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VAlorizAção do Aço
no BrAsil cresceu 130%
nos últimos 12 meses

O preço do aço brasileiro teve um aumento de 130% nos últimos 12 meses, de acordo com 
avaliação da S&P Global Platts. Só no mês de maio, a majoração da commodity foi de 
16,2% e a tonelada estava sendo comercializada a R$ 6.855 sem impostos. O produto usado 

pelos setores automotivo, de construção e de diversas indústrias acumula alta de 46% no ano. A 
editora-chefe da América Latina – Metais da S&P Global Platts, Adriana Carvalho, informa que o 
aço é a matéria-prima para diversos ramos e está presente nos utensílios domésticos, transpor-
te, construção civil e é essencial no segmento de embalagem, energia e agricultura devido aos 
equipamentos e máquinas utilizadas no setor. economiA – PáginA 4
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46% das mães brasileiras
se sentem julgadas

frequentemente
Julgadas como boazinhas ou autoritárias, carinhosas ou frias, 

presentes ou ausentes. São muitas as críticas alheias enfrentadas 
pelas mulheres no exercício da maternidade. Pesquisa da Ipsos, 
realizada em 28 países, mostra que 46,3% das brasileiras convi-
vem com o sentimento de serem julgadas, com frequência, como 
mães. Para a psicóloga Telma Gontijo, é necessário ouvir mais 
que especular. “Cada mãe oferece o que ela provavelmente tem 
ou o que suas condições propiciam, não há uma regra. É injusto 
fazer comparações entre realidades totalmente diferenciadas, 
a educação direcionada a um filho, muitas vezes, vem acompa-
nhada de um contexto vivenciado, e é estruturada na medida 
em que a sua realidade comporta”, explica.

obesidade tem o mesmo
fator de risco para

jovens e idosos com coVid-19

Uma pesquisa da Universidade Federal de Juiz 
de Fora (UFJF) aponta que tanto pessoas jovens 
quanto indivíduos acima de 60 anos que apresen-
tam obesidade correm mais risco de evoluírem 
para casos graves de COVID-19 e, até mesmo,  
óbito. De acordo com Jacy Gameiro, uma das pes-
quisadoras responsáveis pelo estudo, o sobrepeso 
também pode agravar os quadros. “A obesidade 
é o que chamamos de inflamação crônica de 
baixo grau. Todo o organismo da pessoa acima 
do peso possui metabolismo alterado, o que pode 
gerar comprometimento quando acometido pela 
doença do novo coronavírus”, afirma.

Pix mudou a forma como
os pequenos negócios

recebem os pagamentos
Muitos consumidores têm o costume de usar o cartão de cré-

dito ou débito, mesmo para fazer uma compra à vista. O lojista 
recebe a quantia, mas ainda precisa arcar com as taxas bancárias 
da maquininha. Há pouco mais de 6 meses, os microempresários 
puderam contar com o novo sistema de pagamentos instantâneos 
do Banco Central, o Pix. Ele tem facilitado o dia a dia dos pequenos 
negócios e gerado economia. Mais de 83,5 milhões de pessoas, 
incluindo os MEIs, estão utilizando a tecnologia. “É possível gerar 
um QR Code e disponibilizar dentro da sua loja. Tudo pode ser 
feito diretamente pelos canais digitais, como aplicativo ou internet 
banking, sem a necessidade de qualquer dispositivo”, explica o 
especialista em finanças Leonardo Rodrigues.

Pesquisadora aponta
diferentes preconceitos

nos livros didáticos
Segundo a pesquisadora Lara Marin, os con-

teúdos presentes nas publicações e a forma com 
a qual elas são tratadas didaticamente revelam 
aquilo que desejamos para a sociedade. “Algumas 
obras podem influenciar negativamente, isso por-
que é possível identificar abundância de cultura 
religiosa, com exemplos moralistas voltados para 
a formação de crianças conservadoras. Há também 
machismo, estímulo ao consumismo, racismo e 
nacionalismo nos livros brasileiros”, afirma.
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Cenário para o
pleito eleitoral

de 2022 começa
a ser desenhado

A sucessão mineira, incluin-
do a disputa pelo Senado, não 
deve ocorrer fora de nomes já 
conhecidos, como o do gover-
nador Romeu Zema (Novo), 
o do prefeito Alexandre Kalil 
(PSD), o do administrador de 
Uberlândia, Odelmo Leão (PP), 
o do chefe do Executivo de Be-
tim, Vittorio Medioli (PSD), o do 
empresário Rubens Menin, o do 
presidente do Senado, Rodrigo 
Pacheco (DEM), o do suplente 
de senador, Alexandre Silveira 
(PSD), o do ex-prefeito Marcio 
Lacerda, o do presidente da As-
sociação Mineira de Municípios 
(AMM), Julvan Lacerda (MDB) 
e o do ex-prefeito da capital, 
Patrus Ananias (PT). Todos pre-
ferem debater o tema referente 
a 2022 a partir de novembro, 
ou seja, exatamente um ano 
antes do próximo pleito.

PolíticA – PáginA 3
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A lenda do voto impresso

nat macedo

Nos debates sobre o recuo na lógica 
e imprimir o voto, descobri que ninguém 
sabe como funciona o voto eletrônico no 
Brasil, nem os eleitos. Fiz o teste. Pergun-
tei a vários deputados, sobre detalhes da 
votação e a resposta sempre foi evasiva ou 
errada sobre o processo. Os partidos não 
fiscalizam como deveriam e os dirigentes 
acreditaram até agora que tudo estava cer-
to.  Para se ter uma ideia do atraso, este é 
um debate que remete a 1982, com Leonel 
Brizola brigando contra fraude eleitoral. 
O PDB aprovou no Congresso a primeira 
tentativa de volta ao voto em papel, mas 
acabou em apenas uma amostra e depois 
o voto impresso foi considerado inconstitu-
cional pelo Supremo Tribunal Federal (STF). 

Esta é a maior bandeira do presidente 
Jair Bolsonaro para a tentativa de reeleição. 
Há por aqui um ambiente de sempre repetir 
os Estados Unidos. Por lá, houve uma rea-
ção forte contra o voto pelos correios, mas 
o ídolo dos bolsonaristas, Donald Trump, 
perdeu a eleição e o debate. O processo 
eleitoral entre os americanos é mesmo 
diferente e inseguro. Era o momento dos 
americanos saírem às ruas para reivindicar 
o voto eletrônico e não o Brasil levantar a 
bandeira para adotar o que não funciona 
entre americanos, que é o voto em cédu-
la.  Eu acompanhei um processo eleitoral 
americano e visitei locais de votação, co-
mícios e debates eleitorais. Por lá, não há 
Justiça Eleitoral. Pessoas da comunidade 
se apresentam como voluntários e formam 
os comitês eleitorais. O mais interessante é 
que o federalismo americano permite que 
cada município, condado ou estado defina 
como deve votar. Se um estado decidir que 
a decisão será por manifestação, palmas ou 
braço levantado, pronto, será assim para 
definir para quem votarão os delegados. 

Pude acompanhar o município de 
Detroit, em Michigan, que na cédula im-
pressa, com quadradinhos para a votação, 
foram feitas 56 perguntas. Presidente, se-
nador, governador, deputados, nomes de 
ruas, xerife, diretor da biblioteca, reitoria, 
juiz e entre as perguntas a autorização, 
que foi negada, sobre a instalação de 
uma unidade de uma grande loja na 
cidade. Entenderam os moradores que, 
apesar de mais barata, a determinada 
empresa sufocaria os produtores locais e 
desorganizaria a economia dos pequenos 
empresários e agricultores.  Pelos Estados 
Unidos, existe o voto eletrônico.  Mas em 
apenas algumas zonas eleitorais. Vale 
muito o hábito. Em estados, o costume de 
votar em máquinas enormes perfurando 
cartões que depois são interpretados por 
computadores, como era antigamente 
aqui a loteria. Pelo menos em seis estados 
o voto eletrônico é usado nos Estados Uni-
dos. Legalmente, não há como determinar 
que o voto entre os americanos seja de 
um jeito ou de outro. Não pode servir de 
exemplo.

Há também argumentos de que Cuba 
faria voto eletrônico, mas não, o voto 
lá é no papel. Na Venezuela, o voto é 
eletrônico, mas a empresa que fabrica as 
máquinas não é a mesma do Brasil e não 
há nenhuma relação de programa.  O voto 
aqui já é impresso. No início da votação, é 
impressa a chamada zerésima. Tudo que 
está na memória é impresso e tem que 
ser zero para todos os itens, não houve 
votação. No fim, cada urna é apurada e 
os resultados impressos. Atenção: aí está 
a apuração. O Tribunal Superior Eleitoral 
(TSE) ou mesmo o Tribunal Regional Elei-
toral (TRE), não apuram nada, apenas 
somam os resultados que podem ser 

acompanhados e são. No final das elei-
ções cada urna imprime os resultados em 
pelo menos sete vias. Uma delas fixada 
na porta da sessão. Outras, distribuídas 
entre mesários e fiscais partidários. Cada 
urna é única. Só a sua urna tem o seu 
nome e os elegíveis por ela. Em nenhum 
momento a urna é ligada a sistema de 
comunicação. Não há possibilidade de 
intervenção sem internet. Nas cidades 
menores, já é tradição, as comemorações 
começam antes dos resultados chegarem 
à Justiça Eleitoral. Os representantes dos 
partidos somam os resultados das urnas e 
pronto. Os partidos podem somar os votos 
de todas as urnas do país ou acompanhar 
através de militantes cada resultado em 
urna e conferir com o resultado que está 
na página do TSE, que não apura nada e 
apenas soma os resultados. Nunca houve 
divergência.

