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brAsil é um dos PAíses
com mAior risco de

ViolênciA contrA criAnçAs

instalação de cPis
movimenta os meandros

da política mineira 

Enquanto 2022 não chega, os basti-
dores da sucessão estadual vão sendo 
aquecidos em Minas, mediante um jogo 
complicado. A instalação das CPIs teria 
como intuito desgastar dois postulantes 
ao governo estadual: o governador Ro-
meu Zema (Novo) e o prefeito Alexandre 
Kalil (PSD). No âmbito da Assembleia 
Legislativa de Minas Gerais, está em 
curso uma investigação para descobrir 
os nomes imunizados indevidamente 
sob orientação da Secretaria Estadual de 
Saúde, os chamados “fura-filas”. Enquanto 
que, na Câmara Municipal, Kalil é alvo de 
duas CPIs: uma para ter conhecimento 
de possíveis desmandos por parte da 
BHTrans e outra questionando a atua-
ção do prefeito no combate à COVID-19.

Em 3 meses, a ad-
vogada e maquia-
dora Juliette Freire 

foi de 3 mil a quase 29 
milhões de seguidores no 
seu perfil no Instagram. 
A multidão interessa-
da no que a paraibana 
tem a postar equivale à 
população da Venezue-
la, país com mais de 28 
milhões de habitantes. 
Estabelecer-se como uma 
influenciadora desse por-
te, atualmente, significa 
relevância e fortuna. “Ela 
tem potencial de faturar 
milhões por mês, não 
só com posts em redes 
sociais, mas com sua ima-
gem, principalmente. 
Contratos de publicidade, 
licenciamento de produ-
tos, cursos e até músi-
ca”, diz Murilo Oliveira, 
especialista em marke-
ting de influência digital.

45% dos internautas compraram
seminovos pela primeira vez

durante a crise sanitária

A pandemia de COVID não apenas acelerou a 
prática de comprar virtualmente, mas também fez 
surgir novos hábitos de consumo. Segundo uma 
pesquisa realizada pela OLX, 39% dos brasileiros 
adquiriram um item de segunda mão pela internet. 
Dentro dessa porcentagem, 45% o fizeram pela 
primeira vez durante a crise sanitária. O aparelho 
celular foi o produto mais procurado pelos consu-
midores. “Isso pode ser explicado pelo fato dos 
cursos e aulas serem on-line”, afirma o especialista 
em educação financeira Felipe Borges.

52% da população 
engordou na pandemia
 
Apesar de ainda não existir um estudo de como 

as alterações de rotinas impostas pela pandemia 
impactam nosso corpo, uma pesquisa realizada pela 
Ipsos, mostra que, com 52%, os brasileiros são os que 
mais ganharam peso desde o início da crise sanitária. 
Nutricionistas avaliam que a razão por trás desse alto 
índice seja o emocional. “As pessoas tendem a comer 
mais quando estão ansiosas, tristes e preocupadas. 
Chamamos de fome emocional, que é o desejo de 
mastigar o tempo inteiro, diferentemente da fome 
fisiológica, que é quando a pessoa come em horários 
corretos”, exemplifica a nutricionista Paula Barros.

Fenômeno: quanto Juliette Freire,
campeã do big brother brasil 21,
pode faturar com o instagram?

@
th

ay
se

go
m

es

economiA – PáginA 6

Kalil é alvo de duas
cPis na câmara municipal
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Dados do Programa 
de Atenção à Criança 
e ao Adolescente Ví-

timas de Violência (FIA/RJ) 
traçaram o perfil de quem 
mais sofre com agressões e 
abusos. Em 58% dos casos, 
estão crianças na faixa etária 
de 0 a 6 anos. O principal tipo 
de violência é o abuso sexual 
(49,3%), seguido da psicoló-
gica (24,4%), física (15,6%) e 
negligência (10,7%). Segun-
do a especialista em direitos 
humanos, Cida Vidigal, para 
reverter esse quadro é ne-
cessário mudar o cenário de 
descaso do poder público e 
fortalecer bases essenciais à 
vida humana.
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“o dia em que a terra Parou”

nat macedo

O baiano Raul Santos Seixas, 
nascido em Salvador, no dia 28 
de junho de 1945, imortalizado 

como Raul Seixas, ou Maluco Beleza, 
ou para os mais generosos, que pre-
feriram enxergá-lo ao contrário, e o 
chamaram de Luar, foi reconhecida-
mente um gênio do universo musical 
brasileiro. Sua genialidade tomava 
proporções de premonição quando 
vaticinava sobre o dia em que a terra 
pararia, que os homens não sairiam 
de casa e  que não teriam nada pra 
fazer com seu tempo, seus medos, seu 
trabalho ou o fruto dele. 

Raul só não vislumbrou que nesse 
pedaço da terra chamado Brasil, essa 
parada seria ainda mais catastrófica. 
Mesmo com toda sua capacidade de 
antever, não seria possível prever que 
a irresponsabilidade do governo e seu 
chefe, tomaria ares de genocídio. Que 
ao insistir com tratamentos e medica-
mentos comprovadamente inócuos, 
ao trocar o comando da saúde no país 
como se troca de camisa, ao tentar 
ideologizar o vírus, ao tentar fazer 
do vírus um produto comunista, ao 
tentar fazer da mais grave pandemia 
vivida pela humanidade fosse apenas 
uma gripezinha, faria com que o 
Brasil, mais uma vez, se notabilizasse 
negativamente no mundo, batendo 
recordes de infectados e mortos. Não 
foi possível imaginar que um único 
maluco - e não é um maluco beleza - 
conseguisse destruir a vida de tantas 
pessoas, de tantas famílias, tantas 
cidades e de toda a economia de uma 
nação inteira.

brasil é líder no ranking de violência contra
crianças e adolescentes da América latina

Henry, Gael e Ketelen. Esses são nomes de crianças 
que perderam a vida devido à violência infantil. 
Uma pesquisa que avaliou a percepção da so-

ciedade sobre essa barbaridade colocou o Brasil como o 
mais violento. Por aqui, 13% dos entrevistados enxergam 
que existe um alto risco dessas práticas contra crianças. 
Em seguida aparecem o México, com 11%, o Peru e a 
Bolívia, ambos com 10%. Em contrapartida, as melhores 
percepções foram verificadas em Honduras e na Costa 
Rica, com 2%.

Dados do Programa de Atenção à Criança e ao Ado-
lescente Vítimas de Violência (FIA/RJ) traçaram o perfil 
daqueles que mais sofrem com agressões e abusos. No 
estudo foi possível identificar que em 58% dos casos, as 
crianças estão na faixa etária de 0 a 6 anos. O principal 
tipo de violência é o abuso sexual (49,3%), seguido pela 
psicológica (24,4%), física (15,6%) e negligência (10,7%).

A pesquisa mostra ainda que crianças entre 7 e 11 anos 
representam 30% das vítimas. Além disso, os adolescen-
tes que sofrem violência correspondem a 12%. Segundo a 
análise, a preferência dos autores por mais jovens pode 
ser explicada pelo fato de serem mais vulneráveis. O 
levantamento revelou também que as meninas são as 
que mais sofrem agressão. Elas representam 62% das 
vítimas, enquanto meninos são 37,7%.

O edição do brasil conversou sobre o tema com a 
advogada Cida Vidigal (foto), especialista em direitos 
humanos e vice-presidente da Comissão de Direitos 
Humanos da OAB MG.

“Essa noite, eu tive um sonho de 
sonhador, Maluco que sou, eu sonhei
Com o dia em que a Terra parou
Com o dia em que a Terra parou.
Foi assim
No dia em que todas as pessoas, do 
planeta inteiro
resolveram que ninguém ia sair de casa
como se fosse combinado em todo o 
planeta.
Naquele dia, ninguém saiu de casa, 
ninguém.
O empregado não saiu pro seu tra-
balho 
pois sabia que o patrão também não 
tava lá.
Dona de casa não saiu pra comprar 
pão
pois sabia que o padeiro também não 
tava lá.
E o guarda não saiu para prender
pois sabia que o ladrão também não 
tava lá.
E o ladrão não saiu para roubar
pois sabia não que não ia ter onde 
gastar.
No dia em que a Terra parou, 
No dia em que a Terra parou,
No dia em que a Terra parou.
E nas igrejas nenhum sino a badalar
pois sabiam que os fiéis também não 
tavam lá.
E os fiéis não sairam pra rezar 
pois sabiam que o Padre também não 
tava lá.
E o aluno não saiu para estudar
pois sabia que o professor também 

não tava lá.
E professor não saiu pra lecionar 
pois sabia que não tinha mais nada 
pra ensinar. 
No dia em que a terra parou,
No dia em que a terra parou,
No dia em que a terra parou,
No dia em que a terra parou.
O comandante não saiu para o quartel
pois sabia que o soldado também não 
tava lá,
E o soldado não saiu pra ir pra guerra 
pois sabia que o inimigo também não 
tava lá.
E o paciente não saiu pra se tratar 
pois sabia que o doutor também não 
tava lá.
E o doutor não saiu pra medicar
pois sabia que não tinha mais doença 
pra curar.
No dia em que a Terra parou,
No dia em que a Terra parou,
No dia em que a Terra parou,
No dia em que a Terra parou.
Essa noite eu tive um sonho de so-
nhador,
Maluco que sou, acordei...
No dia em que a Terra parou,
No dia em que a Terra parou,
No dia em que a Terra parou (eu 
acordei),
No dia em que a Terra parou (acordei),
No dia em que a Terra parou (justa-
mente),
No dia em que a Terra parou  (eu não 
sonhei),
Acordei, e a Terra parou”.

mesmo não tendo particularizado, raul deu o seu aviso:

A mídia e o autoritarismo
do conhecimento de toda nação que onde existe democracia, 
a imprensa livre é fundamental, confirmando-se, assim, a 
importância da mídia em se tornar o elo entre o povo e seus 
governantes. Até porque a democracia ainda é a maior invenção 

para estabelecer limites de quem está no poder. 
Na verdade, há muito tempo, existem eleições para escolher nomes 

que são votados pela população. No entanto, alguns têm tentado mudar 
o regime, priorizando a caminhada em defesa de um viés mais totalitário. 
E é justamente nesse ponto que essas figuras públicas começam a mini-
mizar a importância da imprensa. Para praticarem seus atos a bel-prazer, 
esses administradores sempre tomam a iniciativa de evitar a circulação de 
informação independente e democrática. 

Ao usurparem essa liberdade, eles, até para contestar as oposições, 
usam de métodos não convencionais e penosos de censura, sob todos os 
aspectos para deixar a população sem saber sobre os verdadeiros aconteci-
mentos no dia a dia. Tendo em vista essa realidade, em todos os continentes, 
foram criadas organizações para proteger o direito à informação confiável. 
Destaca-se, neste ínterim, o relatório do Ranking Mundial de Liberdade de 
Imprensa, publicado anualmente pela ONG Repórteres sem Fronteiras, 
apontando, pelo segundo ano consecutivo, que o Brasil se tornou um país 
em que os veículos de comunicação têm menos liberdade para trabalhar. 
O país ocupa agora a 111ª posição entre 180 nações.

Semana passada, o edição do brasil fez uma entrevista com a presi-
dente do Sindicato dos Jornalistas Profissionais de Minas Gerais (SJPMG), 
Alessandra Mello. Em sua fala, ela criticou a falta de respeito de autoridades 
brasileiras em oferecer valor a uma imprensa livre, já que este é um pilar 
fundamental de nações democráticas. 

Alessandra, inclusive, censurou o presidente da República, Jair Bolsona-
ro, por, em diversas oportunidades, ter desdenhado dos jornalistas e, até 
mesmo, atacado a mídia de um modo geral. Além de recriminar Bolsonaro, 
a presidente do SJPMG disparou: “hoje, a liberdade de imprensa está sob 
ataque em função dessa propagação de fake news. Porém isso é muito ruim, 
visto que quanto mais democrática é a nação, maior é a independência da 
mídia. Precisamos ficar atentos, pois quando começam a atacá-la, especial-
mente da maneira como estamos vendo, é um passo para o autoritarismo. 
Essas agressões à imprensa e aos repórteres em geral são alarmantes e 
devem ser uma preocupação da sociedade”.

É importante ficar registrado para a história: os jornalistas nunca 
fazem passeatas em favor da censura, do retorno de militares ao poder e, 
tampouco, atuam nos bastidores dos governos buscando estabelecer um 
confronto entre os parlamentos e os militares. Normalmente, esses traba-
lhadores se pautam pelo exercício do direito pleno, inclusive respeitando 
as leis emanadas pelas Cortes Superiores e, devidamente, votadas pelo 
Congresso. Sendo assim, se, atualmente, existe uma guerra ideológica nos 
bastidores da República, na qual se divide a população brasileira, a culpa 
é de quem a pratica e nunca, e em hipótese alguma, dos profissionais da 
comunicação de nosso país.

A
rq

ui
vo

 p
es

so
al

o brasil é um dos países com mais 
risco de violência infantil e o 5° que 
mais mata criança e adolescente. 
A que você atribui isso?

