
de Nova Lima, Brumadinho e Belo 
Horizonte.  

Capitão Senra foi oficial do 
Exército Brasileiro e colecionador 
de motocicletas Harley-Davidson. 
Dedicou 61 anos de sua vida ao mo-
tociclismo, quando construiu amiza-
des em todo o Brasil por meio das 
viagens com o motoclube Águias de 
Aço, fundado por ele em BH. 

Ao longo dos anos foi homena-
geado inúmeras vezes pela sua de-
dicação ao motociclismo, mototuris-
mo e fomentador do motoclubismo 
onde teve a oportunidade de batizar 
diversos motoclubes brasileiros. 

Sua admiração pelo fabricante 
norte-americano de motos Harley-
-Davidson conferiu-lhe um destaque 
nacional nas comemorações dos 110 
anos da marca, realizadas em São 
Paulo, como Consumidor Símbolo. 
Na ocasião, ele recebeu a homena-
gem diretamente de Bill Davidson, 
bisneto do fundador.
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