A Proposta de Emenda Constitucional 
em debate assumiu proporções acima do 
esperado. A discussão ganhou força com 
posição do presidente Jair Bolsonaro e 
indica que se não houver o voto impresso, 
haverá dificuldade em aceitar possíveis 
resultados negativos das urnas. A situação 
está sendo levada a adoção do voto no 
papel até para tirar argumento de que 
houve fraude eleitoral. O perigo é que 
este mesmo grupo decida obrigar a im-
pressão das transferências de dinheiro, o 
Pix, recibos, extratos, documentos e voto 
dos parlamentares. O ideal é que esta 
comissão discuta com técnicos e decida 
em vez de recuar, ir em frente e crie um 
novo modelo de votação, quem sabe pelo 
celular? As criptomoedas são exemplos 
claros de que, tecnicamente, é possível 
transmitir informações seguras pela in-
ternet.  E não são impressas.

machismo, racismo e nacionalismo
estão presentes em livros didáticos

O s livros didáticos estão presen-
tes do início ao fim de nossa 
vida escolar. No entanto, esse 
material que auxilia alunos 

a aprenderem pode estimular tanto 
positivamente quanto negativamente. 
Essa foi a conclusão da pesquisadora 
Lara Marin (foto), mestre em Estudos 
Culturais pela Escola de Artes, Ciências 
e Humanidades da Universidade de 
São Paulo (USP) em sua publicação: “A 
Cultura nos Livros Didáticos”. 

Em sua obra, ela mostra como a 
cultura de cada época tem influenciado 
no conteúdo inserido nos livros, visando 
à formação de crianças que se adequem 
ao perfil de “cidadão ideal” de cada 
tempo e sociedade.

Lara identificou que, até o fim do 
século 20, havia abundância de cultura 
religiosa, machismo, consumismo, 
racismo e nacionalismo expressos em 
forma de contos de fadas, HQs, palavras 
cruzadas, ilustrações, poemas e outras 
manifestações culturais.

 Em entrevista ao edição do Brasil, 
a pesquisadora fala mais sobre esse 
assunto.

Pesquisadora aponta a influência desses materiais para a formação das pessoas

spintec: a vacina mineira
o longo de décadas, a Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) serve 
como referência no mundo das pesquisas. Atualmente, ela se esmerou 
ao sair na frente para desenvolver um imunizante contra a COVID-19 e 
como já propalado pela imprensa, será o primeiro do gênero, desta vez 

com um DNA totalmente mineiro. 
Não há expressões suficientes que caibam neste texto, senão desejar que a tarefa 

da nossa destacada UFMG conquiste o merecido êxito para o bem de todos e orgulho 
da nação. Quando a Spintec estiver devidamente aprovada para a imunização dos 
humanos, isso colocará os nomes da capital mineira e da universidade no seleto 
grupo da comunidade científica mundial.

Entretanto, para que essa história tenha sucesso, os estudos necessitam de 
apoio. Neste sentido, é bom reverberar a fala da reitora da UFMG, Sandra Goulart. 
Ela não poupou elogios ao se dirigir ao prefeito de Belo Horizonte, Alexandre Kalil 
(PSD), visto que o chefe do Executivo municipal decidiu investir R$ 30 milhões no 
projeto. Como dito pela reitora, esse valor não é suficiente para financiar todo o 
certame, no entanto, foi um pontapé inicial, visando chegar com protagonismo ao 
final dessa tarefa tão desafiadora, que é a fabricação de uma vacina para tentar 
conter a pandemia mundial.     

Depois dos testes em animais, agora começa a avaliação em humanos. E, se 
tudo acontecer mediante o organograma, no próximo ano, o imunizante será dispo-
nibilizado em escala superior, inclusive, a demanda em todo o território nacional. Ao 
informar sobre essa possibilidade, Sandra acrescentou: “a UFMG está entre as cinco 
melhores universidades da América Latina, segundo o ranking THE, e é a federal mais 
bem avaliada na mais recente edição de classificação do Inep/MEC, mas ainda assim 
falta sensibilidade do governo federal que, recentemente, determinou um corte de 
26,7% no orçamento”.

O imunizante Spintec começou a deixar as planilhas nos computadores em março 
de 2020. À época, contou com o incentivo do Ministério da Ciência e Tecnologia e, 
cerca de 14 meses depois de estudos e pesquisas intensas, o protótipo inicia a fase 
de testes clínicos 1 e 2. A tão esperada chegada dessa vacina mineira/brasileira tem 
elevado significado, já que esse vírus veio para ficar. Sendo assim, tomar medidas 
para contê-lo passou a ser um desafio e uma necessidade que apenas o uso do 
conhecimento científico poderá solucionar.

Relativamente ao apelo da reitora da UFMG, no sentido de evitar que os cortes de 
verbas comprometam esse projeto e demais programas da universidade, ela lembrou 
uma recente visita que fez ao presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (DEM). A ideia 
foi buscar o apoio da bancada a partir de transferência de recursos das cobiçadas 
emendas parlamentares. No dia da solenidade, que marcou a parceria entre a UFMG e 
Prefeitura de Belo Horizonte, Sandra e Kalil informaram sobre o cenário dramático no 
que diz respeito à situação financeira da universidade. A reitora acrescentou ainda que 
se não houvesse a crise sanitária na capital mineira, a universidade estaria fechada.

As lideranças mineiras, representadas pelo governador Romeu Zema (Novo), pelo 
prefeito Kalil, os senadores Rodrigo Pacheco, Carlos Viana (PSD) e Antonio Anastasia 
(PSD) e os deputados federais de diferentes partidos precisam mostrar a importância 
de continuidade da afamada UFMG para o Palácio do Planalto. Até porque, projetos 
como a Spintec poderão abrolhar nas pranchetas dos cientistas. Aliás, como sempre 
ocorreu ao longo de sua história.
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de um modo geral, qual a impor-
tância dos livros didáticos para a 
educação nas escolas?

Antes, era comum que livros trou-
xessem temáticas polêmicas como 
racismo e intolerância religiosa. 
esse cenário mudou?

como assegurar um ensino neutro, 
garantindo debates importantes 
para a formação dos alunos como 
cidadãos?

como essas obras são produzidas 
e pensadas?

esses livros não deveriam ter um 
conteúdo neutro?

como essas publicações podem 
influenciar no desenvolvimento 
de uma criança enquanto cidadã?

Trata-se de um material de grande 
importância para a organização curricu-
lar do que é ensinado em cada série. Ele 
serve de banco de propostas didáticas 
sobre determinados conteúdos e para 
orientações pedagógicas à docência. 
Além disso, é um dos itens que chegam 
às escolas e aos estudantes por meio de 
políticas públicas.

São produzidos por editoras, es-
pecíficas ou não, sobre determinado 
conteúdo. Desde 1985, com a criação 
do Programa Nacional do Livro Didático 
(PNLD), há políticas públicas para a 
distribuição para as escolas. As editoras 
se organizam para contratar autores es-
pecialistas nas áreas e publicar obras de 
acordo com os parâmetros curriculares 
nacionais, atualmente representados 
pela Base Nacional Comum Curricular 
(BNCC). Neles há textos, propostas di-
dáticas e orientações ao docente sobre 
como encaminhar as atividades. Eles 
são pensados pelas editoras para aten-
der essas demandas pedagógicas e ter 
boa avaliação do governo para serem 
comprados e distribuídos.

Não só a criança, mas todos nós 
vivemos em constante aprendizado, 

sobretudo com relação à cidadania. Os 
conteúdos presentes e a forma com a 
qual eles são tratados revelam aquilo 
que desejamos para a sociedade. Se há 
textos racistas, por exemplo, a criança 
vai aprender que isso é algo legitimado 
pelo livro, escola, adultos que a rodeiam 
e pela coletividade. Com isso, ela passa a 
compreender que o racismo é aceitável.

É praticamente impossível qualquer 
produção cultural não influenciar al-
guém. Não devemos entender a influên-
cia como algo negativo. O que importa 
é apreender qual conteúdo está sendo 
transmitido e como ele é abordado. Se, 
enquanto sociedade, compreendemos 
que determinados temas são prejudi-
ciais à formação da cidadania, deve-
mos evitá-los. Isso também é educar a 
criança. Não é correto influenciarmos 
as pessoas a serem racistas, machistas 
e intolerantes. O que está presente 
nos livros deve ser cuidadosamente 
selecionado.

Até o meio do século XX, aproximada-
mente, era muito comum encontrarmos 
textos racistas, nacionalistas e com moral 
religiosa. Em obras de Língua Portuguesa 
havia poesias que tratavam do criacionis-
mo, por exemplo, como resposta única ao 
surgimento da natureza e do universo. 
Também encontrávamos fragmentos 
relacionando pessoas negras a “escravos, 

criados e preguiçosos”. Esse conteúdo 
não estava ali, necessariamente, para 
sugerir uma problematização sobre as 
questões sociais, mas como exemplos 
gramaticais de falas comuns à época, o 
que demonstra quão normal eram tais 
concepções nesses períodos. 

Esse cenário mudou, pois, hoje, 
a escola é laica e as publicações não 
apresentam trechos religiosos como 
doutrina, por exemplo. Além disso, a 
questão do racismo é e deve ser, cada 
vez mais, problematizada na nossa so-
ciedade de maneira a não aceitarmos 
mais referências culturais racistas como 
algo normal. No entanto, atualmente, 
percebemos um retrocesso com relação 
a essas questões quando vemos notícias 
de livros que estão apresentando conte-
údo racista, machista, homofóbico etc. 
Precisamos estar atentos àquilo que 
consideramos natural ou normal na so-
ciedade para evitarmos comportamen-
tos e concepções que não são 
mais aceitáveis.