A infância e a adolescência são perí-
odos essenciais à formação emocional, 
mental e física dos seres humanos. Dife-
rentemente de outros animais, o homem 
nasce completamente dependente de 
outro ser de sua espécie para sobreviver. 
Nascemos destituídos de meios para nos 
autoproteger, nesse contexto, entra a 
família como primeiro núcleo de amor e 
proteção, que mais tarde vai se expandir 
para a escola e a vida social.

Ocorre que, no Brasil, desde sempre, a 
infância é negligenciada e, em muitas realida-
des, falta o básico à criança e ao adolescente. 
O resultado disso é um alto índice de violência 
contra esse grupo. 

dados mostram que a violência 
contra a criança tem crescido no 
país durante a pandemia. Quais 
são as causas disso?

Os números apontam para um aumen-
to de um quadro que sempre existiu, mas 
que era e ainda é pouco divulgado. Desde 
os tempos mais antigos sabemos que as 
crianças e os adolescentes eram educados 
com castigos físicos muito severos e até 
torturas. Essas práticas, extremamente 
rigorosas e desumanas, se justificavam 
no discurso social e religioso como uma 
forma de amor. 

A pandemia não trouxe mais violência, 
ela apenas potencializou e tornou visível uma 
realidade que, na maioria das vezes, ficava 
oculta no ambiente da casa. A crise sanitária 
colocou mais pessoas juntas por um tempo 
maior e em condições mais desgastantes. 
Esse cenário complexo gera um ambiente 
mais hostil e quem está exposto a ele são 
as crianças, adolescentes e membros mais 
vulneráveis da família.

o que se caracteriza como violên-
cia infantil?

A Constituição Federal de 1988 prevê que 
a família, a sociedade e o Estado são respon-
sáveis por proteger e assegurar às crianças e 
aos adolescentes condições para crescerem e 
se desenvolverem com dignidade. Sempre que 
vivenciamos situações nas quais eles estão 
expostos a algum tipo de risco verificamos um 
flagrante descumprimento desses preceitos.

A violência infantil pode ser caracterizada 
por diversas modalidades de comporta-
mentos e/ou omissões que variam desde a 
negligência e abandono do menor; passando 
pelas violências física, psicológica e sexual; 
podendo tomar formas ainda mais gravosas 
como a tortura, o tráfico de crianças e adoles-
centes, o aliciamento e a exploração sexual, 
o trabalho escravo, entre outros.

como denunciar nesses casos?

Diante da constatação de violência, é 
preciso que haja denúncia imediatamente. Se 
há uma suspeita ou conhecimento de que al-
guma criança ou adolescente esteja sofrendo 
qualquer tipo de violência, comunique ime-
diatamente ao Conselho Tutelar de sua cidade 
ou o Disque 100. É garantido o anonimato a 
quem denuncia uma situação de maus-tratos. 
O importante é não silenciar diante de uma 
condição na qual um vulnerável encontra-se 
em perigo. Quem sabe e silencia também é  
culpado pelos crimes que estão acontecendo. 

Quais as consequências para quem 
comete esse tipo de violência?

Esse indivíduo será enquadrado nos 
tipos penais dos crimes previstos no Código 
Penal Brasileiro (Decreto-lei 2.848/1940), 
agravados pelas leis de proteção à criança 
e ao adolescente, como o Código da Criança 
e do Adolescente (Lei 8.069/1990), Lei da 
Palmada (Lei 13.010/2010), Lei de Tortura (Lei 
9.455/1997), entre outras. 

Uma vez que quem deveria cuidar passa 
a agredir, impõe-se o dever do Estado de 
punir severamente. Nesses casos as penas 
poderão variar de acordo com a gravidade e a 
proporcionalidade da violência e podem levar 
o agressor a penas de reclusão que variam de 
4 a 12 anos. Penas estas que, dependendo 
das circunstâncias, poderão atingir o limite 
de 30 anos de reclusão previstos em nossa 
legislação.

Quais medidas deveriam ser to-
madas para que esses índices 
diminuíssem?

Reverter esse quadro é transformar o ce-
nário de descaso do poder público e fortalecer 
bases essenciais à vida humana, como educa-
ção de qualidade para todos, implementação 
do diálogo entre as pessoas do núcleo familiar 
e proteção para os vulneráveis. Enquanto não 
tratarmos a infância e a adolescência com 
respeito e proteção não podemos vislumbrar 
a diminuição dessa situação no Brasil. 

Para diminuir esse quadro dramático 
e covarde é necessária a implementação 
de medidas multidisciplinares para que os 
agressores sejam efetivamente punidos. E 
isso deve acontecer na medida da gravidade 
da agressão, mas para que também recebam 
assistência psicológica. Não necessitamos de 
novas leis, precisamos fazê-las se efetivarem 
na prática. Além disso, é essencial promover 
tratamentos para as vítimas, bem como cam-
panhas de conscientização para seus pais e 
parentes a fim de que auxiliem e denunciem 
os agressores.

diante da constatação
de violência, é preciso

que haja denúncia
imediatamente
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experimente a cachaça “PurAnA”.

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

alguns dos principais degustadores da região.

telefone: (31) 99243-1100
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secretário de estAdo de culturA e turismo

o futuro é agora

sucessão ao governo estadual
começa pela guerra das cPis

O prefeito de Uberlândia, 
Odelmo Leão (PP), convocou 
para o primeiro escalão de 
sua equipe, mais uma mulher. 
Trata-se de Thalita Costa Jorge, 
filha do ex-deputado Romel 
Anísio Jorge, para comandar a 
Secretaria de Municipal do Agro-
negócio, Economia e Inovação. 
Ela assumiu o posto no dia 13 
de maio. 

A nova titular é advogada 
com vasta experiência em agro-
negócio está no governo munici-
pal desde o início deste ano. Ao 
assumir a pasta, ela expressou 
o compromisso de trabalhar no 
aprimoramento desta impor-
tante área para o desenvolvi-
mento da cidade, aproximando 
a cadeia do agronegócio com 

os empreendedores locais, sem 
deixar de lado a captação de 
grandes empreendimentos e a 
inovação.

importância

Ao aceitar esse novo desa-
fio, Thalita prenunciou a sua 
pretensão de atuar pelo engran-
decimento das diferentes áreas 
atinentes à sua secretaria, com 
o objetivo de tornar mais visível 
as ações do agronegócio, com a 
finalidade de fomentar  um elo 
proativo com demais parceiros e 
produtores do segmento, insta-
lados na municipalidade. Afinal, 
Uberlândia é um dos grandes 
celeiros da produção rural, com 
destaque estadual e nacional.

Uberlândia tem nova secretária
no comando do agronegócio

thalita Jorge passa a comandar a pasta
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Foi emblemática a decisão do gover-
nador Romeu Zema (Novo), semana 
passada, em autorizar a liberação de 
verba milionária para reconstrução 

de obras nos afluentes do Rio Arrudas, na 
confluência dos municípios de Belo Horizonte 
e Contagem. Pelo projeto, quando essas inter-
venções estiverem prontas, as enchentes que 
atormentam os moradores da capital mineira 
serão minimizadas. Para transformar o evento 
em um ato político, o governador mineiro 
convidou a prefeita Marília Campos (PT) ao 
Palácio, mas, por razões óbvias, Alexandre Kalil 
(PSD) não compareceu e foi representado pelo 
vice-prefeito Fuad Noman (PSD).

A atitude de Zema, muito provavelmente, 
faz parte do elenco de deliberações admi-
nistrativas com viés político. Até porque sua 
assessoria constatou o crescimento de popula-
ridade de Kalil na região metropolitana, onde 
há um contingente de cerca de 5 milhões de 
habitantes. Sendo assim, ele resolveu partir 
para o ataque.

guerra das cPis

É bem plausível que, a partir de agora, seja 
acelerada a anunciada batalha nos bastidores, 
travando um verdadeiro duelo entre Kalil e 
Zema, com vistas ao projeto eleitoral para a 
sucessão estadual de 2022. 

Fora isso, está em curso outra luta nos 
bastidores, iniciadas devido à instalação da CPI 
dos Fura-Filas com objetivo de investigar nomes 
que foram vacinados indevidamente contra 
a COVID-19, por orientação da Secretaria de 
Estado da Saúde. Quando instalaram a CPI, co-
mandada no ato pelo presidente da Assembleia 

Legislativa de Minas Gerais (ALMG), deputado 
Agostinho Patrus (PV), a intenção era buscar 
desgastar Zema, segundo o que se comentou 
na época. No entanto, ao longo de quase 2 
meses, a comissão está servindo apenas para 
oferecer mais visibilidade ao seu presidente, 
o deputado João Vítor Xavier (Cidadania), e o 
relator Cássio Soares (PSD).

 De acordo com especialistas da área polí-
tica, a possível punição dos vacinados poderá 
ser a cobrança do imunizante, ou seja, cada um 
deles teria que desembolsar dinheiro do pró-
prio bolso para pagar pela vacina. Um castigo 
mais severo não acontecerá, até porque assim 
que o assunto veio à tona, o então secretário 
Carlos Eduardo Amaral foi afastado do posto. Tão longo instalou-se o procedimento in-

vestigatório no Legislativo estadual, a Câmara 
Municipal de Belo Horizonte (CMBH) tratou 
de buscar assinaturas e acabou conseguindo 
instalar duas CPIs, concomitantemente, para 
investigar atos de Kalil.

Segundo se fala nos meandros políticos, a 
presidente da CMBH, Nely Aquino (Podemos), 
foi a protagonista dessa proeza. “Logo ela, 
eleita e reeleita para o posto de titular da 
Casa com apoio de vereadores ligados a Kalil”, 
lamenta-se um colega de parlamento.

Para especialistas, o poder de desgaste das 
CPIs contra o prefeito de BH é infinitamente 
maior do que o tema dos fura-filas. Especial-
mente no que se refere às investigações rela-
cionadas à BHTrans, tida como uma espécie de 
caixa-preta de transportes da capital, não de 
agora, mas ao longo das décadas. 

Relativamente à CPI para averiguar os gas-
tos durante a pandemia, os vereadores ligados 
a Kalil se dizem tranquilos, pois a Prefeitura de 
Belo Horizonte agiu de acordo como as orien-
tações do governo, tanto no que diz respeito às 
ações para a vacinação, como sobre a aquisição 
de insumos e contratação de leitos.

Prefeito Kalil teria sido traído
pela presidente da câmara de bH

marilia campos foi ao gabinete
de zema para assinar convênio
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governador x imprensa
Ao longo de 2 anos e meio de administração, o governador 

romeu zema (Novo) tem sido diferente em relação aos seus 
antecessores em muitos aspectos, inclusive no que se refere à 
convivência com a imprensa. “A impressão é que ele tem medo de 
se aproximar da mídia”, comentam especialistas. Por enquanto, 
a prioridade dele é atuar firme nas redes sociais. Ou seja, para 
haver mudança na comunicação oficial do governo, tudo vai de-
pender da própria intenção do mandatário em mudar de hábito.

Política em moc
 O prefeito de Montes Claros, Humberto souto (Cidadania) 

pode, a qualquer momento, anunciar a decisão de promover 
mudanças no seu secretariado, cuja demissão poderá ser 
extensiva a alguns cargos do segundo escalão. Isso é o que se 
comenta nos bastidores da Assembleia Legislativa de Minas 
Gerais (ALMG). 

banqueiro insaciável 
O banqueiro (leia-se BMG), ricardo guimarães, tem dito a 

amigos que não vai sossegar enquanto não conseguir autoriza-
ção da Prefeitura de Belo Horizonte para lançar um loteamento 
na cobiçada mata, anexa a Serra do Curral, após o bairro Bel-
vedere, uma das regiões mais nobres da capital mineira. Até 
então, a pretensão dele tem sido travada pelas autoridades do 
meio ambiente, mas como seu poder de persuasão é enorme, 
não se sabe até quando essa resistência vai ser levada a efeito. 

Fora da disputa
No Sul de Minas, onde é conhecido politicamente, já 

circula a informação indicando que o atual presidente do 
Sebrae Nacional, o ex-ministro carlos melles, desta vez não 
será candidato a deputado federal. E aguardar para conferir... 

mdb contra zema
A bancada do MDB na Assembleia Legislativa conta com 7 

parlamentares. O grupo tende a ficar contra o projeto político 
do governador romeu zema (Novo) no próximo ano. Isso é 
o que tem sido demonstrado pelo líder sávio souza cruz. 