Nenhuma produção cultural e atu-
ação profissional é totalmente neutra. 
No entanto, a neutralidade no sentido 
de espaço para o debate acontece no 
encaminhamento das atividades feitas 
por professores dentro da sala de aula. 
São eles que selecionam aquilo que 
irão trabalhar com seus estudantes e de 
que forma o farão. O livro didático pode 
servir de guia, mas é o docente quem 
define como ele será usado.

É assim que garantimos um espaço 
de debates importantes para a formação 
de estudantes, com neutralidade, em 
que todos possam se expressar e com-
preender as ideias apresentadas. Por 

fim, aquilo que é preconceituoso 
não deve aparecer e, se surgir, 

professores, certamente, 
tratarão de forma ques-

tionadora.

Divulgação
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O s atuais ocupan-
tes de cargos pú-
blicos em Minas 
têm dito que é 

hora de cuidar das mazelas 
ocasionadas pela crise sani-
tária em nosso país e isso 
faz todo o sentido diante do 
número de contaminados e 
mortos. No entanto, esse é 
o discurso que serve para a 
população, nos bastidores 
dois nomes importantes, 
já estão trabalhando poli-
ticamente desde o início do 
ano: o governador Romeu 
Zema (Novo) e o prefeito de 
Belo Horizonte, Alexandre 
Kalil (PSD).

Recentemente, circu-
lou a informação de que 
o prefeito de Uberlândia, 
Odelmo Leão (PP), já havia 
aceitado a convocação de 
liderança para se colocar 
como alternativa à disputa 
pelo governo de Minas. 
Porém, existem outras fi-
guras que, se aceitarem 
participar do pleito eleito-
ral do próximo ano, podem 
provocar mudanças no 
cenário.

Uma liderança vigoran-
te é o prefeito de Betim, 
Vittorio Medioli (PSD), em-
presário de sucesso, políti-
co experiente, ex-deputado 
federal e, agora, já em 

seu segundo comando da 
cidade onde se localiza a 
Fiat, a maior indústria au-
tomobilística do país.  

 Entretanto, se tratando 
de nome expoente, surge 
Rubens Menin, uma das 
principais lideranças empre-
sariais brasileiras. No que 
diz respeito à disputa esta-
dual, se propala que ele não 
tem interesse político para 
o projeto do próximo ano. 
Contudo, Menin, Medioli, 
assim como o ex-prefeito 
de Belo Horizonte Marcio La-
cerda, fazem parte de uma 
lista de pessoas do mundo 
dos negócios com vieses 
políticos que, atualmente, 
está muito na moda tanto 
em Minas quanto no Brasil. 
Alguns exemplos são Kalil, 
Zema, Odelmo e o gover-
nador de São Paulo, João 
Doria (PSDB).

O roteiro da sucessão 
mineira oscila em torno de 
dois nomes novos e com 
chances reais de brigar 
pela vitória: o do presi-
dente do Senado, Rodri-
go Pacheco (DEM), que 
precisa ser convencido de 
participar do pleito esta-
dual. E o do presidente 
da Associação Mineira de 
Municípios (AMM), Julvan 
Lacerda (MDB), que é uma 
liderança respeitada por 
prefeitos das mais diferen-
tes regiões.

Outrossim, a imprensa 
de Minas passou a citar o 
nome do suplente de sena-
dor Alexandre Silveira (PSD) 
como alternativa  para plei-
tear uma vaga ao Senado 
e, também, com possibi-
lidade de ser candidato a 
vice-governador. Silveira já 
foi deputado federal por dois 
mandatos e é conceituado 
como um dos articuladores 
nos meandros do gabinete 
do presidente do Senado, 
embora seja suplente de 
Antonio Anastasia (PSD). 
Porém, como se comenta 
em quatro cantos dos rincões 
mineiros, Anastasia tomou 
ojeriza pela política partidá-
ria e estaria se preparando 
para ser membro do poder 
Judiciário.

Entre os partidos de 
esquerda, até o momen-
to, o perfil conciliador do 
ex-prefeito de BH, Patrus 
Ananias (PT) tem sido o 
mais bem avaliado, visando 
uma peleja majoritária. 
Sobre esse tema, uma fonte 
ouvida pela reportagem 
garante que: “Patrus não 
vai anunciar qualquer deci-
são momentaneamente. A 
sua pretensão é aguardar 
a virada do ano para saber 
qual será o projeto do PT 
nacional e buscar atrelar a 
sua possível participação na 
política a um projeto eleito-
ral do ex-presidente Lula”.

V I G Í L I A S

experimente a cachaça “PurAnA”.

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

alguns dos principais degustadores da região.

telefone: (31) 99243-1100

eujácio silva

conheça os principais nomes que podem
influenciar no cenário político de 2022

Alexandre silveira também passou
a ser mencionado pela a imprensa

Vittorio medioli é um dos
cotados para a disputa de 2022

o roteiro da
sucessão mineira

oscila entre os
nomes de rodrigo
Pacheco e Julvan

lacerda com chances
reais de vitória
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Julvan Lacerda é reempossado
na vice-presidência da CNM

Minas Gerais estará mais uma vez re-
presentada na diretoria da maior entidade 
municipalista do país e que unifica a voz das 
entidades estaduais no cenário nacional. No 
dia 31de maio, o presidente da Associação Mi-
neira de Municípios (AMM), Julvan Lacerda, foi 
reempossado vice-presidente da Confederação 
Nacional de Municípios (CNM). 

Durante a cerimônia, Glademir Aroldi se 
despediu da condução da entidade e apresen-
tou os resultados alcançados no triênio 2018-
2021, passando logo depois a presidência da 
CNM a Paulo Ziulkoski, que retorna ao coman-
do da Confederação após 3 anos. A solenidade 
com os representantes eleitos em março para 
a gestão 2021-2024 teve número reduzido de 
participantes e foi transmitida pela internet.

Julvan entregou a Aroldi, em nome da 
diretoria da CNM, uma placa pelo comprome-
timento e pelas conquistas realizadas durante 
a sua gestão. “A CNM, sua diretoria e colabo-
radores agradecem ao presidente Glademir 
Aroldi pela liderança, doação e sabedoria com 
que dirigiu essa entidade municipalista. Muito 
me honra estar aqui em nome da diretoria, 
que hoje finaliza esse trabalho e passa para a 
nova diretoria a responsabilidade de conduzir 
a causa municipalista no nosso país e falar em 
nome de todos”.

“Minha fala é de reconhecimento e 
gratidão, começando aos nossos prefeitos e 
prefeitas, pela parceria e apoio na defesa da 
pauta municipalista. Aproveito para desejar 
aos gestores que assumiram neste ano uma 
ótima gestão em favor das nossas comunida-
des”, agradeceu Aroldi. Ele também ressaltou 
o trabalho importante feito pelo Conselho 
Político da CNM, formado pelo Movimento das 
Mulheres Municipalistas e os presidentes das 
associações estaduais.

Ele destacou a importância do suporte 
técnico, que embasa todo o movimento mu-
nicipalista em suas lutas. E falou das batalhas 
enfrentadas pela AMM em Minas Gerais 
durante a sua liderança e como o apoio da 
CNM é essencial, principalmente para auxiliar 
os municípios que vivem dificuldades em 
decorrência da pandemia da COVID-19. “É um 
momento muito difícil. Em Minas Gerais, mais 
de 500 prefeitos estão iniciando mandato, o 
que já é um grande desafio. No meio de uma 

pandemia e de uma polarização extremista 
como a que estamos vivendo, é um desafio 
maior ainda. E por isso precisam contar com o 
direcionamento da CNM e do movimento mu-
nicipalista na defesa intransigente dos direitos 
dos municípios”

Julvan ressalvou a importância da CNM 
para que os prefeitos consigam defender suas 
pautas em Brasília e no Congresso Nacional. 
“Vejo que esse momento é o de unir forças 
em torno da nossa pauta para podermos ir 
pra cima do Congresso Nacional, que é onde 
nasce a maioria dos problemas que aflige o 
gestor público municipal. Porque longe da 
realidade que a gente presencia, eles votam 
leis distorcidas pra atender interesses e nos é 
que pagamos o preço”.

Ele aproveitou a ocasião para agradecer 
aos prefeitos mineiros que apoiam a causa 
municipalista. “Minha gratidão a cada um 
de vocês que me deu o voto de confiança. 
Confiou no meu trabalho pra representar a 
causa municipalista mineira aqui em Brasília. 
Contem comigo, estamos juntos para o que 
der e vier”, disse.

Ziulkoski agradeceu Aroldi e a sua diretoria 
pela luta que tiveram durante sua gestão. 
Ele fez um breve histórico da luta da CNM e 
destacou que quando há comprometimento, 
a causa é justa e pode ser ganha. “Manifestar 
após que assumem conosco esse mandato de 
três anos a nossa confiança e a nossa certeza 
que poderemos dar continuidade aos vários 
anos de luta que fazemos aqui em Brasília”.

CN
M

sancionada a lei que endurece
penas para crimes cibernéticos

A nova lei prevê até 8 anos de pri-
são para delitos cometido por meio de 
dispositivo eletrônico ou informático. O 
ex-deputado federal, Eduardo Azeredo, 
comemora a decisão. Ele foi relator e 
defensor do primeiro projeto de com-
bate aos crimes cibernéticos no Senado 
Federal e na Câmara dos Deputados, 
que se transformou na Lei 12.735/2012.