Política em uberlândia
Quando assumiu o governo de Minas, o então governador 

tancredo neves transformou o Palácio da Liberdade em uma 
espécie de templo da política brasileira por onde circulou, 
por meses a fio, proeminentes nomes de prestígio nacional. 
Agora, guardadas as proporções, está acontecendo o mesmo 
em relação ao prefeito de Uberlândia, odelmo leão (PP). É 
que, por conta do período eleitoral de 2022 se aproximando, 
ele tem recebido emissários e telefonemas a todo o instante 
querendo saber sua posição no que se refere à disputa.

cena única – Só para rememorar: Uberlândia é o segundo 
colégio eleitoral do estado.

deputados acomodados
Devido à pandemia, ao longo de um ano, o plenário da 

ALMG tem funcionado quase que pelo sistema de votação à 
distância para manter o isolamento. Mas como o processo deu 
certo, agora tem parlamentares querendo ficar apenas no es-
quema de participação remota. Vamos trabalhar direito, gente.  

nely x Kalil
Segundo os jornalistas da crônica política, não se deve 

convidar para uma mesma mesa o prefeito de Belo Horizonte, 
Alexandre Kalil (PSD), e a presidente da Câmara Municipal, 
nely Aquino (Podemos). Coisas da política mineira. 

comentário único. Conforme os mesmos jornalistas, 
nely já se acertou com o grupo da Cidade Administrativa, 
se ligando, assim, ao projeto de zema em 2022. E olha que 
ela, para chegar à presidência da Casa, contou com apoio de 
muitos vereadores ligados ao prefeito. Isso ainda vai dar xabú. 

A eleição de 2022
já é tema recorrente

nos bastidores

O turismo mundial trabalha hoje com 
a ideia estruturante de que as viagens no 
mundo pós-pandemia se darão prioritaria-
mente em destinos domésticos. O governo 
de Minas Gerais, por meio da sua Secretaria 
de Estado de Cultura e Turismo (Secult), tem 
plena consciência dessa tendência que se 
avizinha e já começa a atuar dentro dessa 
definição, estendendo à mesa, acendendo 
o fogão a lenha e arrumando a casa para 
receber o fluxo turístico nacional. 

Em Minas, a transversalidade entre a 
cultura e o turismo será o grande diferencial 
para atrair os futuros e novos visitantes. 
Somos o terceiro estado do país no número 
de empregados ligados a esse setor, 12,4% 
das nossas empresas, assim como 7,9% 
dos empregados, estão no ramo. Também 
somos o segundo estado no número de em-
presas ligadas ao turismo, o 11º em número 
de turistas estrangeiros e o quarto em fluxo 
de passageiros nacionais. Minas também 
é um dos 10 destinos mais acolhedores 
de todo o mundo, como revela enquete 
mundial realizada em 2021. Faço esses 

apontamentos para dar a exata dimensão 
do que representamos e do que propomos 
em médio prazo para todo o Estado, no 
universo comum do turismo e da cultura. 

Dentro das nossas muitas e variadas 
vocações, estamos focados em promover a 
regulação da prática do turismo de aventura 
e ecoturismo, valorizando assim os destinos 
ainda não tão conhecidos. Isso vai fortalecer 
também o turismo de base comunitária, 
perto dos atrativos naturais e que estava em 
franca ascensão em Minas antes da pande-
mia do coronavírus. Neste mesmo cenário, 
estamos promovendo estudos sobre a ma-
nutenção, preservação e promoção do Lago 
de Furnas, alinhando as atividades turísticas 
às datas comemorativas regionais, criando 
uma interface com os Circuitos Turísticos 
devidamente estabelecidos. Retornamos 
agora a Comissão de Turismo e Gastrono-
mia para discussão com os diversos atores 
públicos e a sociedade civil para a constru-
ção de políticas públicas para o segmento, 
considerando sempre as características das 
vocações locais e regionais.

Apostando na retomada do turismo 
como fundamental para o desenvolvimento 
socioeconômico de Minas Gerais, a Secult está 
implementando um plano estratégico de atu-
ação conjunta para o setor, pensando em sua 
reabertura gradual, de acordo com o Minas 
Consciente. Isso será fundamental para refor-
çar o potencial do Estado, com resultados prá-
ticos que posicionem o destino Minas Gerais 
no cenário nacional, a partir de uma retomada 
sustentável da atividade turística, gerando, 
assim, emprego, renda e valorização cultural.

Dentro desse processo estamos também 
dinamizando o segmento para ter resultados 
em curto e médio prazos, seguindo os eixos 
de estruturação, capacitação e marketing do 
destino Minas Gerais. Vamos atuar de manei-
ra colaborativa, inclusiva e participativa, em 
conjunto com os setores público e privado 
do turismo, adotando estratégia unificada 
para melhor aproveitar as oportunidades no 
futuro que ora vislumbramos. Entendemos 
que o futuro é agora para o povo mineiro, 
e o turismo e a cultura serão fundamentais 
para esse novo momento.
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recuperação judicial e coronavírus

Omnichannel: 60% dos brasileiros
já consomem de forma híbrida

Exploração do varejo virtual e físico tem crescido

Ao lado dos inúmeros entraves 
enfrentados todos os dias pelo 
empresário brasileiro, ele ainda 
deverá contabilizar os prejuízos 

amargados em consequência das medidas 
e recomendações governamentais voltadas 
ao combate do coronavírus, mas que, no 
ponto de vista econômico, correlacionam-se 
diretamente com a diminuição da procura e 
com o desaquecimento de diversos setores 
do mercado de consumo.

Ocorre que não serão todos os cenários 
onde se poderá manter ativo e honrar 
adequadamente com todos os compro-
missos e, não raras vezes, necessário será 
recorrer à normativa que regulamenta 
especificamente tal situação. Fala-se, aqui, 
e de modo bastante resumido, das regras 
atinentes a promover a recuperação judicial 
do empresário-devedor.

De início é preciso falar, porque ge-
ralmente se confunde justamente nessa 
premissa, que a Lei de Recuperação Judicial 
não é sanção; não veio como penalidade ao 
empresário malsucedido, mas exatamente, 
e ao contrário, como amparo e até mesmo 
proteção, porque soube o legislador, quando 
a editou no Congresso Nacional, que é o 
setor econômico e justamente o pequeno e 

médio empresário quem produz renda e gera 
emprego em massa no Brasil, de modo que 
a sua quebra não somente lhe atinge, afeta 
reflexamente toda a sociedade brasileira e é 
preferível que este não sucumba sem, antes, 
tentar promover a sua reorganização, preci-
samente por meio da recuperação judicial.

Para as situações nas quais o pedido se 
faz legítimo, e a partir do deferimento do 
processamento da recuperação judicial pelo 
respectivo juízo, ordenou a lei, em benefício 
do empresário, o chamado “stay period”, 
isto é, período legal dentro do qual ocorrerá 
a suspensão de todas as ações e execuções 
ajuizadas em face do devedor, pelo prazo 
máximo de 180 dias. Caberá então ao re-
cuperando apresentar o chamado “Plano 
de Recuperação Judicial”, demonstrando-se 
os meios a serem empregados para a sua 
recuperação, frente os débitos que enfrenta; 
a viabilidade econômica e a avaliação patri-
monial atualizada.

Caberão aos credores indicados pelo 
devedor e demais comparecentes, e ad-
ministrador judicial nomeado, a análise e 
oportunamente aprovação desse plano de 
recuperação. Ali se poderão estabelecer 
sobre a dilação dos prazos e pagamentos 
das obrigações, descontos, quitação das 

obrigações com dações, isto é, entrega de 
bens em pagamento; enfim, poderá, e de 
maneira geral com relação aos credores, 
estabelecer sobre os meios necessários para 
se atingir, concomitantemente, a satisfação 
dos créditos e a manutenção da atividade 
de produção.

Destarte, a recuperação judicial, com 
o auxílio de profissionais adequados e do 
próprio Poder Judiciário, se revela ferra-
menta jurídica valiosa, voltada a promover 
a reorganização da vida da empresa. Nesse 
sentido vale destacar que, nos termos do Có-
digo Civil brasileiro, “a pessoa jurídica não 
se confunde com os seus sócios, associados, 
instituidores ou administradores”. Melhor 
explicando: “a autonomia patrimonial das 
pessoas jurídicas é um instrumento lícito de 
alocação e segregação de riscos, estabele-
cido pela lei com a finalidade de estimular 
empreendimentos, para a geração de 
empregos, tributo, renda e inovação em 
benefício de todos”.

Isso para dizer que, na regra geral e den-
tro da normalidade jurídica, a vida e os bens 
particulares dos sócios e dos administradores 
não integram a recuperação judicial. Vale 
destacar: a recuperação é da empresa, e não, 
necessariamente, dos sócios.

A pandemia acelerou a digitalização 
de inúmeras empresas. O momento 
atual ainda ampliou o leque de 
canais de compra disponíveis. O 

consumo híbrido, chamado de omnichannel, 
já é a preferência de 60% da população, sendo 
que 16% disseram ter estreado em aquisições 
on-line em 2020.

A omnicanalidade consiste em uma expe-
riência única aos clientes, estando eles em um 
ambiente físico ou virtual. Muitas empresas, 
atentas a essa tendência de mercado, têm 
usado a tecnologia para personalizar esse re-
lacionamento. E o resultado tem sido positivo 
para 34% dos consumidores que alegaram ter 
tido só experiências de compras positivas nos 
últimos meses, enquanto que 43% descreve-
ram que tiveram mais vivências positivas do 
que negativas.

Os dados são da pesquisa “A opinião do 
consumidor sobre experiências omnichannel”, 
realizada pela All iN e Social Miner em parceria 
com a Opinion Box. Para compreender o com-
portamento das pessoas dentro da jornada 
de compra, a análise observou também o 
que as levaram a considerar a experiência 
negativa. No topo da lista aparece o valor 
do frete (31%), seguido por prazos de entrega 
ruins, que tornaram a tentativa desagradável 
para 18%.

Não precisar pagar pela entrega é a prin-
cipal motivação para 49% dos entrevistados, 
que preferem comprar em lojas físicas. 48% 
afirmaram que optam por essa modalidade 
por poder ver/sentir o produto e 47% por não 
precisar esperar para recebê-lo. Já os que pre-
feriram comprar on-line asseguraram recorrer 
aos comércios virtuais por achar mais barato 
(48%), encontrar melhores ofertas e promo-
ções (48%) e considerar mais fácil pesquisar 
preços e produtos (47%). 

As informações mostram ainda que 
40% dos consumidores avaliaram a jornada 
omnichannel como muito importante. Já 57% 
do público analisa como importante poder 

usar nas lojas físicas os cupons de desconto 
que são dados no site ou aplicativo da marca. 
Para 80%, a liberdade de realizar trocas ou de-
voluções de itens comprados nas lojas on-line 
e físicas é importante ou muito importante, 
a personalização na entrega de promoções e 
conteúdo é, para 76%, no mínimo importante, 
e o acesso à informação também é no mínimo 
importante para 83%.

O head de produto, Ricardo Rodrigues, 
explica que o isolamento fez muitas lojas se 
adaptarem. “Os estabelecimentos que não 
vendem itens essenciais se viram obrigados a 
fechar as portas dos estabelecimentos físicos. 
Com isso, a necessidade de se digitalizar, para 
continuar em contato com os consumidores, 
foi grande”.

Segundo o especialista, esse movimento 
viabilizou o acesso aos produtos. “O que con-
tribui não só para que o consumo - que tem 
variado entre on-line e offline - continuasse, 
mas também para que o perfil das pessoas 
mudasse com a quebra de paradigmas em 
relação ao comércio eletrônico. Inclusive, a 

intensificação na busca por artigos que antes 
não eram tão visados no virtual, como produ-
tos de hortifruti ou supermercados”. 

A jornada omnichannel deve continuar 
em alta. “Elementos apontam que, agora em 
2021, 52% querem comprar virtualmente para 
retirar em lojas físicas; 52% esperam poder 
continuar comprando em canais alternativos 
como WhatsApp e Instagram; e 49% afirmam 
que pretendem mesclar suas compras entre o 
on-line e o off-line. Para se ter uma ideia, em 
2019, esse percentual era de 29%”.

Para Rodrigues, o gosto criado pela popu-
lação ao omnichannel vem do fato de ser um 
consumo personalizado. “Atende o que o com-
prador quer, busca e precisa. Caso ele prefira 
comprar no conforto de casa, pelo celular ou 
retirar pessoalmente, há essa possibilidade. 
Se ele quiser ir até a loja física e manter o re-
lacionamento pelo ambiente virtual, também 
pode. E ainda comprar na loja física e receber 
cupons para consumir no on-line, além dos 
vários outros benefícios/fatores decisivos na 
hora da compra seja pessoalmente ou virtu-
almente”, conclui.

34% dos consumidores afirmaram ter tido só experiências positivas nos últimos meses
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sucessão presidencial
Indagado por representantes da imprensa nacional, o 

senador Fernando bezerra coelho (MDB-PE) e líder do gover-
no no Senado disse: “Não adianta falarmos sobre sucessão 
presidencial agora. Até o ano que vem, vai acontecer um 
verdadeiro balé político, com um entra e sai de parlamentares 
em partidos diferentes”.   

barnabés sem máscara
Segundo apuração dos jornalistas encarregados da 

cobertura diária ao Palácio do Planalto, está em vigor uma 
orientação vinda do gabinete da presidência de que os fun-
cionários graduados, especialmente os que servem próximo 
ao chefe da nação, estão proibidos de circularem de máscara 
de proteção contra a COVID-19. Cruz credo, gente!? 

Problemas no Judiciário?
Semana passada, na porta do famoso Café Nice, Centro 

de BH, advogados disseram em alto e bom tom: “Tem um 
desembargador mineiro e também um juiz de primeira ins-
tância que estão despachando os seus processos de maneira 
virtual, diretamente dos Estados Unidos”. Eles, no entanto, 
não quiseram revelar os nomes, mas prometem fazê-lo em 
breve. Aguardemos, não é mesmo, gente!?  

cPi sem importância
Na avaliação dos matemáticos políticos de Brasília, a CPI 

da COVID-19 não tem demonstrado força para promover um 
estrago maior nos meandros do governo federal. Está havendo 
muito disse-me-disse, sem um objetivo. “Não tem potencial 
de patrocinar uma ruptura política”, dizem os especialistas. 
Mas, de uma hora para outra, tudo pode mudar. 

ministro na berlinda
De acordo com comentários do jornalista global merval 

Pereira, as últimas aparições do ministro da Saúde, marcelo 
Queiroga, inclusive a sua fala junto aos membros da CPI 
da COVID, deixaram os bolsonaristas irritados. Com isso, 
os dirigentes do Palácio do Planalto já olham atravessado 
para o ministro. Será ele a próxima vítima? Aguardemos os 
próximos capítulos. 

Ator x governo
Já o historiador marco Antonio Villa, ao comentar a respeito 

do falecimento do ator Paulo gustavo, considerou que, por ter 
sido motivada pela COVID, a morte do humorista pode trazer 
consequência para a popularidade do presidente da República 
devido ao retardo no processo de vacinação em todo o país.

Prestígio do temer
Paulatinamente, o ex-presidente michel temer vai se 

desvencilhando dos processos na Justiça e, dia a dia, começa 
a demonstrar prestígio nos bastidores da política nacional. 
Ele, inclusive, já é consultado a todo o momento sobre temas 
complexos e pode auxiliar na eleição para a Presidência da 
República, uma vez que comanda o MDB, um dos maiores 
partidos políticos brasileiros. 

http://www.leitealcantara.com.br/
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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.

rádio itatiaia é comprada pelo
empresário rubens menin

Um anúncio histórico: 
a Rádio Itatiaia ga-
nha mais força. Ema-
nuel Carneiro, que 

comanda desde 1994 o veículo 
de imprensa, fundado em 1952, 
comunicou no dia 13 de maio, a 
aquisição de 100% da Itatiaia pelo 
empresário Rubens Menin. “Estou 
feliz por transferi-la a um mineiro 
de coração, comprometido com a 
missão de perpetuar este legado 
de 70 anos”, disse Carneiro.

Os ouvintes da Rádio de Minas 
foram comunicados por meio de 
um bate-papo, conduzido pelo 
jornalista e apresentador Eduardo 
Costa, entre Emanuel e Rubens 
Menin.

“Você, ouvinte, é a parte 
mais importante desta história 
de quase 70 anos. Ao longo des-
se tempo, sorrimos juntos, nos 
emocionamos, sempre juntos. 

Assim vamos seguir a jornada”, 
anunciou Costa.

Carneiro prosseguiu: “É um 
dia especial. Depois de um tra-
balho de quase 70 anos, a Ita-
tiaia muda seu comando. A família 
Carneiro está se afastando da di-
reção e passando o controle para 
um empresário bem-sucedido, 
reconhecido, pensando na con-
tinuidade, na preservação dos 
valores estabelecidos por Januário 
Carneiro (fundador)”.

Ele agradeceu ao público que 
“sempre reconheceu o papel 
da Itatiaia e acreditou nos propó-
sitos da emissora, dando à rádio, 
além de audiência, uma credibili-
dade muito grande”. 

“A Itatiaia é um patrimô-
nio de Minas Gerais”, resumiu 
Rubens Menin. “Eu sou fã da 
história, do que foi feito com 
brilhantismo e ética. É uma 

missão muito grande. Temos que 
continuar esta história que não 
vai acabar. Para Minas Gerais é 
muito importante. O papel da 
imprensa no desenvolvimento 
do estado, do social, é imenso. 
A Itatiaia faz isso com muita 
competência”, destacou.

O empresário garantiu que a 
Rádio de Minas segue como voz 
dos mais humildes. “O trabalho 
social que a Itatiaia faz não tem 
preço. Isso é pedra fundamental. 
Temos que ser a voz da população 
alegre, mas carente. O patri-
mônio da Itatiaia é a ética e o 
bom jornalismo. A obrigação do 
jornalismo é informar os fatos. 
A Itatiaia tem feito isso com muita 
isenção. Fazer o jornalismo como 
deve ser feito, a serviço da po-
pulação. Esta é a grande meta”, 
ponderou.

Menin também ressaltou a 
força da Rádio Itatiaia nas cober-
turas esportivas, em especial dos 
times mineiros. “Se não houvesse 
a Itatiaia, nenhum time de Minas 
teria a força que tem. A Itatiaia dá 
uma cobertura gigante. E não exis-
te futebol mineiro sem Atlético, 
Cruzeiro e América. É brincadeira 
pensar que o futebol vai existir 
sem esses três times e mais as 
forças do interior que completam 
o futebol”, disse.

“Vocês tratam isso com muito 
equilíbrio. Temos que manter esse 
software que vai dar certo. Vamos 
manter esse apoio e valorizar o 
futebol mineiro”, completou.

A rádio itatiaia

A Rádio Itatiaia foi fundada 
pelo jornalista e radialista Januá-
rio Laurindo Carneiro em janeiro 
de 1952, na cidade de Nova Lima, 
na região metropolitana de Belo 
Horizonte. Transmitida pelas fre-
quências 610 kHz – AM e 95,7 
MHz – FM, a Itatiaia é a principal 
emissora radiofônica do estado 
e está entre as mais importantes 
do Brasil.

A história da Itatiaia é mar-
cada pelo pioneirismo. Foi a 
primeira de Minas a implantar 
programação 24h, a usar satélite 
para transmissões internacionais, 

a transmitir Copas do Mundo e 
Olimpíadas com equipe própria 
e canal independente, além de 
veicular sua programação ao vivo 
pela internet.

A emissora mudou de
comando após 7 décadas
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daniel Amaro

inédito: compras on-line de produtos seminovos
tiveram crescimento de 45% durante a pandemia

Não é novidade que a internet 
fez com que novos hábitos 
de consumo surgissem. Ela é 
uma importante ferramenta 

na busca de promoções e ofertas de 
produtos novos. No entanto, devido à 
necessidade de as pessoas controlarem 
seus gastos por conta da crise financeira 
ocasionada pela COVID-19, o mercado 
de usados tem ganhado mais destaque 
no Brasil nos últimos meses. De acordo 
com uma pesquisa da OLX, uma das 
maiores plataformas virtuais de compra 
e venda, 39% dos brasileiros realizaram 
a aquisição de um item de segunda mão 
on-line. Dentro dessa porcentagem, 45% 
o fizeram pela primeira vez durante a 
pandemia.

Os dados do levantamento revelam 
que a COVID acelerou o hábito de comprar 
pelo e-commerce, mas também a prática 
de adquirir os produtos usados. Antes da 
pandemia, a preferência por produtos 
novos era maior entre aqueles que reali-
zavam compras pela primeira vez: 60%, 
contra 54% de interessados por itens de 
segunda mão.

Para o especialista em educação finan-
ceira Felipe Borges, o mercado de seminovos 
e usados tem avançado devido às incertezas 
econômicas. “É uma forma encontrada pe-
los brasileiros para comprar com melhor cus-
to benefício. Muitas vezes, apesar do item 
estar usado, ainda tem qualidade e serve 
para uso de outras pessoas. Também pode 
ser uma saída para gerar renda extra com a 
venda de artigos que estavam parados em 
casa. Observamos ainda que o celular é um 
dos produtos mais procurado. Isso pode ser 
explicado pelo fato dos cursos e aulas serem 
on-line por conta da pandemia”, afirma.

Por outro lado, a análise da OLX 
também mostrou que muitos consumi-
dores estão usando o ambiente do e-
-commerce para vender mercadorias que 
já estavam sem uso em casa para gerar 
renda extra. Aqueles que se desfizeram 

de roupas, calçados e material esportivo 
revelaram ter comercializado uma média 
de 7,8 unidades. A média ficou em 3,4 
para os aparelhos celulares. Os produtos 
eletrônicos com 2,8, e fechando o top 5, 
eletrodomésticos e móveis, com média 
de 2,4 e 2,3 unidades respectivamente.

cuidado nas compras

O advogado especialista em Direito do 
Consumidor Gabriel Silva reforça alguns cui-
dados que devem ser tomados durante uma 
compra pela internet. “Prefira utilizar sites 
conhecidos que fazem o intermédio da nego-
ciação. Sempre verifique a existência de um 
cadeado no canto superior esquerdo. Essas 
páginas usam criptografia para garantir a se-
gurança dos dados pessoais, como nome, nú-
mero de cartão, enderenço e senhas”, explica.

Entre outras medidas, Silva orienta 
que os consumidores escolham sites com 
plataformas de pagamento seguras. 
“Muitos aceitam pagamentos por bole-
tos bancários ou depósitos em conta. É 
melhor fazer por meio de um cartão de 
crédito. Elas fazem uma verificação da loja 
antes de liberar a transação. Em caso de 
fraude, será menos complicado recuperar 
o dinheiro”.

Ele também afirma que as pessoas 
devem desconfiar de preços muito abaixo 
da média e registrar os passos da compra. 
“Grandes descontos podem esconder 
algum defeito do produto. Sempre ques-
tione se o item possui algum problema 
e faça testes na mercadoria assim que 

receber. Se possível, peça garantias para 
poder efetuar a troca. É importante salvar 
todos os dados durante o processo, seja 
e-mails ou print da tela, mesmo que o site 
já armazene essas informações”, finaliza.

Celulares 28%

Roupas, calçados e materiais esportivos 27%

Equipamentos eletrônicos 22%

Eletrodomésticos 17%

Móveis 15%

itens usados mais adquiridos
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celular é produto de segunda mão mais adquirido

“grandes
descontos

podem
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algum defeito
do produto”
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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

Prêmio
nobel da Paz

o ex-ministro Alysson
Paulinelli, candidato ao
prêmio nobel da Paz, foi
recebido na Assembleia
legislativa minas gerais

(Almg) pelo vice-presidente
Antonio carlos Arantes (Psdb)
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morte dA nAturezA - Sempre tem alguém denunciando a presença de 
animais silvestres nas casas próximas a áreas verdes da cidade. Outro dia, 
olhei para a casa de um vizinho e percebi a presença de vários tucanos. 
Até mesmo a jaguatirica tem aparecido em locais nunca imaginados, na 
busca incessante de comida. A realidade é que o homem está maltratan-
do as pequenas áreas verdes que ainda existem, hora com loteamentos 
indesejáveis, promovendo desmatamentos criminosos ou mesmo com as 
queimadas muito comuns nesta época do ano por todo o país. Na última 
semana, dois parques foram incendiados em Belo Horizonte e as conse-
quências todos conhecem. Quando os animais começam a aparecer nas 
residências, é o grito de socorro da natureza pedindo um basta.

enquanto isso a índia, um dos poucos países a desenvolver vacina 
contra a COVID, está passando por uma crise sanitária com mais de 4 
mil óbitos por dia. Os mortos estão sendo recolhidos nas ruas e a cre-
mação acontece com grandes fogueiras. A comunidade internacional 
está enviando auxílio para o país sem, no entanto, colocar o governo 
como o grande culpado. 

o prefeito de bH, Alexandre Kalil (PSD), continua em falta com 
os restaurantes que, até hoje, estão proibidos de funcionarem aos 
domingos. É importante lembrar que os bons estabelecimentos da 
cidade estão pagando pelos pecadores, que fazem aglomerações e 
não respeitam o protocolo sanitário. 

Parece que o prefeito da capital mineira vai passar todo o seu man-
dato sem fazer nenhuma obra de recuperação na Lagoa da Pampulha. 
Tem uma parte do lago que é só um matagal mal cheiroso e abandonado.

na última semana, o Anel Rodoviário foi palco de vários aciden-
tes, em sua maioria provocada pelas motos que trafegam entre os 
veículos nas duas mãos. O tão falado policiamento só chega depois 
dos incidentes e, mesmo assim, deixa o trânsito funcionando sem 
nenhuma fiscalização.

renAn cAlHeiros (MDB-AL) está vivendo seus últimos momentos de glória, 
depois de vários mandatos como senador da República, exercendo a Presi-
dência do Senado e até mesmo de ministérios. Ainda sofre com uma série de 
processos que não sabemos por que estão paralisados no Supremo Tribunal 
Federal por muito tempo. Como relator da Comissão Parlamentar de Inquérito 
da COVID-19, tenta fazer o que não teve coragem de realizar nos últimos anos.