O texto sancionado pelo presidente 
Jair Bolsonaro amplia penas por crimes 
de furto e estelionato praticados com 
o uso de dispositivos eletrônicos como 
celulares, computadores e tablets. O 

projeto altera o Código Penal e cria um 
agravante, com pena de reclusão de 4 a 
8 anos, para o crime de furto realizado 
com o uso desses aparelhos, estejam 
ou não conectados à internet, seja com 
violação de senhas, mecanismos de 
segurança ou com o uso de programas 
invasores.  

Azeredo se sente gratificado pelo 
aprimoramento necessário da lei. “Es-
tou satisfeito em ver as sementes do 
nosso trabalho germinando e prospe-
rando”, celebra o ex-deputado, senador 
e governador de Minas Gerais.
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Julvan lacerda: “A nossa luta
continuará forte com ações diretas

que beneficiem municípios e cidadãos”

eleição estadual 2022
O governador romeu zema (Novo) vem afirmando à impren-

sa que tem um excelente relacionamento com quase a totalidade 
dos 853 prefeitos mineiros, o que fortaleceria sua candidatura 
à reeleição no interior de Minas. Mas, uma voz constante com 
os prefeitos é quem possui uma aliança política concreta com o 
presidente da Associação Mineira de Municípios (AMM), Julvan 
lacerda (MDB), que se consolidou como líder dos gestores mu-
nicipais. Sem esse apoio, as coisas não serão tão fáceis assim.

Política em moc
Em Montes Claros, a política corre solta. Agora, por exemplo, 

pessoas ligadas supostamente ao ex-prefeito ruy muniz (PP), es-
palham pela cidade que o prefeito Humberto souto (Cidadania), 
do alto dos seus 86 anos, por falta de condições físicas, está atu-
ando no cargo apenas meio expediente. Quanta maldade, gente!

empresários com zema
Volta e meia, o governador romeu zema (Novo) diz ter o 

apoio das entidades representantes do segmento produtivo 
em sua administração. Mas, para os analistas políticos, esse 
tipo de parceria não tem muita influência no projeto político 
do chefe do Executivo. Até porque, neste caso, vale mesmo é 
o voto da população.

mdB dividido
Em Brasília, comenta-se sobre a recente discussão en-

volvendo os membros do MDB mineiro. Por lá, analisa-se 
que o nome do deputado federal newton cardoso Junior foi 
confirmado para continuar na presidência da sigla mineira, 
mas o seu prestígio não é o mesmo de outrora.  

Patrus é um coringa?
Quando há encontros políticos do grupo ligado ao prefeito 

Alexandre Kalil (PSD) sempre se debate sobre uma situação 
ainda não resolvida: qual será o espaço político concedido ao 
presidente da Assembleia Legislativa de Minas Gerais (ALMG), 
Agostinho Patrus (PV). A cada hora surge uma sugestão: “ele 
pode ser candidato ao Senado, a vice-governador, etc”, Ou 
seja, ele é uma espécie de “coringa”.

Patrus Ananias, de novo 
Ainda sobre o grupo do prefeito Kalil. Se a eleição fosse 

hoje, o seu candidato a vice seria o ex-prefeito Patrus Ana-
nias por indicação do PT. Porém, como as negociações neste 
sentido sequer iniciaram, tudo é ainda bastante incipiente. 

Fuad, o sumido
Nos últimos meses, o vice-prefeito de Belo Horizonte, Fuad 

noman (PSD), tem se mantido mais equidistante do projeto 
político do prefeito Kalil. “Alguma estratégia pode estar por 
trás dessa tática”, dizem os matemáticos da política mineira. 

menin em ação
Depois de se tornar notícia após a compra da poderosa 

Rádio Itatiaia, o empresário rubens menin tem dedicado 
parte do seu tempo a resolver assuntos em Belo Horizonte. 
Por conta disso, crescem os comentários sobre uma possível 
inserção dele na política partidária. “Mas, ao participar de 
uma roda de amigos, em um almoço nas proximidades da 
ALMG, falaram sobre futebol, saúde, vida, menos política”, 
confessou um interlocutor.

ignorar os ignorantes
Relativamente ao denominado negacionismo em relação 

à COVID-19, o filósofo luiz Felipe Pondé disse: “As pessoas 
não devem subestimar o vírus, porém, devem ignorar os 
ignorantes que, mesmo sem conhecimento de causa, ainda 
insistem em debater o assunto”.
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“Somos feitos de carne, mas somos 
obrigados a viver como se

 fôssemos de ferro”
Freud

nat macedo
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Presidente dA câmArA de dirigentes loJistAs de Belo Horizonte (cdl/BH)
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Justiça tributária pode ser o pontapé da retomada
da economia e diminuição da desigualdade social

O Brasil, assim como o mundo, vive uma 
crise sanitária e econômica sem precedentes. A 
vacina tem nos trazido uma luz de esperança, 
mesmo que a campanha de vacinação caminhe 
a passos muito lentos. Além disso, convivemos 
com realidades que tornam nossa retomada 
econômica ainda mais complicada, como a 
projeção de aumento da taxa Selic e a inflação. 

Não bastassem todos esses pontos, ainda 
precisamos lidar com a alta carga tributária dos 
produtos. De acordo com o Instituto Brasileiro 
de Planejamento e Tributação (IBPT), somente 
em 2021, já pagamos mais de R$ 1,5 trilhão de 
impostos. Em 2020, trabalhamos 151 dias para 
pagar essa conta. Em 2019, ano sem pandemia, 
foram 153 dias dedicados ao Fisco.

O comércio varejista é um dos mais impac-
tados pelos altos impostos. Afinal, os lojistas 
precisam repassar esses tributos ao valor 
final dos produtos. Em contrapartida, o poder 
de compra do cidadão diminui. Com menos 
vendas, aumenta o índice de desemprego e 
seguimos nesse círculo vicioso.

Para tentar romper com essa barreira, 
precisamos conscientizar a sociedade da alta 
carga tributária e também chamar a atenção 
do poder público para a necessidade de retorno 
imediato, e de qualidade, para a população 
deste montante arrecadado. Afinal de contas, 
dentre os 30 países com a maior carga tribu-
tária do mundo, somos o que oferece o pior 
retorno para os contribuintes em relação ao 
dinheiro arrecadado.

Acreditamos que um manifesto público 
pode ser capaz de estimular o poder público 
a tomar decisões que são extremamente 
necessárias para a recuperação econômica, 
como, por exemplo, a Reforma Tributária. Em 
momentos como o que estamos atravessando, 
precisamos repensar diversas atitudes. Não 
somente as pessoais, mas, principalmente, 
as que impactam a sociedade como um todo. 

Recentemente tivemos o Dia Livre de 
Impostos (DLI), realizado no dia 27 de maio 
em todo o país. A ação, que nasceu por inicia-
tiva da Câmara de Dirigentes Lojistas de Belo 
Horizonte (CDL/BH) em parceria com a CDL 
Jovem, ganhou abrangência de 25 estados, 
245 cidades e mais de 2 mil lojas. O objetivo 
principal do movimento é conscientizar a po-
pulação sobre as taxas abusivas, bem como 
chamar a atenção do poder público para a 
necessidade de repensar a carga tributária. 
Como bem destacou o advogado tributarista, 
Raul Haidar, O Dia Livre de Impostos “é o dia 
em que o brasileiro é respeitado”.

Nosso objetivo enquanto entidade é 
fazer com que este respeito se torne diário e 
uma realidade na vida do cidadão brasileiro. 
Precisamos ressaltar que, além de onerar os 
produtos, a tributação exacerbada também 
contribui diretamente para a o avanço da 
desigualdade social. Diversos estudos já 
mostraram que o nosso sistema tributário 
acentua a concentração de renda, quando 
deveria ser o contrário.

Os impostos ajudam a bancar e a movi-
mentar os serviços públicos como educação, 
cidadania, cultura, saúde, entre outros. 
Contudo, sabemos que o Brasil é o país que 
oferece o menor retorno dos valores recolhi-
dos. Atualmente, os tributos do país incidem 
em três frentes: renda, consumo e patrimônio 
da população. Infelizmente, temos distorções 
que beneficiam os mais abastados e tornam 
o poder de compra dos menos favorecidos 
ainda menor.

O consumo é diretamente impactado, 
pois, as altas taxas fazem com que o poder 
de compra do cidadão diminua. Na prática, 
todos nós pagamos os mesmo valores de 
impostos quando vamos comprar algum 
produto. Contudo, essas taxas incidem de 
forma diferente no bolso do consumidor. 
Quem ganha pouco tem menor poder de 
compra do que quem recebe mais. E a alta 
tributação é a responsável por diminuir ainda 
mais a chance de aquisição dessa volumosa 
camada da população.

Dessa forma, a retomada da economia, 
especialmente em um momento como o que 
atravessamos, onde as pessoas estão receosas 
em comprar, por medo do endividamento, se 
torna ainda mais lenta. Por isso, uma Reforma 
Tributária, que faça justiça a todas as classes 
econômicas deve ser um dos primeiros passos 
do poder público para que possamos caminhar 
a um ritmo mais veloz rumo a uma economia 
produtiva e forte.

Aço brasileiro teve avanço de
130% nos últimos 12 meses

Em maio, commodity saltou 16%

Dados da S&P Global Platts apontam que o preço 
do aço brasileiro cresceu em maio. A bobina 
laminada a quente, produzida no país, saltou 

16,2% na primeira semana do mês e estava sendo 
comercializada a R$ 6.855 a tonelada sem impostos. 
O produto usado pelos setores automotivo, de cons-
trução e de diversas indústrias acumula alta de 46% 
no ano e de 130% nos últimos 12 meses.