PiX - De repente, o Banco Central (BC) resolveu dar uma mão aos cidadãos 
brasileiros incentivando-os a fazer o seu PIX. A ideia é modernizar nossa 
economia, evitando que os interessados deixem de ir a uma agência bancária 
para realizar seus negócios. Em minha opinião, está embutida nesse desejo 
do BC uma vontade imensa de tributar mais tarde aquele cidadão que será 
medido pela sua movimentação financeira. Lembre-se que, o maior objetivo 
do ministro da Economia, Paulo Guedes, é criar o chamado imposto das 
transações eletrônicas dos cidadãos brasileiros.
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nomes influentes em minas

o presidente

da Fiemg,

Flávio roscoe,

ao lado do

vice-presidente da

entidade, Fernando

coura. os dois

são nomes

reconhecidos nos

meios empresariais

e industriais de

minas gerais

domingo, dia 16 de maio

Dr. Expedido Monteiro Lara
Hindemburgo Pereira Diniz 

segunda-feira, 17

Sra. Lourdes Rocha de Vasconcelos
(esposa de José Santana de Vasconcelos Moreira)
Cristiano Augusto Alves da Silva

terça-feira, 18

José Fernando Aparecido de Oliveira
(prefeito de Conceição do Mato Dentro) 
Alda Rocha

Quarta-feira, 19

Ildeu Casagrande
Jornalista Katia Lage
João Guedes Vieira - Contagem

Quinta-feira, 20

Deputado Eros Biondini
Nilza Batista Pinheiro 

sexta-feira, 21

José Lincoln de Magalhães
Fernando de Magalhães Pinto 
Evandro de Pádua Abreu
Ex-vereadora Neuzinha Santos 

sábado, 22

Ex-governador Newton Cardoso 
Diego Mendes Barbosa
Maria Pacheco da Silva

romeu zema lança o programa reviva turismo
O processo de recuperação do Turismo em Minas 

Gerais ganhou mais força e incentivo a partir do dia 
10 de maio. O governador Romeu Zema (Novo) e o 
secretário de Cultura e Turismo, Leônidas de Olivei-
ra, lançaram o programa Reviva Turismo, que dará 
impulso à retomada gradual e segura das atividades 
turísticas, com base em quatro eixos: biossegurança, 
estruturação, capacitação e marketing do destino 
Minas Gerais.

Um dos principais objetivos é resgatar o setor, 
um dos mais prejudicados pela crise em função da 
pandemia, e estimular toda sua cadeia produtiva, 
que envolve oficialmente 15 segmentos econômicos, 
segundo critérios do Ministério do Turismo. O Reviva 
Turismo vai investir cerca de R$ 17,5 milhões em 2021, 
por meio de parcerias público-privadas e patrocí-
nios, e a meta é que o setor gere 100 mil empregos 
até 2022, colocando Minas entre os três principais 
destinos do país. 

Zema destacou que se reuniu por diversas vezes 
com representantes do ramo para ouvir as demandas 
e buscar uma solução. Segundo ele, a expectativa 
é a de que o turismo, responsável por cerca de 12% 
das empresas e quase 8% dos empregados formais 
em Minas Gerais, atue como uma alavanca para o 
desenvolvimento socioeconômico do estado.

“Talvez nenhum outro estado do Brasil tenha o 
que temos aqui. Cidades históricas, lagos, cachoeiras, 
parques naturais, gastronomia, o turismo ligado ao 
queijo, ao café, ao vinho, à cachaça. Precisamos 
reerguer este mercado que foi tão afetado pela pan-
demia. Vamos, com segurança e responsabilidade, 
erguer novamente este segmento que tem tanto a ver 
com a nossa mineiridade. Somos acolhedores e esta-
mos prontos para reativar este setor tão importante 
na geração de empregos”, afirmou o governador 
durante o lançamento.
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mestre em estudos culturAis PelA escolA de Artes, ciênciAs
e HumAnidAdes dA usP – alexandre@press2play.com.br

lArA mArin

O conteúdo deste artigo é de responsabilidade exclusiva do seu autor

A criança na internet e o lugar da escola
ma das maio-
res mudanças e 
adaptações que 
tivemos de reali-
zar por causa do 
isolamento social, 

devido à pandemia, foi a am-
pliação de trabalhos e estudos à 
distância. As longas e interminá-
veis reuniões de trabalho, aulas 
remotas e encontros virtuais em 
família fizeram com que celulares 
e computadores se tornassem 
nossos companheiros diários. Na 
vida das crianças e dos jovens 
não foi diferente e, com isso, veio 
o medo dos familiares quanto à 
exposição de seus filhos à internet 
e tudo aquilo que ela traz. 

A preocupação das famílias 
é que crianças e jovens passem 
horas em frente às telas, com 
medo de que isso possa ser 
prejudicial à sua saúde e à sua 
educação. Mas o que, de fato, é 
tão ruim na internet que poderia 
prejudicar nossos educandos? 

Muitas vezes, tais preocupações 
estão amparadas apenas em um 
estranhamento, recusa ou inse-
gurança do que é novo, e é isso 
que precisamos desmistificar.

Uma das maiores questões 
em se expor tanto à internet 
tem a ver com os conteúdos que 
ela traz. Não ter total controle 
sobre o que crianças e jovens 
consomem causa preocupação, 
e é justamente aí que os respon-
sáveis devem atuar: em mostrar 
para esse público que a verdade 
não está em uma única referên-
cia de um único website e assu-
mir que não teremos o controle 
sobre tudo o que os educandos 
consomem culturalmente.

E é aqui que entra a escola. 
Mesmo à distância, professores 
e professoras se empenham em 
ensinar aos seus estudantes que 
estar neste mundo da informa-
ção exige que aprendamos a 
lê-lo, entendamos de onde vêm 
os fatos para, então, formarmos 

a nossa opinião. É na escola que 
crianças e jovens aprendem a 
usar as ferramentas de pesquisa, 
a selecionar informações de fon-
tes confiáveis e a debater sobre 
os assuntos cotidianos e o próprio 
procedimento de uso da internet. 

Professoras e professores 
sempre estiveram interessados 
e empenhados em ensinar pro-
cedimentos, promover experi-
ências, estruturar aprendizados, 
orientar sobre fontes e pesquisas 
e oferecer materiais. Faz tempo 
que esses profissionais não se 
importam apenas com o conte-
údo a ser ensinado. 

A internet é apenas mais 
uma ferramenta do mundo que 
entrará nos currículos escolares 
e com a qual professores irão 
trabalhar. 

Enquanto crianças e jovens 
aprendem a lidar com esse re-
curso tão precioso nos tempos 
atuais, constroem conhecimento 
sobre as ferramentas e os conte-
údos da internet, aumentando 
sua autonomia com relação ao 
uso que podem fazer dela. Essa é 
uma demanda social e o tempo 
de exposição deles na internet 
colabora para que tenhamos 
sujeitos hábeis a lidar com os 
avanços tecnológicos. Não te-
nhamos medo.

Garantimos o ensino do uso 
das ferramentas e dos conteú-
dos na internet e observamos os 
educandos interagindo com ela, 
sempre diversificando essa expe-
riência com outras atividades da 
vida que continuam relevantes, 
como exercícios físicos, intera-
ção social e estudos formais.

O que nos resta é confiar 
no nosso ensino e transmitir 
essa confiança às crianças e 
aos jovens, acreditando em seu 
discernimento no uso das tecno-
logias da informação.

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

mais da metade dos brasileiros
engordaram na pandemia

Ganhar peso durante a 
pandemia é uma reali-
dade comum a milhares 
de pessoas. Primeiro 

porque a principal recomendação 
das autoridades médicas para 
evitar a COVID-19 bate de frente 
com a regra básica de gastar mais 
calorias do que consumir: ficar 
em casa. Corpo resguardado no 
lar, mas a cabeça a mil. Medo, 
estresse, tédio, preocupação, 
indignação e angústia são alguns 
dos sentimentos relatados duran-
te o confinamento. Como buscar o 
mínimo de prazer em meio a tanto 
caos? Com comida gostosa.

Ainda não existe um estudo 
de como a COVID-19 impactou no 
peso da população mundial, mas 
a pesquisa Diet & Health Under 
Covid-19 da Ipsos, realizada com 
pessoas de 30 nações em todo 
o mundo, mostra que, com 52%, 
os brasileiros são os que mais 
ganharam peso desde o início da 
crise sanitária. Na média global, 
pouco menos de 1 em cada 3 
entrevistados (31%) engordou 
durante o período. 

Depois do pódio brasileiro, os 
países que mais adquiriram quilos 
extras foram o Chile (51%) e a 
Turquia (42%). Em contrapartida, 
China (6%), Hong Kong (9%) e 
Malásia (19%) foram os que me-

nos engordaram. No mundo todo, 
a média de peso ganho foi de 6,1 
kg. No Brasil, foram 6,5 kg. 

“As pessoas deixaram de se 
movimentar devido ao fecha-
mento das academias e também 
muitos passaram a trabalhar em 
home office. Outro fator impor-
tante foi o aumento do consumo 
de bebida alcoólica e fast food. 
Somado a isso, as pessoas ten-
dem a comer mais quando estão 
ansiosas, tristes e preocupadas. 
Chamamos de fome emocional. Já 
que a fome fisiológica é diferente, 

o indivíduo come em horários 
corretos, enquanto a emocional 
traz o desejo de mastigar o tempo 
inteiro”, exemplifica a nutricionis-
ta Paula Barros.

E como diferenciar as duas? 
“Nesse caso, a pessoa começa a 
ter vontade de comer alimentos 
específicos. A verdadeira fome 
não é seletiva. Quem está com 
fome de verdade não escolhe 
apenas certos alimentos. Ela 
deve observar se está beslicando 
comidas várias vezes ao dia ou se 
está consumindo alimentos que 

até então não tinha o hábito de 
ingerir”, completa Paula.

Como explica Nayara Monteze, 
nutricionista e doutora em Ciência 
de Alimentos, comer por escape 
é muito mais comum do que se 
supõe. “O confinamento com 
certeza traz uma série de desequi-
líbrios, dentre eles, os emocionais.  
A comida se torna uma válvula 
de escape para saciar, além da 
fome, emoções como a falta de 
carinho, o isolamento, a tristeza, 
a ansiedade, frustração, perda ou 
simplesmente deixar dias difíceis 

mais prazerosos. Quando come-
mos alimentos com alto teor de 
açúcares liberamos hormônios 
que estimulam a sensação de pra-
zer, entrando num ciclo perigoso 
para o ganho de peso”, diz.

As duas nutricionistas alertam 
para que as pessoas se atentem 
aos sinais de quando este escape 
torna-se regra e não exceção. 
“Vale ressaltar que quando o exa-

gero passa a ser rotina, seguido 
de um sentimento de descontrole 
e culpa pelo excesso alimentar, 
pode ser indicativo de compulsão. 
Ao perceber isso, é importante 
procurar um nutricionista e fazer o 
tratamento adequado, muitas ve-
zes juntamente com o psicólogo, 
para ressignificar a forma de lidar 
com o alimento e as emoções”, 
aconselha Nayara.

dá para perder peso na pandemia?
Educadores físicos garantem que sim, é possível. “Por 

meio de atividades em sua própria casa. Hoje, existem 
formatos de treinos e profissionais ministrando atividades 
diárias por meio das redes sociais e outras plataformas”, diz 
o professor de educação física Rodrigo Souza.

Entretanto, o próprio estudo da Ipsos aponta que, no 
país, 29% relataram diminuição na prática de exercícios 
físicos desde a COVID-19. Segundo o educador físico, Brênio 
Carvalho, é necessário reservar um momento do seu dia 
para se exercitar. “Isso faz com que a aderência aos treinos 
aumente e diminua a chance de autossabotagem. Evite ficar 
longos períodos sentado ou deitado. O simples fato de ficar 
em pé já faz com que sua musculatura trabalhe de forma 
isométrica para a sustentação do corpo. Muitas pessoas se 
sentem mais animadas ao treinar ouvindo uma boa música, 
outra dica é procurar uma atividade com  a qual se identifica. 
São inúmeras as opções: dança, treinamento resistido, com 
pesos adaptados como litros descartáveis com água, baldes, 
sofás, além dos exercícios aeróbicos, como bicicleta, esteira 
e elíptico. Já existem até videogames que promovem um 
gasto calórico aceitável, uma boa alternativa para as crian-
ças que estão presas em casas”, afirma. Contudo, é sempre 
indicado procurar ajuda profissional para orientações que 
se adequem a sua realidade e necessidade.

Rotinas alteradas são sentidas no emocional e na balança
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cit senai ajuda empreendedor a criar
linha de produtos lácteos de cabra

leíse costa

o que é possível fazer com
28 milhões de seguidores?

Além de influenciar debates, Juliette deve faturar milhões por mês

Quando perguntada so-
bre quantos seguidores 
imaginava que teria 
quando saísse do Big 

Brother Brasil 21, a vencedora 
do programa, Juliette Freire, res-
pondeu durante uma entrevista: 
“Chutaria 1 milhão para parecer 
modesta, mas queria 2 milhões”. 
Até o fechamento desta maté-
ria, a paraibana de 31 anos era 
seguida por quase 29 milhões 
de pessoas no Instagram, o que 
equivale a 13,5% da população 
brasileira. Dona de beleza, caris-
ma e talentos musicais, é difícil 
prever os caminhos artísticos que 
Juliette percorrerá. Porém, com 
uma rede social robusta, ela já é 
uma megainfluenciadora, mas, 
o que isso significa afinal?

Há tempos, o Instagram 
tornou-se uma plataforma que 
converte conteúdo em dinheiro 
e relevância. “O influenciador é 
uma pessoa que tem importân-
cia na opinião ou no compor-
tamento de um determinado 
grupo de pessoas em um tema 
específico ou diversos, geral-
mente em canais digitais nas 
diferentes redes sociais e blogs. 
O que destaca e caracteriza 

verdadeiramente uma pessoa 
definida como influenciadora é 
a quantidade de seguidores. Um 
número expressivo de seguido-
res ultrapassa 5 milhões. Anitta, 
por exemplo, com seus mais de 
50M, é um fenômeno” explica 
Cintia Lin, head de Marketing da 
Ipsos no Brasil.

Ter seguidores, portanto, re-
flete na valoração do conteúdo 
postado pelo influenciador. E o 
mercado é bilionário, um artigo 
da Forbes projeta que o marketing 
de influência está no patamar 
de US$ 15 a US$ 25 bilhões. De 
acordo com pesquisa do Instituto 
Qualibest, 76% dos internautas 
já consumiram um produto ou 
serviço após a indicação de um 
influenciador digital.

o case Juliette

Para Cintia, o sucesso da advo-
gada pode ser explicado pela bus-
ca do espectador por uma heroí-
na. “O influenciador celebridade 
tem uma ligação com o ‘Arquétipo 
do Herói’, estudo desenvolvido 
pelo psiquiatra Carl Jung, que 
define a heroína como um perso-
nagem que possui características 
e valores tidos como um modelo a 
ser seguido. Essa pessoa substitui 
o herói na sociedade e a Juliette 
preencheu esse imaginário. Ela é 
a figura que está dando voz para 
uma boa parcela da população 
e também não é surpresa que 
tantas marcas e outros influen-
ciadores e famosos queiram fazer 
parte desse momento”, analisa.

Estabelecer-se como uma 
influenciadora digital costuma 
ser um “trabalho de formigui-
nha”, o caso de Juliette é atípico, 
já que ela não fez a chamada 
“jornada do influenciador”. “Ela 
ganhou todos os seguidores 
da noite para o dia, enquanto 
os maiores nomes neste ramo 
passaram anos da vida criando 
conteúdo, e aprendendo no pro-
cesso inteiro. Um influenciador 
que cumpriu a jornada teve a 
possibilidade de desenvolver 
inúmeras habilidades. Juliette 
deve escolher assessores de 
confiança, que realmente a aju-
dem neste início a cuidar muito 
bem de seu personal branding, 
que é seu maior tesouro”, diz 
Rodrigo Azevedo, fundador do 
Grupo Comunique-se e CEO da 
agência de influência digital 
Influency.me.

Para Azevedo, grandes po-
deres geram grandes respon-
sabilidades. “Ela é uma mídia 
agora, com poder maior do que 
alguns canais de TV. Lembrando 
que seguidores são diferentes de 
uma audiência de televisão. Eles 
têm um vínculo emocional com o 
influenciador. Na teoria, ela po-
deria usar todo esse poder para 
influenciar eleições, políticas 
públicas, auxiliar entidades, ini-

ciar movimentos sociais, pautas 
e debates. Apesar disso tudo ser 
possível, na maioria das vezes, o 
influenciador acaba não fazendo 
nada disso ou fazendo muito 
pouco com receio de afetar sua 
imagem e perder seguidores”.

O especialista em marketing 
de influência e CEO da IWM 
Agency, Murilo Oliveira, acredita 
que a ex-BBB vai precisar criar pi-
lares de conteúdo para continuar 
relevante. “A responsabilidade 
está sobre ela e, no fundo, Ju-
liette sabe muito bem disso. Ela 
deve seguir à risca a cartilha do 
marketing de influência, ter bases 
fortes em causas e conteúdos e, 
obviamente, tentar se manter 
sempre na mídia para continuar 
alavancando sua carreira. Um 
outro passo importante é tentar 
sair do ambiente apenas da in-
ternet, buscar oportunidades na 
TV é uma estratégia importante”.

Quanto vale seu post?

Para os especialistas em 
marketing de influência, com tantas 
marcas querendo surfar no fenôme-
no Juliette, é difícil cravar um teto, 
mas, certamente, ela vai ganhar 
um prêmio do BBB, R$ 1,5 milhão, 
por mês. “Até o momento, não há 
nenhuma publicidade no perfil dela. 
Mas, um dos post em vídeo bateu 
8 milhões de visualizações. Se essa 
postagem fosse de uma marca, va-
leria algo entre R$ 150 mil e R$ 250 
mil. Um único post”, afirma Azevedo.

“Ela tem potencial de faturar 
milhões por mês, não só com posts 
em redes sociais, mas com sua 
imagem, principalmente. Contratos 
de publicidade, licenciamento de 
produtos, cursos e até música. Jun-
tando todos estes fatores, podemos 
dizer que Juliette é, tranquilamente, 
uma mulher de mais de R$ 2 mi-
lhões por mês”, arremata Oliveira.

“Juliette é, tranquilamente,
uma mulher de mais de
r$ 2 milhões por mês”
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Pesquisadores do CIT Senai desenvolveram fórmula para iogurte que deve estar no mercado até o fim do ano

O produtor rural, cozinhei-
ro, queijeiro e proprie-
tário da Chèvremón, 

Ramon Fiúza, trabalha com a 
criação de cabras e, há 3 anos, 
sua dedicação passou a ser 
exclusivamente ao desenvol-
vimento e comercialização do 
leite e queijos caprinos produ-
zidos na Chácara João Filé, que 
fica no Distrito de Piedade de 
Paraopeba, em Brumadinho. 
Para ampliar seu portfólio, o 
empresário, por meio de uma 
parceria com Serviço Brasileiro 
de Apoio às Micro e Peque-
nas Empresas (Sebrae) Minas, 
chegou ao Instituto Senai de 
Tecnologia em Alimentos e 
Bebidas, do Centro de Inovação 
e Tecnologia (CIT) Senai, e o 
resultado será um novo produto 
nas gôndolas dos mercados: o 
iogurte de cabra. 

“A fórmula do novo artigo 
vai agregar muito valor à mi-
nha marca. O iogurte hoje está 
qualificado para ir o mercado e 
espero que esteja nas gôndolas 
dos supermercados até o final 
do ano. Fui muito bem atendido 

pelos pesquisadores do Senai, 
que dedicaram muito trabalho. 
Espero que este seja o primeiro 
de uma série novos itens, pois 
tenho outras demandas para 
desenvolver e qualificar”, cele-
brou Fiúza.  

Durante 7 meses, a equipe 
de Pesquisa, Desenvolvimento 
e Inovação do Instituto de Tec-
nologia em Alimentos e Bebidas 
do CIT Senai, composta por 
profissionais multidisciplinares 
com formação no campo de ali-
mentos, se dedicou a compre-
ender o processo de produção 
da empresa e desenvolveu uma 
fórmula personalizada para o 
iogurte da Chèvremón. 

“Fizemos uma visita às de-
pendências da empresa, conhe-
cemos a fazenda e pudemos 
ver de perto a infraestrutura. 
Após compreender melhor 
o negócio, desenvolvemos o 
processo de produção de modo 
personalizado para que ele 
possa ser replicado nas insta-

lações próprias de produção 
da Chèvremón”, explicou Mar-
cella Rocha Franco, analista de 
Tecnologia, lembrando ainda 
que todo o desenvolvimento 
do iogurte foi realizado nas de-
pendências do Laboratório de 
Desenvolvimento de Produtos 
do Instituto Senai de Tecnologia 
em Alimentos e Bebidas. 

E a parceria da empresa com 
o CIT Senai não termina por aí. 
“A fase de desenvolvimento da 
formulação, matérias-primas e 
processo em escala de bancada 
foi finalizada, contudo, para 
que o novo produto desenvolvi-
do possa ter acesso ao mercado, 
outras atividades estão sendo 
desenvolvidas”, contou.

“Tenho ainda outros itens 
que quero desenvolver com 
apoio do Senai, como a padro-
nização do meu queijo minas, 
o sour cream (creme azedo) e a 
bebida láctea. Temos ainda um 
bom mercado para expandir”, 
exalta Fiúza.

saiba mais sobre o instituto senai de tecnologia em Alimentos e bebidas
no site https://www7.fiemg.com.br/cit/area-de-atuacao/alimentosbebidas
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Após a reunião da Asso-
ciação Mineira de Municí-
pios (AMM) com os prefeitos 
e prefeitas, o presidente da 
entidade, Julvan Lacerda, o 
governador Romeu Zema 
(Novo), e o presidente da 
Assembleia Legislativa de 
Minas Gerais (ALMG), de-
putado Agostinho Patrus 
(PV) se reuniram na sema-
na passada, quando ficou 
definido que a entidade vai 
acompanhar, com o estado, 
o levantamento do valor da 
dívida real da saúde com os 
municípios. Os débitos são 
da última gestão estadual, 
que finalizou o mandato 
com uma dívida em torno de 
R$ 6 bilhões não repassados 
às cidades mineiras. Um 
novo acordo coordenado 
pela AMM permitirá a qui-
tação dessa dívida.

novo acordo

Zema fez o compromisso 
com o presidente da AMM 
de iniciar um novo acordo 
com o Tribunal de Justiça 
do Estado de Minas Gerais 
(TJMG) para garantir o pa-

gamento desses recursos 
atrasados da área da saúde 
aos municípios.

Para Julvan, o pós-pan-
demia é preocupante. “Te-
remos muitos desafios pela 
frente e precisaremos muito 
do governo e da ALMG. No 
ano passado, houve uma 
irrigação significativa de 
recursos, nos caixas dos 
estados e municípios, mas 
a pandemia demandou 
muito e aumentou o custo 
operacional da máquina, 
em especial, da saúde, sem 
decisão do gestor, pois veio 
de fora para dentro, e não 
volta mais. Este compro-
misso do governador, de 
construir um novo acordo, 
nos alegra muito, pois é a 
via por onde poderemos 
resolver: pela conciliação”.

De acordo com a as-
sessora do departamento 
de Saúde da AMM, Juliana 
Marinho, nos últimos anos, 
os gestores já enfrentavam 
uma situação desafiadora 
com a falta dos recursos e, 
com a pandemia, os caixas 
das prefeituras ficaram ain-
da mais apertados. “Esse 

recurso em atraso, se recebi-
do pelos municípios será de 
extrema importância. Com 
esse recurso, poderíamos 
contratar mais profissionais, 
abrir novos leitos clínicos 
e de Unidade de Terapia 
Intensiva (UTI), comprar 
equipamentos, insumos, 
medicamentos, materiais, 
finalizar obras para apoio ao 
atendimento ao paciente de 
COVID, entre outras ações”.

Na reunião, os prefei-
tos e prefeitas mineiros 
salientaram as dificuldades 
enfrentadas após esse o 
calote do último governo e 
que o recebimento desses 
recursos atrasados poderá 
auxiliar na boa prestação 
de serviço à população. 
Entre as reivindicações dos 
prefeitos, destacam-se mais 
leitos de UTI, construção de 
novos hospitais, compra de 
materiais para atender aos 
pacientes com COVID-19, 
aquisição de equipamentos 
e, também, a importância 
das cidades-polo terem mais 
recursos para atendimentos 
a pessoas de outros muni-
cípios.

Fórum discute oportunidades de
negócios entre minas gerais e a itália

Encontro virtual apresentou painéis como agro, manufatura e energia sustentável

itabirito recebe visita técnica de
representantes do exército brasileiro

A Junta de Serviço Militar 
de Itabirito recebeu no dia 12 
de maio, a visita técnica de 
representantes do Exército Bra-
sileiro. A comitiva, liderada pelo 
1º tenente Fábio Alexandre de 
Almeida, delegado de serviço 
militar, contou com a presença 
do capitão Domiciano Marcos 
de Magalhães, representando a 
chefia do Posto de Recrutamento 
e Mobilização da 4ª Região Mili-
tar - Belo Horizonte.

“Nosso trabalho está focado 
na coordenação das juntas, quan-
do o jovem tem a oportunidade de 
se apresentar para regularizar sua 

situação perante a Lei de Serviço 
Militar”, explicou o 1º tenente 
Alexandre, afirmando a importân-
cia da regularização para tarefas 
como ingresso em universidades 
e emissão de passaporte.

“O município está muito bem 
representado perante a coordena-
ção da região e tem atendido de 
forma dinâmica e célere o cidadão 
em todas as necessidades quanto 
à regularização de sua situação 
militar”, acrescentou o capitão 
Domiciano.