Até março de 2021, mais de 70 mil toneladas de 
vergalhão, principal insumo do setor de construção 
civil, chegaram aos portos brasileiros. O número é 
superior aos registrados nos anos anteriores (15 mil 
toneladas em 2020, 46 mil em 2019 e 35 mil em 
2018). O preço já foi reajustado em 13,5% neste ano 
e mais de 100% nos últimos 12 meses.

A demanda no Brasil ultrapassou a produção de 
mais de 350 mil toneladas em março, o maior dife-
rencial reportado desde o início do monitoramento 
realizado pelo instituto Aço Brasil. Já a produção 
alcançou a marca de 2,09 milhões de toneladas no 
mês, comparada a um consumo de 2,44 milhões de 
toneladas. A última vez em que ocorreu um descom-
passo desta magnitude foi em agosto de 2013.

Ainda segundo os dados do instituto, esse descom-
passo mais recente teve início em junho de 2020, com 
a retomada das atividades do comércio e indústrias 
pós-período de restrições da pandemia. Para a editora-
-chefe da América Latina - Metais da S&P Global Platts, 
Adriana Carvalho, nesse período, muitos esperavam 
por uma retração na demanda. “O que motivou as 
siderúrgicas a reduzirem o ritmo de produção. Tudo 
isso em um momento onde a cadeia já estava bem 
desestocada. E quando a demanda se tornou presente, 
não foi possível realizar uma retomada imediata. Isso 
agravou o desabastecimento local e o converteu em 
uma crise de estoque”.

Ela acrescenta que, com pouca oferta e demanda 
firme, os preços subiram e fecharam 2020 com altas 
de 60% a 70% dependendo do produto. “A tendência 
não se reverteu em 2021. Do início do ano até agora, o 
valor da bobina laminada a quente - material utilizado 
por grandes indústrias de transformação, como o setor 
automotivo, máquinas e equipamentos - subiu 69%, 
sendo 16% somente em maio. Para o vergalhão de aço, 
insumo principal do setor de construção, o acumulado 
do ano é de 23%, com possibilidade de aumentos em 
maio da ordem de 15%”.

A editora-chefe acrescenta que a alta de preços no 
mercado internacional, tanto para produtos como para 
matérias-primas, tem contribuído para a manutenção 
dessa tendência. “A competição no exterior influencia 
em vários fatores: valores locais, decisão das usinas 
siderúrgicas de exportarem seus produtos e dos con-
sumidores de importarem o material para o Brasil”.

Ela ressalta ainda o aumento dos custos produtivos 
das usinas. “O minério de ferro com 62% de Fe – Iodex 
Platts - subiu mais de 130% nos últimos 12 meses. A 
sucata ferrosa interna triplicou o valor no período e o 
carvão importado também encareceu”.

setores impactados

Adriana explica que o aço é matéria-prima 
para diversos setores e está presente nos utensílios 
domésticos, transporte e construção civil. “Também 
é essencial no ramo de embalagens, energia e agri-
cultura - nos equipamentos e máquinas utilizados. 
A construção civil representa o principal segmento 
consumidor do país (37,6%), seguido pelo automoti-
vo (24,1%) e bens de capital (20,5%), de acordo com 
dados do Instituto Aço Brasil”.

O aumento do valor dessa commodity impacta 
no preço dos produtos derivados, transformados e 
aumenta o custo de produção ou operação depen-
dendo do setor. “A velocidade com que esses repasses 
acontecem, no entanto, depende do tipo de contrato 
existente e do percentual de aço na composição das 
tarifas de cada processo produtivo. Na construção, o 
repasse é praticamente imediato, o que significa dizer 
que encarece projetos e o vergalhão vendido no varejo 
para as reformas residenciais. Já em relação à fabrica-
ção de carros e de eletrodomésticos, o custo também 
é repassado ao usuário-final, uma vez que mais da 
metade da composição desses produtos é de aço”.

Porém, o aumento pode trazer impacto posi-
tivo para a economia brasileira. “A onda de alta 
das commodities é benéfica para o crescimento 
do Produto Interno Bruto (PIB) brasileiro. No 
entanto, a escalada de valores não pode ser 
tão elástica ao ponto de deteriorar projetos e 
contratos em vigor”.

expectativa
Adriana reforça que levando em consideração as 

condições atuais de mercado, no Brasil e no mundo, 
é razoável pensar que os preços seguirão firmes até 
pelo menos o fim do ano, quando se espera certa 
estabilidade. “Uma queda talvez não aconteça tão 
brevemente. Usinas siderúrgicas brasileiras revelaram 
planos de restabelecer projetos de expansão que 
estavam engavetados. Mas, o tempo que levará para 
que esses volumes adicionais estejam no mercado não 
será breve o bastante para reverter o cenário de preços 
recordes e oferta escassa que se estabeleceu em 2021”.

Ainda assim, ela explica que, se um volume sig-
nificativo de importação adentrar o país no segundo 
semestre, como já sinalizado por alguns traders, isso 
poderia frear a escalada de alta e trazer estabilidade 
antes do fim do ano.

Numa perspectiva global, ela observa que o 
minério de ferro continua caro, sem expectativa de 
queda em curto prazo e a oferta continuará limita-
da, segundo projeções de vários analistas. “A China 
tem removido a devolução fiscal às exportações de 
aço. Ao mesmo tempo, está reduzindo as tarifas de 
importação a insumos importantes ao seu processo 
produtivo. Com isso, a onda inflacionária de valores 
ao aço global tomou novas proporções, com o gi-
gante asiático tornando-se um novo driver de preços, 
mas, desta vez, para cima”.

Questões como tempo
de entrega e volumes

disponíveis têm
acirrado as

negociações
e a concorrência
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Bolsonaro x centrão 
Ao debater com jornalistas em um programa na TV Cultu-

ra, o historiador marco Antonio Villa afirmou: “Daqui até o 
final do ano, as pessoas mais bem informadas dos bastidores 
de Brasília irão perceber que, cada vez mais, o presidente 
Jair Bolsonaro estará sendo dominado pelos parlamentares 
do centrão. Trata-se dos mesmos membros que, no passado, 
fizeram aliança com a então presidente dilma rousseff (PT), 
porém, na sequência,  ajudaram a cassar o mandato dela”.

cdl lamenta
Semana passada, o presidente da Câmara de Dirigentes 

Lojistas de Belo Horizonte (CDL/BH), empresário marcelo de 
souza e silva, ao ser indagado a respeito do segmento que 
representa, disse: “É lamentável que em todo o Brasil, uma 
média de 75 mil lojas tenha encerrado suas atividades por 
conta da pandemia”.  

Até a Pm mineira?
Na saída do Ministério da Justiça, em Brasília, um alto 

funcionário da pasta conversava com pessoas e, em deter-
minado momento, destacou: “Vamos começar um trabalho 
para cooptar as Policias Militares de todos os estados, princi-
palmente de Minas Gerais”. 

cena única - Apesar dessa conversa sem pé, nem cabeça, 
sabe-se que o Palácio do Planalto tem um projeto de criar o 
mecanismo para colocar as forças policiais estaduais sob o co-
mando direto do Exército. Com isso, seria minimizado, de certa 
forma, o prestígio dos governadores. Isso ainda vai dar xabu! 

desempregados em minas
Os últimos levantamentos oficiais apontam que, em 

Minas, desde o fim de maio, existe uma média de 1,5 milhão 
de pessoas desempregadas, cuja situação se complicou ainda 
mais devido à crise financeira instalada a partir da pandemia 
sanitária. Cruz credo, gente! 

governadores e a cPi
No mesmo dia em que o plenário da CPI da COVID-19 

aprovou a convocação dos governadores para depor, fontes 
do Palácio do Planalto garantiram que isso não vai dar em 
nada. No entanto, pelo menos trouxe um desconforto aos 
senadores, que só sabem jogar pedra no governo federal.

terceira onda, um pesadelo
Os grandes empresários de São Paulo estão pisando o pé 

no freio em seus projetos de expansão. Para eles, torna-se 
necessário esperar essa possibilidade de saber se haverá, de 
fato, uma terceira onda de COVID-19. Enquanto isso, a chance 
da retomada da economia fica no estaleiro. 

Amazônia, o dilema
Economista e doutor em cientista política, ricardo 

sennes, avalia: “A crise energética prestes a acontecer em 
diversas regiões do Brasil, pode ter sido originada por diversas 
frentes, mas tem relação também com o desmatamento da 
Amazônia”.
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BAIXE AGORA
O aplicativo o�cial da Rádio Itatiaia 

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

Pix ganha força entre os microempreendedores
e gera economia de taxas bancárias ao negócio

O Pix, sistema de pagamentos instan-
tâneos do Banco Central (BC), com-
pletou 6 meses de funcionamento. O 
método revolucionou a forma como 

consumidores compram produtos e serviços e, 
também, como empresas e microempreende-
dores individuais (MEIs) recebem e processam 
seus pagamentos. Isso porque as transações 
são gratuitas, ocorrem em até 10 segundos 
e podem ser realizadas 24 horas por dia, 
inclusive, finais de semana e feriados. Ele tem 
facilitado o dia a dia dos pequenos negócios e 
gerado economia de taxas bancárias.

De acordo com o BC, mais de 83,5 mi-
lhões de pessoas, incluindo os MEIs, e em 
torno de 5,5 milhões de empresas estão 
utilizando a tecnologia, totalizando 237,3 
milhões de chaves cadastradas. Dados de 
abril apontam que a taxa de crescimento 
média, envolvendo o pagamento de cida-
dãos para empresas, é de 57,5% ao mês.