Além da visita às instalações 
da Junta de Serviço Militar, no 
novo Centro Administrativo, os 

militares estiveram no gabinete 
da Prefeitura de Itabirito, onde 
foram recebidos pelo prefeito Or-
lando Caldeira (Cidadania), pelos 
secretários de Administração e 
de Segurança e Trânsito, repre-
sentantes da Brigada Municipal, 
polícias civil e militar, e secretária 
da Junta de Serviço Militar.

“Temos garantido todo o 
apoio e estrutura a esse traba-
lho. A sede está no novo Centro 
Administrativo, garantindo maior 
facilidade de acesso e melhores 
condições de prestação de ser-
viços ao cidadão itabiritense”, 
destacou o prefeito.
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AMM e governo mineiro iniciam acordo
para pagar dívida da saúde com municípios

romeu zema e Julvan lacerda
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Para apresentar as potencialida-
des de negócios entre a Itália 
e Minas Gerais e abordar os 
principais setores do comércio 

bilateral e esferas estratégicas para os 
dois governos, foi realizada no dia 11 de 
maio, a abertura do Business Fórum: 
Itália - Minas Gerais. O evento virtual foi 
uma iniciativa do Ministério das Relações 
Exteriores e da Cooperação Internacional 
da Itália e do governo de Minas Gerais, e 
contou com a parceria do Consulado da 
Itália em Belo Horizonte, da Italian Trade 
Agency, da Federação das Indústrias do Es-
tado de Minas Gerais (Fiemg), da Câmara 
de Comércio Italiana de Minas Gerais e da 
Confederação Geral da Indústria Italiana 
(Confindustria). 

“Temos forte tradição na siderurgia, 
agroindústria e alimentação, o que 
nos traz grandes oportunidades nesse 
momento. Minas e a Itália têm culturas 
muito semelhantes e fazer negócios com 
os italianos é, além de tudo, prazeroso”, 
afirmou o presidente da Fiemg, Flávio 
Roscoe (foto). 

Segundo o líder industrial, muitos 
investimentos italianos que vieram 
para o Brasil tiveram sucesso em terras 
mineiras e a federação está preparada 
para ajudar a construção desta parceria 
vitoriosa. “A entidade pode atender os 
italianos que desejam realizar investi-
mentos ou mesmo reforçar o comércio 
bilateral. Nós temos o Centro Interna-
cional de Negócios que pode apoiar em 

várias áreas, auxiliando na realização de 
investimentos seguros e também em sua 
manutenção”, reforçou Roscoe.

 

Parceria que dá certo

Francesco Azzarello, embaixador 
da Itália no Brasil, reforçou a vocação 
mineira em setores como o automotivo, 
com a grande representatividade da Fiat, 
e desejou aos participantes um estreita-
mento das relações e a geração de bons 
negócios. O embaixador lembrou ainda 
do mais recente acordo de intenções 
celebrado entre a italiana Fassa Bortolo, 
indústria de insumos para a construção 
civil, e o governo de Minas, para a instala-
ção de uma fábrica de argamassa, indutos 
e massas colantes que será construída em 
Matozinhos. “Nosso objetivo primordial 
está não só nos investimentos, mas na 
cooperação em favor de sermos um país 
amigo do Brasil”. 

Já o subsecretário de Estado do 
Ministério Italiano das Relações Ex-
teriores e da Cooperação Internacio-
nal, Manlio Di Stefano, valorizou a 
capacidade de ampliar as relações 
bilaterais. “Teremos aqui um estímulo 
para futuros e grandes negócios para 
Minas Gerais, que tem uma grande 
capacidade de inovação”. 

Carlo Ferro, presidente da Italian 
Trade Agency, falou sobre a importância 
da realização de missões empreendedo-
ras como esta virtual proporcionada no 
fórum. “Estamos prontos para acolher 
essas oportunidades e apresentar a 
vocês aquelas que identificamos serem 
nossos setores de grande excelência”. 

O potencial mineiro, com um enor-
me mercado consumidor, pode ser 
ainda melhor aproveitado pelos empre-
sários italianos de acordo com Bárbara 
Beltrame Giacomello, vice-presidente 
da Cofindustria. “O estado é muito 
desenvolvido e não foi suficientemente 
conhecido pelas nossas empresas italia-
nas. Desejamos que possa existir base 
para nossos empreendedores estabele-
cerem novas alianças. Temos o exemplo 
da pioneira Fiat, e agora a Ferrero, para 
agro business. Minas é uma terra que 
nos possibilita efetivar o branding de 
qualidade do made in Italy”.

Pronta para fazer negócios

“Minas é um dos estados que mais 
tem contato comercial e trocas com a 
Itália e, no que depender do governo 
do Estado, nós fazemos questão de que 
esses laços sejam ainda mais fortalecidos. 
Temos criado mudanças para facilitar-
mos a vida de quem quer investir e criar 

empregos em Minas Gerais e hoje temos 
recebido muitos investimentos”, afirmou 
o governador Romeu Zema (Novo). 

O fórum virtual foi dividido em 
painéis setoriais. O primeiro foi sobre 
agrobusiness: importação de produtos 
agroalimentares italianos e tecnologias 
para a transformação alimentar, nos 
segmentos de laticínios, bebidas, pa-
nificação e confeitaria, sorvete, carne, 
café e alimentos processados, em geral. 
O segundo abordou a manufatura: 
automação e Indústria 4.0, com foco 
em autopeças; semi-industrializados 
em ferro e aço; extração e indústria de 
mineração, incluso o segmento de rochas 
ornamentais e de cerâmica; tecnologias 
para a indústria farmacêutica. E, por fim, 
a energia sustentável: soluções para a 
eletricidade urbana e tecnologias para 
smart cities. O Business Fórum: Itália - Mi-
nas Gerais também promoveu encontros 
de negócios entre empresas italianas e 
mineiras, na modalidade virtual, nos dias 
12 e 13 de maio.

“temos forte tradição na
siderurgia, agroindústria e
alimentação, o que nos traz

grandes oportunidades
nesse momento”
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diA do turismo

Preço dA gAsolinA PreocuPA A PoPulAção

FAlsiFicAção de testes de coVid no Futebol

No Dia Nacional do Turismo, celebrado no dia 08 de 
maio, não poderíamos deixar de homenagear os milhares 
de trabalhadores do setor que se dedicam diariamente a 
realizar o sonho dos viajantes. Um passeio envolve guias 
de turismo, garçons, recepcionistas de hotéis e pousadas, 
agentes de viagens, motoristas de transportes coletivos 
e muitos outros. Afinal, são pessoas que estão na linha 
de frente e que fazem toda a cadeia produtiva se movi-
mentar. O turismo, provavelmente, é um dos ramos que 
mais sofre durante as crises, mas, ao mesmo tempo, é um 
dos que tem maior poder de recuperação. Ele representa 
8% do Produto Interno Bruto (PIB) nacional, gera bilhões 
de reais e emprega cerca de 7 milhões de trabalhadores 
no país. Para celebrar a data, o Ministério do Turismo 
lançou a Campanha “Todo Brasil é Turismo” com foco na 
valorização do segmento ao conscientizar a população 
sobre seu impacto na economia. Estamos vivendo um 
momento delicado para o turismo, mas já vemos a luz 
no fim do túnel e o setor sairá reforçado.

Está cada vez mais caro abastecer os veículos nos 
postos de combustível em todo o Brasil. Os constantes 
aumentos anunciados pela Petrobras preocupam muito 
os consumidores e afetam os setores da economia. O 
problema é que a tributação federal e estadual encarecem 
muito os combustíveis, prejudicando a vida das pessoas ao 
comprometer a sua locomoção e nos preços do frete que, 
por sua vez, incide no custo dos alimentos que chegam à 
mesa dos brasileiros. Os mais afetados são aqueles que 
mesmo não tendo carro, sofrem com o aumento do preço 
do transporte público e da cesta básica. Tramita na Câmara 
dos Deputados, um projeto de lei para limitar a cobrança 
do ICMS sobre os principais combustíveis. O objetivo é 
deixar o valor da gasolina, etanol e diesel mais justo. Em 
se tratando de favorecer a população, resta saber quando 
isso será aprovado pela classe política.

A pandemia, que se iniciou em 2020, prejudicou 
todos os setores da economia no Brasil e no esporte não 
é diferente. Houve períodos turbulentos no futebol, com 
a paralisação de campeonatos, depois o retorno, inclusive 
jogos de campeonatos estaduais sendo organizados em 
outros estados. Não bastasse tudo isso, surge agora a 
notícia de que testes da COVID-19 estão sendo falsificados 
nos times do Brasil. Os casos mais recentes aconteceram 
no Rio de Janeiro e no Paraná. A Polícia Civil já está in-
vestigando e alguns dirigentes já foram suspensos. Mais 
que do que uma quebra de protocolo, é um crime contra 
a saúde pública. Ao fraudar exames, esses irresponsáveis 
colocam em risco à vida de várias pessoas, não só dos 
envolvidos numa partida de futebol. Vale lembrar que 
inúmeros atletas foram contaminados e prejudicaram as 
suas equipes nas competições. Imaginem quantos outros 
casos podem estar acontecendo pelo país afora.

c A n A l   A b e r t o

censo demográfico é importante. Quase certeza 
que você já ouviu falar do Censo Demográfico. Talvez já 
até tenha recebido os recenseadores responsáveis pela 
pesquisa em sua casa. Com o agravamento da pande-
mia, o Censo 2020 foi adiado para 2021 e, agora, corre 
o risco de ser adiado novamente por falta de recursos, 
segundo o governo. A indefinição é um agravante para 
os inúmeros problemas do país. A pesquisa é realizada 
desde 1872 e, a partir de 1940, passou a ser organizada 
pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) 
sem interrupção. Portanto, a realização do Censo é fun-
damental para o desenvolvimento social e econômico 
do nosso país. A prorrogação prejudica ainda mais as 
decisões políticas, ainda mais neste período conturbado.

cPi da coVid pode complicar a situação de bolso-
naro. No final de abril, a CPI da COVID foi instalada no 
Senado para investigar a forma como o governo federal 
lida com a crise sanitária e como foram gastos recursos 
da União repassados a estados e municípios. A comissão 
está irritando o presidente Jair Bolsonaro, cada vez 
mais pressionado e sem rumo, já que o seu governo 
não tem plano para sair da crise e não tem medidas 
de combate à pandemia, geração de empregos e nem 
auxílio emergencial. Agora os senadores de oposição 
da CPI pretendem atacá-lo em dois pontos: o papel do 
“gabinete do ódio” na difusão de notícias falsas e a 
falta de uma campanha clara de conscientização sobre 
os riscos do coronavírus. O depoimento mais esperado 
é do ex-ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, na pró-
xima semana. Ele terá de responder sobre atraso na 
vacinação, promoção da cloroquina e crise em Manaus. 
Poderá complicar ainda mais a situação de Bolsonaro, 
tanto que o governo está preparando um habeas corpus 
preventivo para Pazuello. Isso é um atestado de culpa. 
Quem não deve não teme.

obras na Avenida tereza cristina. O governador 
Romeu Zema (Novo) assinou um acordo de Cooperação 
Técnica com as prefeituras da capital e de Contagem 
para a execução de obras de contenção de cheias nos 
córregos Ferrugem e Riacho das Pedras. Isso é uma boa 
notícia porque é só o tempo fechar e indicar a chegada 
de chuva que o medo toma conta dos moradores e 
comerciantes na Avenida Tereza Cristina. Todos os anos, 
a população assiste a um cenário de destruição após 
os temporais, inclusive com mortes, como já houve em 
anos anteriores. No entanto, a ação, que tem como 
objetivo minimizar os impactos das enchentes, ainda 
não tem data para sair do papel, uma vez que depende 
da aprovação da Assembleia Legislativa de Minas Gerais. 
Para quem já sofreu muito, a assinatura do acordo traz 
muita esperança.

maternidade do Hospital municipal dr.
odelmo leão carneiro comemora 10 anos

Neste mês de maio, é celebrado 
um dos principais capítulos da história 
da saúde pública em Uberlândia: a 
inauguração da Maternidade do Hos-
pital Municipal Dr. Odelmo Leão Car-
neiro. Neste ano, a unidade completa 
10 anos de serviços que são referência 
para a comunidade e a prefeitura 
realizará uma reforma e ampliação do 
setor de obstetrícia.

Foi no dia 8 de maio de 2011 que o 
prefeito Odelmo Leão (PP) inaugurou 
a maternidade, com a realização do 
primeiro parto no local. O dia também 
marcou a ampliação do trabalho 
especial de amparo, informação e 
estímulo junto às gestantes que fazem 
o pré-natal na rede pública.

 “São 10 anos de história, inova-
ções e serviços para a população. In-
felizmente, não poderemos fazer uma 
comemoração como gostaríamos. 
Mesmo assim, não podemos deixar de 
lembrar neste dia de todos os serviços 
prestados nestes anos, das crianças 
que nasceram aqui, do nosso trabalho 
em fazer um atendimento humanizado 
desde a descoberta da gravidez e, tam-
bém, de todos os colaboradores, que 
são peças importantes para continuar-
mos oferecendo o melhor serviço em 
maternidade para nossas gestantes”, 
enfatizou o prefeito. 