Para o especialista em finanças Le-
onardo Rodrigues, a instantaneidade e 
segurança do Pix trazem impactos positivos 
sobre o fluxo de caixa dos empreendedores 
e até na entrega de produtos comerciali-
zados eletronicamente. “Evitam as taxas 
das maquininhas e agilizam o recebimen-
to pelos estabelecimentos. Além disso, 
permite fazer pagamentos imediatos de 
fornecedores ou até mesmo funcionários 
com contas em bancos distintos, sem ter 
que recorrer ao uso de TED e DOC e suas 
altas tarifas”, explica.

Ele vai além e diz que a maquininha 
de cartão e os boletos podem estar com 
os dias contados e precisarão se reinventar. 
“Existem comércios que o emitem para pa-
gamento, o que pode levar até 3 dias úteis 
para constar o valor pago no sistema. Sem 
falar que muitos consumidores pensam 
melhor após a impressão do documento 
e costumam desistir da compra. Já com o 
Pix, o dinheiro é enviado imediatamente, 
além de ser uma forma de cortar custos”.

como funciona?
Rodrigues esclarece que existem duas 

formas para receber dinheiro usando o Pix. 
“Uma delas é criar uma chave, podendo 
ser o endereço de e-mail, número de celu-
lar, CPF ou CNPJ. O empresário pode gerar 
um QR Code e disponibilizar dentro da sua 
loja. Tudo pode ser feito diretamente pelos 
canais digitais, como aplicativo ou internet 
banking, sem a necessidade de qualquer 
dispositivo”.

Para quem faz o pagamento, o espe-
cialista enfatiza que o cliente consegue 
visualizar todas as informações detalhadas, 
tais como o nome completo de quem vai 
receber, o valor e a instituição financeira. 
“Somente após a verificação e a concordân-
cia do consumidor é que a transferência é 
concluída”.

Ele orienta os empreendedores a como 
divulgar o Pix e chamar atenção dos clientes. 
“Cole o QR Code em um lugar de destaque 
no estabelecimento. Ofereça como primeira 
opção de pagamento. Caso não possua um 
código, prefira cadastrar o telefone comercial 
da empresa, o que facilita o processo. Faça 
promoções e dê algum desconto. Isso porque 
o pequeno comerciante já terá vantagens 
com o Pix, seja na economia com tarifas ou 
recebimento rápido do dinheiro”, conclui.

economia e facilidade
Letícia Braga é microempresária e tem 

um espaço de beleza. Ela relata que um dos 
problemas que enfrentava eram as taxas de 
utilização da maquininha de cartão. “Apesar 
da comodidade, são caras demais e pegam 
uma parte do valor cobrado pelos meus 
serviços. O Pix facilitou, porque o dinheiro 
cai na hora, não importando o banco que a 
pessoa possui conta cadastrada, além de que 
a utilização é gratuita”.

Ainda de acordo com Letícia, muitos clien-
tes pagavam por transferência. “Quando era 
a mesma instituição financeira era ótimo. Se 
fosse diferente, às vezes demorava até 3 dias 
para ter acesso à quantia. Eles implicavam e 
sempre pediam para eu abrir conta no mesmo 
banco que eles para não poder cobrar a taxa 
pelo TED. Isso era bastante inviável. Eu até 
preferia receber em espécie, mas grande parte 
não gosta de andar com dinheiro”, lembra.

Ela explica que já usa o Pix desde o final do 
ano passado e nunca teve nenhum problema. 
“Uma funcionária fica responsável por verificar 
os pagamentos e guardar os comprovantes. 
Na questão de faturamento, economizamos 
um pequeno percentual de cerca de 12%, por 
conta de não precisar pagar a taxa de trans-
ferência cobrada pela maquininha de cartão”.

Quem também comemora o gasto a me-
nos com a utilização do serviço é o cabeleireiro 
Davi Nogueira. “No início tivemos resistência, 
inclusive, por parte de alguns clientes. Mas o 
problema é que não sabíamos como funcio-
nava e nem se era realmente seguro. Foi uma 
grande novidade para todos. Atualmente, a 
maioria das pessoas paga usando Pix. Tem 
sido vantajoso para ambas as partes”, afirma.

Nogueira diz ainda que tem feito os re-
cebimentos apenas em dinheiro ou pelo Pix. 
“Além da agilidade e ser gratuito, consegui-
mos economizar mais de 15% com taxas da 
maquininha. Durante a pandemia facilitou 
bastante também, pois o cliente envia apenas 
o comprovante, sem ter mais tanto contato. 
Antes tinha que pegar o cartão, passar no 
dispositivo e digitar a senha”, finaliza.

Benefícios do Pix para os negócios

redução de custos: os custos ban-
cários representam boa parte do orça-
mento para as vendas em cartão de 
débito ou crédito. A empresa também 
paga uma tarifa para cada operação 
de TED ou DOC. Com o Pix, essas taxas 
não são cobradas.

noVA oPção de PAgAmento: é 
mais uma opção para oferecer aos 
clientes, sem taxas ou cobranças para 
nenhuma das partes. Os pequenos 
empresários ainda têm a opção de 
disponibilizar um QR Code para facilitar 
os pagamentos.

AgilidAde PArA PAgAr e receBer: 
fazer um pagamento pelo Pix é bas-
tante rápido e o dinheiro cai na conta 
da empresa de forma imediata, mes-
mo que seja em finais de semana ou 
feriados. No caso de cartão de débito 
ou crédito, isso pode levar até 30 dias.

segurAnçA PArA clientes: a ideia é 
usar menos cédulas para pagamento 
aos estabelecimentos. O dinheiro 
sai da conta do cliente direto para a 
da empresa. Não é mais necessário 
sacar a quantia, o que deve tornar as 
transações mais seguras.

“Além da agilidade e ser gratuito,

conseguimos economizar mais de

15% com taxas da maquininha”

Pequenos negócios adotam o Pix como mais uma opção para receber pagamentos
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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

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

eduArdo cunHA - O ex-presidente da Câmara Federal depois de cumprir parte de 
sua pena, já está na rua promovendo lançamento do seu livro contando os bastidores 
do impeachment da presidente Dilma Rousseff. A obra “Tchau, Querida” foi lançada, 
no dia 2 de junho, em Brasília, palco de todos os acontecimentos que precipitaram 
o impedimento da presidente. Cunha foi o caixa forte do MDB e, depois de todos 
os acontecimentos, está viajando pelo país. Parece que o crime compensa mesmo, 
vocês concordam comigo?

dinHeiro dA VAle - O presidente da Assembleia Legislativa de Minas Gerais (ALMG), 
Agostinho Patrus (PV), anunciou o início da tramitação de um projeto que vai regu-
lamentar a aplicação do dinheiro que a Vale está doando ao estado para realização 
de obras como a construção do Rodoanel, a reforma do atual Anel Rodoviário e de 
hospitais como o Hospital João XXIII, Eduardo de Menezes e Julia Kubitscheck, na 
região do Barreiro. Ao que tudo indica, R$ 1 bilhão já foi depositado pela mineradora 
e o parlamento mineiro estava sendo cobrado por não resolver a questão da regula-
mentação do uso da verba. Há uma reclamação dos deputados, pois o governador 
Romeu Zema (Novo) não conversa com a Casa e uma pirraça está impedindo que 
haja entendimento político entre o governo e os deputados. Zema quer ser diferente, 
mas essa diferença, às vezes, atrapalha uma coisa básica da boa política: diálogo.

Presidente BolsonAro - Os apoiadores de Bolsonaro em Minas já tem uma data 
agendada para que ele repita aqui o passeio de motocicleta que fez no Rio. Todos 
os motoqueiros que o apoiam já estão sendo contatados. A classe anda satisfeita 
com o presidente, principalmente depois que ele isentou o pagamento de pedágio 
de motoqueiros nas próximas rodovias a serem privatizadas.

PAulo BrAnt - Aliás, falando em governo é de se perguntar uma coisa: Alguém 
pode me informar o que faz o vice-governador de Minas, que deixou o partido de 
Zema e sumiu do mapa? Paulo Brant, por razões óbvias, era a grande esperança da 
classe política de um entendimento maior com a cidade administrativa, justamente 
pela falta de tato do governador em fazer política.

O prefeito de Belo Horizonte, Alexandre Kalil (PSD), recebeu a nova 
diretoria da Rede Itatiaia de Rádio nas dependências da prefeitura. A 
emissora foi representada pelo novo presidente, Diogo Gonçalves, e 
Carlos Rubens Doné, que faz parte da diretoria de transição. O presidente 
da Fiemg, Flávio Roscoe, também participou do encontro.

O empresário Joel Paschoalin, 
uma das fortes lideranças do setor 
de transporte de Minas Gerais, 
comanda o influente Sindicato 
das Empresas de Ônibus da Capital 
(SetraBH).

Parece que a Câmara Municipal resolveu encarar Alexandre Kalil (PSD). 
Como o prefeito não abriu a caixa-preta da BHTrans, os vereadores criaram 
uma CPI e, eles mesmos, vão abrir a tão falada caixa. 

o prefeito de BH tem perdido apoios importantes na Casa Legislativa. 
Outro dia, a maioria dos vereadores impediu que a Câmara aprovasse um 
empréstimo solicitado por Kalil para obras contra enchentes na região de 
Venda Nova. Muitos lembraram que ele anunciou, a quatro cantos, que 
tinha dinheiro para realizar a obra. Quando veio o pedido de empréstimo, 
a coisa emperrou. 

o futebol mineiro perdeu um de seus ídolos, que além de bom jogador 
e excelente atleta, era um gentleman no futebol: Ilton Chaves, que foi do 
América, Atlético e Cruzeiro. Na Raposa, fez parte do time que venceu o 
Campeonato de 65 e ganhou do Santos, de Pelé, no Mineirão. Foi um 
grande exemplo. Foi substituído no campo por Wilson Piazza, outro que 
também era fera.