Administrado pela Associação 
Paulista para o Desenvolvimento da 
Medicina (SPDM), a maternidade 
tem atualmente 31 leitos, 10 de Unida-
de de Terapia Intensiva (UTI) neonatal, 
10 de cuidados intermediários e cinco 
de enfermaria canguru. A prefeitu-
ra realizará uma reforma e ampliação 
do setor de obstetrícia da unidade, 
a fim de modernizar e aumentar a 
capacidade de atendimento. Para 

isso, deverá lançar, nos próximos dias, 
licitação pública para contratar projeto 
para esta expansão.

Nestes 10 anos de traba-
lho, mais de 30 mil partos foram 
realizados na unidade. Entre eles 
está o do pequeno Gael. A recepcio-
nista Mariane Ramos, de 35 anos, 
deu à luz na maternidade e contou 
que recebeu todos os cuidados 
desde o início. “Fiz o pré-natal na 
Unidade Básica de Saúde da Fa-
mília (UBSF) do Santa Luzia, onde 
participei de todas as consultas e fui 
informada onde seria o meu parto. 
Já havia decidido que gostaria de 
ter um parto normal e que fosse no 
Hospital Municipal, pela estrutura 
e referência. E isso me deixou mais 
tranquila, pois o Gael nasceu de 35 
semanas. Estamos recebendo todos 
os cuidados, atenção necessária e 
estamos bem”, comemorou.  

Atendimento humanizado

A descoberta da gravidez é um 
momento de várias mudanças na 
vida de uma mulher. Para desenvolver 
uma relação de compromisso e segu-
rança durante este período, a Secreta-
ria Municipal de Saúde, por meio da 
Rede de Atenção à Saúde da Mulher e 
das equipes da Atenção Primária, prio-
riza o atendimento humanizado em 
todas as unidades da rede, a fim de 
oferecer acolhimento e as informações 
necessárias durante este período.

Segundo a coordenadora da 
rede municipal de Atenção à Saúde 
da Mulher, Sara Araújo Gonçalves, 
oferecer atendimento humanizado é 
garantir autonomia para a mulher du-
rante a gestação. “É preciso dar todas 

as opções para a mãe. Humanizar não 
é aumentar a quantidade de partos 
normais, e sim dar diferentes possi-
bilidades para a gestante entender 
o que é melhor para ela e o bebê e 
respeitar as suas decisões”, detalhou.

Por isso, o trabalho na rede mu-
nicipal vai desde o acolhimento 
das mulheres que descobriram que 
serão mamães até o dia da alta. Isso 
porque elas são inseridas nos grupos 
de acompanhamento das unidades 
de saúde, onde são repassadas 
informações indispensáveis para 
este momento, e também fazem uma 
visita à maternidade. Durante a visita, 
conhecem as salas de pré-parto (que é 
onde permanecerão até o nascimento 
do bebê), os leitos de internação e 
o setor de UTI neonatal. Devido à 
situação da pandemia, as reuniões 
com as gestantes estão acontecendo 
remotamente e as informações sobre 
a maternidade são repassadas duran-
te as consultas, já que as visitas não 
estão acontecendo.  

Além disso, após darem à luz, 
as gestantes têm a alta responsável, 
pois saem da unidade com as triagens 
neonatais realizadas e as consultas 
necessárias neste momento, tanto 
para a mãe quanto para o bebê, 
agendadas na unidade de saúde 
de referência.  A maternidade ainda 
oferece os cuidados do leito canguru, 
do projeto embalar, que consiste em 
redes de balanço nos berçários da UTI 
neonatal, e da hidroterapia.

Esses cuidados terapêuticos, 
de acordo com a enfermeira clínica 
e coordenadora da Maternidade, 
Candice Cruvinel Saboia, ajudam no 
desenvolvimento e no bem-estar dos 
bebês logo nos primeiros dias de vida. 
“Quando a criança sai do útero ela 
passa por um processo de adaptação. 
As terapias que usamos na maternida-
de e na UTI ajudam a minimizar esse 
impacto, pois fortalecem o vínculo en-
tre mãe e filho, auxiliam na redução 
no tempo de internação e promovem 
relaxamento, amparando também na 
redução do estresse ambiental após o 
nascimento, na melhora da qualidade 
do sono e na amamentação”.  

Todo o trabalho desenvolvido 
pelas equipes da Atenção Primária 
e da Maternidade do Hospital Mu-
nicipal são ações que garantem às 
mulheres e crianças um pré-natal 
de qualidade, um atendimento aco-
lhedor, o respeito às decisões das 
gestantes e que tornam a materni-
dade cada vez mais uma unidade de 
referência para a população.
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Presidente do senado,
rodrigo Pacheco, tem

se revelado um grande
nome da política nacional
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mirem-se no exemplo
Os jogos do futebol europeu 

invadiram de vez as telinhas no 
Brasil com os seus campeonatos 
nacionais e as competições, 
como Liga da Europa e Liga dos 
Campeões, que têm programa-
ções diárias e no fim de semana 
é uma overdose o dia inteiro. Isto 
estabeleceu obrigatoriamente 
uma comparação entre o públi-
co brasileiro e a bola do velho 
continente.

Alguns exemplos:

 Os gramados de lá são 
melhores, sempre, inverno ou 
verão.

 Os times de lá hoje têm 
mais qualificações técnicas.

 Os times de lá gastam 10 
vezes mais em contratações.

 As nossas equipes, quase 
todas, estão com passivos altís-
simos, já chegando ou ultrapas-
sando R$ 1 bilhão.

 O nosso futebol está com 
vícios permanentes que se re-
cusam a desaparecer; jogador 
simulando contusões, caindo 
e contorcendo em campo para 
valorizar a falta.

 Goleiro cai a cada boa 
defesa para ganhar tempo, juiz 
conversa demais com jogadores 
e estes cercam a arbitragem a 

todo o momento. Os acréscimos 
de lá são mínimos, aqui che-
gam sistematicamente a 6 ou 7 
minutos, devido a paralisações. 
Só num item somos melhores, 
a paixão brasileira pelos times 
não tem limite.

 Outra coisa importante: 
na construção ou reforma dos 
estádios para a Copa de 2014 
aceitamos sem discutir imposi-
ções da Federação Internacional 
de Futebol (Fifa) e copiamos 
experiência europeia.

Vejam o caso do Mineirão. 
Havia dois tuneis laterais por 
onde entravam os times e entre 
eles o túnel central por onde 
tinham acesso à imprensa, au-
toridade e arbitragem. Agora 
a entrada é uma só. Os clubes 

se reúnem na “zona mista” e 
caminham juntos entrando no 
gramado. A distância entre os 
reservas e comissão técnica hoje 
é mínima e que está visível que 
temos uma tragédia anunciada. 
Quase aconteceu no América 2 
x Cruzeiro 1 e dificilmente será 
evitada.

É  c o m p l i c a d o  v o l t a r 
atrás nesta bobagem implanta-
da: Europa é Europa e América 
do Sul é América do Sul e aí se 
inclui o Brasil.

A imprensa ficou mais expos-
ta, as cabines de rádio e TV de-
sapareceram, além do crime que 
foi diminuir o estacionamento 
de carros para o público.

Mirem-se no exemplo do 
Mineirão antigo. Era melhor, 
muito melhor.

lisca se coloca entre cinco
melhores do brasil e

revela clubes dos sonhos
t é c n i c o  L i s c a , 
do América, se con-
sidera um dos cinco 
melhores treinado-
res do Brasil. Em en-
trevista ao Canal Pi-

lhado, do jornalista Thiago Asmar, 
o gaúcho reconheceu a relevância 
que seu trabalho atingiu e revelou 
os três clubes dos sonhos de sua 
carreira. Ele afirmou que não se 
via como um dos melhores do país. 
Agora, o técnico disse que aceita e 
concorda com a afirmação de que 
está entre os cinco principais.

“Essa pergunta é melhor vocês 
responderem do que eu. Agora, 
antigamente vocês falavam: ‘Ah, 
te considero um dos melhores trei-
nadores do Brasil’. Eu respondia: 
‘Não, quê isso, estou começando’. 
Agora eu vou aceitar ‘de boa’. 
Valeu, obrigado, concordo conti-
go, é isso aí, estou entre os cinco 
melhores”, enfatizou.

O gaúcho ressaltou a importân-
cia do sucesso obtido no América 
como fator determinante para a 
sua vida profissional. Ele relem-
brou a histórica campanha na Copa 
do Brasil de 2020, quando o clube 
mineiro alcançou as semifinais 
pela primeira vez.

“Acho que o ano do América foi 
bem legal, realmente apareceu de-
mais. Copa do Brasil turbinou. Você 
eliminar o Corinthians, o Interna-
cional e depois ir no ‘pau’ com o 
Palmeiras. Os caras nos ganharam 
aos 26 minutos do segundo tempo, 
estava feia a coisa para eles. Isso 
ficou entalado. Foi uma coisa bem 
legal, o trabalho ficou fortificado, 
várias pessoas reconheceram. Foi 
um ano muito bom, com toda essa 
pandemia, essa loucura. Eu e mi-
nha mulher costumamos falar que 
talvez foi um dos melhores anos 
da nossa vida profissional, mesmo 
com toda a dificuldade”, revelou.

clubes dos sonhos 

Questionado se tinha o so-
nho de trabalhar em um clube 
específico, Lisca abriu portas. O 
treinador fez elogios ao Santos e 

ao Cruzeiro, e afirmou que gosta-
ria de comandar as duas equipes.

“Um assim é difícil de falar. 
O Santos era um sonho. Imagi-
na? Trabalhar com os meninos 
da vila, no clube do Rei, e tudo 
que envolve o Santos. Seria 
um sonho. O Cruzeiro também. 
Quando o presidente me ligou, 
eu tremia todo, fiquei falando: 
‘Ai meu Deus, um sonho de vida’, 
e tu não pode ir, tem que dizer 
não, é muito complicado”, disse.

Recentemente, no entanto, o 
técnico entrou em desgaste com 
os torcedores do clube celeste. 
Nas semifinais do Campeonato 
Mineiro, Lisca se envolveu em po-
lêmicas nos jogos com a Raposa 
e afirmou, em tom provocativo 
numa entrevista coletiva, que 
o América era ‘time de Série A’.

Por fim, ele rasgou elogios 
ao Flamengo e revelou também 
ter o sonho de um dia comandar 
o time carioca. Lisca vislumbra 
a ideia de trabalhar nos braços 
do ‘povão’.

“Vou te dizer um assim, o 
mais tradicional de torcida: o 
‘Mengão’. Todo profissional fala 
isso. E hoje em dia, com o poder 
de investimento do time, com 
a força popular que tem o Fla-
mengo. Eu tive no Rio, e o que 
é Copacabana quando o clube 
joga, para tudo. E começou uma 
gritaria, eu falei: ‘Eu estou no 
Maracanã?’. O Mengão seria 
nos braços do ‘povão’, seria bem 
legal”, revelou Lisca.

“Acho que
2020 foi
bem legal
para o América.
realmente
o time
apareceu
demais”
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Felipe Conceição avalia
crescimento do Cruzeiro

O Cruzeiro encerrou a sua 
participação na edição de 2021 
do Campeonato Mineiro. Após a 
partida contra o América-MG, o 
técnico Felipe Conceição fez uma 
análise da evolução do time celes-
te ao longo do torneio e também 
destacou que esse início de tempo-
rada trouxe aprendizados valiosos 
para o elenco, principalmente 
para os atletas mais jovens.

“Dentro do Campeonato Mi-
neiro nosso crescimento ficou 
claro. Acho que até a expectativa 
de poder sair daqui hoje com uma 
vitória, por dois gols de diferença, 
é por tudo que construímos dentro 
do campeonato. Isso a gente não 
pode jogar fora por causa de uma 
derrota ou eliminação. Temos 
que continuar o trabalho, seguir 
crescendo. Lógico que algumas 

lições têm que ficar, são jogos 
tensos e que você tem que definir. 
Mas vários atletas do elenco que 
são jovens vão aproveitar esse 
momento de dor para crescer e 
tomar de lição algumas coisas 
pra ficarmos ainda mais fortes”, 
avaliou.

Já projetando a sequência 
do ano e a estreia na Série B 
do Campeonato Brasileiro, que 
acontecerá no fim de maio, o 
comandante estrelado falou sobre 
as peculiaridades da competição 
nacional e afirmou que o Maior de 
Minas chegará forte para buscar 
uma vaga na Série A de 2022. 

“Pelo conhecimento que eu 
tenho da competição, dos ad-
versários, hoje a gente está em 
um bom nível para iniciar a Série 
B. Vamos trabalhar nestas duas 
semanas, vamos aprender com 
todo esse processo de 3 meses que 
tivemos, dentro do estadual e de 
duas fases da Copa do Brasil, para 
entrar mais forte ainda na Série 
B. Hoje o futebol que o Cruzeiro 
apresenta é aquele que vai brigar 
para subir, não tenho dúvidas. 
E, com esse tempo de trabalho, 
ficará ainda melhor”, concluiu.
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