Kalil e a itatiaia

setor de
transporte
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Fiemg realiza doação de câmaras frias para
a conservação de vacinas contra a coVid

Ação do Conselho Estratégico da Federação mineira faz parte da campanha Unidos pela Vacina

domingo, dia 06 de junho 

Carlos Alberto Moreira 
Ex-deputado Fahim Sawan
Marcilia Frishe Sales - Brumadinho 

segunda-feira, 07

Jornalista Álvaro Fraga
Mário de Assis
Ex-deputado Antônio Soares Dias

terça-feira, 08

Marco Antônio Castro - Contagem
Jornalista Rômulo Russo
Ex-deputado Zé Maia 

Quarta-feira, 09

Médico Ivan Jansen
Antônino Rodrigues Goulart

Quinta-feira, 10

Raimundo Cândido Jr.
Luiz Carlos Bregunci

sexta-feira, 11

Jonas Eustáquio- Padaria Padre Eustáquio 
Zânia Diniz 

sábado, 12 

Juliana Abreu Antão – Rádio Itatiaia 
Mahmud Rachid
Ex-prefeito Geraldo Taxinha – Onça do Pitangui 
Jornalista Renato Rios Neto - Rádio Itatiaia

A Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais (Fiemg), 
representando o setor produtivo mineiro, adquiriu 200 câmaras 
frias que servirão para o armazenamento das vacinas contra a 
COVID-19. A entrega simbólica dos equipamentos foi realizada no 
dia 26 de maio, na sede da federação, e o governador Romeu Zema 
(Novo) agradeceu o engajamento e apoio do setor produtivo. “É 
uma doação de suma importância para o combate à pandemia. 
O lote doado pelo setor industrial será distribuído para as cidades 
que mais precisam”, afirmou Zema, lembrando que o governo es-
tadual vem se empenhando no processo de vacinação. “O que mais 
queremos é vacina nos braços dos mineiros”, ressaltou o gestor.  

A iniciativa da Fiemg, por meio de seu Conselho Estratégico, 
que reúne os principais industriais de Minas Gerais, como Rafael 
Menin, da MRV, e Eugênio Mattar, da Localiza, integra as ações da 
campanha “Unidos pela Vacina”, iniciada por Luiza Trajano, presi-
denta do Conselho de Administração do Magazine Luiza. A aquisição 
das primeiras 200 câmaras frias e a distribuição de vários insumos 
pelas empresas associadas beneficiarão 324 munícipios, sanando 
um gargalo na vacinação do estado, que é a perda de doses por 
falta de local adequado de armazenamento. Na segunda etapa, 
que se iniciará em junho, novos equipamentos serão distribuídos 
e a previsão é alcançar mais de 400 municípios em todo o estado. 

“Foi mais uma ação de apoio ao gesto vacinal do estado. Muitos 
municípios não possuem a infraestrutura necessária para receberem 
e armazenarem as vacinas. A federação realizou a mobilização das 
indústrias de Minas Gerais para a compra das câmaras frias, que 
serão entregues, diretamente, às secretárias de Saúde dos muni-
cípios beneficiados”, afirmou presidente da Fiemg, Flávio Roscoe.   

O líder empresarial esclareceu que, além das câmaras frias, 
as empresas que compõem o Conselho Estratégico da Federação, 
estão doando outros itens, como luvas, máscaras, álcool em gel, 
caixas térmicas, materiais de higiene e jalecos, dentre outros 
insumos necessários para a estruturação da vacinação em Minas 
Gerais. “As ações do setor industrial na campanha ‘Unidos Pela 
Vacina’ vão atender 400 dos 853 municípios mineiros, ou seja, 
quase metade do estado”, afirmou Roscoe. 

No dia 1º de junho, as primeiras unidades foram entregues 
às secretarias de Saúde de três cidades da região metropolitana 
de Belo Horizonte (RMBH). Vespasiano, que foi apadrinhada pe-
las empresas Cedro Mineração, Vallourec, A&C e Belgo Bekaert, 
recebeu 10 câmaras frias. Nova Lima ganhou quatro câmaras e 
Itabirito, uma. Já no dia 02 de junho, Betim recebeu 20 câmaras, 
Contagem, oito unidades e Ibirité, quatro unidades.

governador zema e o presidente da Fiemg, Flávio roscoe
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leíse costa

esPeciAlistA em direito constitucionAl e em direito PúBlico 
amanda@patwork.com.br

mArcelo Válio

O conteúdo deste artigo é de responsabilidade exclusiva do seu autor

das falsas comorbidades em
busca de prioridade na vacinação

Multiplicando-se geome-
tricamente nas redes sociais, 
denúncias sobre pessoas solici-
tando a médicos particulares, 
atestados e pedidos falsos para 
comprovação de comorbidades 
inexistentes, com o intuito de 
serem vacinadas prioritaria-
mente. As atitudes devem ser 
analisadas sob dois prismas de 
responsabilidade, sendo a do 
beneficiário e a da figura do 
médico.

As regras para emissão 
de atestados médicos no Bra-
sil são regulamentadas pela 
resolução 1.851/08 do Con-
selho Federal de Medicina. 
Além da responsabilidade penal 
dos envolvidos, possível a res-
ponsabilização administrativa 
do médico junto ao seu órgão de 
classe, abertura de sindicância 
individual frente ao profissional, 
e confirmada a ilegalidade, o 
médico em processo ético pro-
fissional poderá ser condenado 
a penalidades, que são da ad-
vertência até a cassação.

Ademais, poderá o médico 
responder criminalmente, pois 
praticará ato tipificado no art. 
302 do Código Penal: “dar o 
médico, no exercício da sua 
profissão, atestado falso”. Pena 
– detenção, de 1 (um) mês a 1 
(um) ano. Parágrafo único. “Se 
o crime é cometido com o fim de 
lucro, aplica-se também multa”.

Interessante apontar tam-
bém que o beneficiário comete-
rá ato de ilícito penal, previsto 
no art. 304 do mesmo diploma 
legal: “fazer uso de qualquer 
dos papéis falsificados ou alte-
rados, a que se referem os arts. 
297 a 302. Pena - a cominada à 
falsificação ou à alteração”.

Além disso, se a pessoa 
tentar se passar por outra com 
atestado verdadeiro, praticará o 
crime de falsa identidade:

“Art. 307: atribuir-se ou 
atribuir a terceiro falsa iden-
tidade para obter vantagem, 
em proveito próprio ou alheio, 
ou para causar dano a outrem. 
Pena: detenção, de 3 (três) me-
ses a 1 (um) ano, ou multa, se o 
fato não constitui elemento de 
crime mais grave”.

Caso o médico infrator seja 
vinculado ao Sistema Único 
de Saúde (SUS), é considera-
do funcionário público, e se 
aplica outro dispositivo penal, 
respondendo pelo crime de 
certidão ou atestado ideolo-
gicamente falso, previsto no 
artigo 301 do Código Penal: 
“atestar ou certificar falsamen-
te, em razão de função pública, 
fato ou circunstância que habili-
te alguém a obter cargo público, 
isenção de ônus ou de serviço de 
caráter público, ou qualquer ou-
tra vantagem. Pena - detenção, 
de 2 meses a 1 ano”.

Além disso, se o médico 
fornece um atestado verdadeiro, 
mas o paciente adulterá-lo, a fal-
sidade será material, e o infrator 
responde pelo crime previsto 
no art. 304 do Código Penal. 
A pena será a do crime de Fal-
sificação de Documento Públi-
co, se o atestado falso for de 
um médico vinculado ao SUS 
“Art. 297: falsificar, no todo ou 
em parte, documento público, 
ou alterar documento público 
verdadeiro. Pena - reclusão, de 
2 a 6 anos, e multa”.

Já a pena será a do crime 
de Falsificação de Documento 
Particular, se o atestado falso 
for de um médico privado: 
“Art. 298: falsificar, no todo ou 
em parte, documento particular 
ou alterar documento particular 
verdadeiro. Pena - reclusão, de 1 
a 5 anos, e multa”.

Assim, que o respeito aos 
pares prevaleça e, em caso de 
ilícito penal ou administrativo, 
os responsáveis sejam punidos 
de forma paradigma e com 
efeito didático.

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
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Pesquisa aponta obesidade como fator de risco
para coVid-19 independentemente da idade

I ndependentemente da idade, a 
obesidade é um fator de agrava-
mento do quadro de COVID-19 e 
óbitos causados pela doença do 
novo coronavírus. É o que aponta a 

pesquisa “COVID-19 e obesidade: uma aná-
lise epidemiológica dos dados brasileiros”, 
desenvolvida pela Universidade Federal de 
Juiz de Fora (UFJF) em parceria com a Uni-
versidade Federal de São Paulo (Unifesp) e  
a Universidade de Florença  (Itália).

Como explica a pesquisadora Jacy 
Gameiro, uma das responsáveis pelo 
estudo, o excesso de gordura por si só é 
um estado de inflamação do corpo. “É o 
que chamamos de indivíduo inflamado, 
o que significa que a pessoa tem um 
distúrbio no sistema imunológico que 
tem associação com o endócrino e que, 
por sua vez, impacta também na parte 
cardiovascular e nas funções pulmonares. 
Portanto, todo o organismo da pessoa 
com obesidade possui metabolismo alte-
rado, o que pode gerar comprometimento 
quando acometido pela doença do novo 
coronavírus”, afirma. 

A pesquisadora explica que a análise 
foi realizada a partir de documentos 
públicos da base Sars 2020, registrado 
pelo Sistema de Informação de Vigilância 
Epidemiológica da Gripe (SIVEP-Gripe), 
disponibilizado pelo Ministério da Saú-
de. Foram analisadas as informações 
de idade, sexo, ausência ou presença de 
comorbidade, dados sobre óbitos e cura 
e também a necessidade de admissão 
em Unidade de Terapia Intensiva (UTI’s) 
e uso do suporte ventilatório.

“O dado mais importante é mostrar 
que indivíduos com obesidade, inde-
pendentemente da idade, apresentam 
fator de risco para os quadros graves de 
COVID-19 e óbitos. Aqueles que precisam 
de suporte ventilatório mecânico invasi-
vo e, posteriormente, podem vir a óbito. 
Quando pegamos outras comorbidades, 
como diabetes ou hipertensão, a idade é 
um fator importante. Isso quer dizer que 
pessoas com comorbidades acima de 
60 anos têm gravidades e complicações 
maiores que indivíduos com as mesmas 
doenças, porém mais jovens. No caso 
dos obesos, o fator idade não tem um 
peso. Pessoas acima do peso mais no-
vas ou acima de 60 anos apresentam 
quadros graves e óbitos na mesma 
proporção”, diz.

Outro ponto do estudo foi investigar 
como os óbitos causados pela COVID-19 
eram distribuídos, considerando a idade 
e o sexo dos pacientes. Nessa perspec-
tiva, a análise aponta que as mulheres 
com obesidade, que morreram acome-
tidas pela doença, são mais velhas do 
que os homens que viviam com a mesma 
comorbidade.

“Em relação às mulheres, o que 
acontece é que devido à menopausa 
há um aumento progressivo do tecido 
adiposo visceral que está associado a 
um metabolismo mais complicado com 
mais alterações imunológicas e essa 

extensão pode explicar o agravamento 
quando comparadas aos homens. Até 
porque aparentemente, de acordo com 
alguns estudos, o estrógeno também se-
ria um fator protetor à COVID, hormônio 
que elas perdem após a menopausa”, 
explica Jacy.

Ainda segundo a pesquisadora, não 
são somente os casos de obesidade 
mórbida que podem apresentar quadros 
mais graves da doença, mas qualquer 
sobrepreso. “Nos dados disponíveis 
não conseguimos acessar ao Índice de 
Massa Corporal (IMC) dos pacientes, mas 
acreditamos que qualquer grau (I, II ou 

III) é fator de risco. Dados do Brasil e do 
mundo inteiro levam para uma direção 
de que todos os níveis apresentam risco 
porque muitas pessoas acima do peso, 
inclusive, possuem outras comorbidades 
associadas como doenças cardiovascula-
res, hipertensão e diabetes, por exemplo. 
Todo esse quadro meta-inflamatório 
é um cenário complexo que não está 
presente apenas nesses indivíduos”, 
esclarece.

Para Jacy, o Programa Nacional de 
Imunização (PNI) deveria priorizar o 
grupo na vacinação. “Embora, ele te-
nha privilegiado as pessoas com grande 

excesso de peso, outros indivíduos de 
graus variados de obesidade aparentam 
serem grupos de risco importantes para 
COVID-19. O programa deveria repensar 
essa medida e contemplar a pessoa aci-
ma do peso. Em relação ao sobrepeso, 
nós não temos esses dados, mas quan-
do imaginamos que o indivíduo é uma 
pessoa que pode ter algumas questões 
metabólicas, imunológicas e cardiovas-
culares significativas, ele deve ser bem 
manejado. No caso da Influenza, temos 
informações que mostram que indivíduos 
com sobrepeso representam maior risco 
de agravamento da doença”, ressalta.
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leíse costa

MINAS RECOMEÇA COM VOCÊ, 
MINAS RECOMEÇA COM TODOS.

A pandemia interrompeu sonhos. Agora é hora de 
juntar forças e recomeçar. Todos têm direito a uma 
nova oportunidade. A Assembleia, que já destinou 
quase meio bilhão de reais à Saúde, ouviu os mineiros 
para traçar novos rumos para retomar a economia, 
gerar empregos e enfrentar questões sociais.

AGORA É LEI: 
 
• REDUÇÃO DE IMPOSTOS SOBRE PRODUTOS 
 E SERVIÇOS 
• CESTa BáSICa COM 0% DE IMPOSTO 
• CRéDITO ESPECIal PaRa MICRO E 
 PEqUEnaS EMPRESaS 
• DESCOnTOS DE aTé 90% EM MUlTaS 
 E jUROS naS DíVIDaS DE ICMS   
• IPVa EM aTé 6 VEzES COM jUROS 
 E MUlTaS MEnORES

Acesse  
almg.gov.br/  
recomecaminas  
e saiba mais

46% das mães brasileiras se
sentem julgadas com frequência

A limentar, limpar, apoiar, instigar, 
educar, prover sustento e cuidar 
da saúde física e emocional, 

tudo isso com muito amor, paciência 
e olhos atenciosos. É um desafio listar 
todas as funções atribuídas às mães, 
enxergadas como figuras divinas, mas 
julgadas, impiedosamente, ao menor 
descuido. Apesar de possuírem a difícil 
tarefa de criar um ser humano, a sen-
sação é que alguém sempre acha que 
poderia fazer melhor. Um estudo da 
Ipsos, realizado em 28 países, mostrou 
que 46,3% das brasileiras convivem com 
o sentimento de terem sua maternidade 
julgada frequentemente. 

“Já me senti julgada muitas vezes 
pela sociedade pela minha forma de 
maternar, pelas escolhas de vida e de 
carreira que fiz após a maternidade 
também. Existe uma pressão grande 
sobre nós. Se a mãe é mais paciente, 
é rotulada de permissiva. Se é firme, o 
rótulo é de autoritária. Se ela teve um 
tipo de parto, é julgada. Se teve outro, 
também. Se ela amamenta ou não, 
também julgam. Se deixa seu bebê 
com alguém ou em alguma instituição 
e volta a trabalhar após a maternidade, 
é criticada por deixar uma criança tão 
pequena com outra pessoa. Se faz uma 
pausa na carreira ou diminui o  ritmo 
de trabalho para ficar com o filho, 
também é apontada por isso”, resume 
Mel Bracarense,  psicóloga e mãe de 
dois meninos.

Mel conta experienciar o julga-
mento alheio na forma como lida com 
seus filhos. “Sou firme na criação, mas 
também procuro ser bastante gentil. 

Muitas vezes, quando eles eram bebês 
e choravam por alguma razão, sempre 
ofereci colo e conforto tentando perce-
ber a criança. Nesses momentos, era 
frequente ouvir de pessoas próximas e 
até da família que era manha ou birra. 
Outro exemplo marcante aconteceu ain-
da antes do meu primeiro filho nascer. 
Trabalhava como gerente de Recursos 
Humanos em grandes empresas, quan-
do fiquei grávida, me perguntaram se 
eu voltaria após a licença maternidade. 
Certamente, o pai não foi questionado 
sobre isso”, afirma.

Ana Vitória Lopes, assessora de im-
prensa e mãe de uma menina, também 
compartilha do sentimento. “A mulher, 
quando opta pela maternidade, é critica-
da pelas coisas que passa a abrir mão, 
como a carreira. Somos julgadas por ser-
mos ‘só mães’ e muitas portas se fecham. 
Amigos que não estão vivendo a mesma 
fase se afastam, o mercado de trabalho 
vê a mulher como um ser invisível e, em 
muitos casos, as de primeira viagem 
abrem mão da profissão ou acabam 
empreendendo depois dos filhos”, conta.

Para Márcia Machado, empresária e 
influenciadora digital, a conta cobrada 
não fecha. “Somos analisadas o tempo 
inteiro. A sociedade espera que a gente 
trabalhe como se não tivesse filhos, ao 
mesmo tempo em que espera que nós 
exerçamos todas as funções da mater-
nidade como se não trabalhasse fora. É 
humanamente impossível”, desabafa a 
mãe e madrasta que conta ser criticada, 
especialmente, por sempre viajar a 
trabalho.

Na avaliação da psicóloga Telma 
Gontijo, as pessoas julgam com facilida-
de porque vivemos em uma sociedade 
que enfatiza comportamentos padrões. 
“Se algo, de alguma forma, deu certo, 
fica estabelecido como regra. Contudo, 
o que muitas vezes deu certo para uma 
pessoa, não dará para outra. Com a 
maternidade não é diferente. Cada 
uma oferece o que tem ou o que suas 
condições propiciam, não há uma re-
gra.  É injusto fazer comparações entre 
realidades totalmente diferenciadas, 
a educação direcionada a um filho, 
muitas vezes, vem acompanhada de 

um contexto vivenciado, e é estrutura-
do na medida em que a sua realidade 
comporta”, explica.

Para Márcia, esse cenário é resul-
tado de uma sociedade patriarcal. “As 
pessoas condenam as mães porque 
ainda entendem que os filhos e os cui-
dados da casa são de responsabilidade 
da mulher. É preciso trazer os homens 
para o protagonismo da paternidade 
e dos afazeres do lar. Homem não é 
ajudante de mulher, pai não é ajudante 
de mãe”, diz.

A psicóloga concorda que o modelo 
patriarcal idealizado como padrão de 
família ideal contribui diretamente na 
isenção dos deveres paternos em rela-
ção à assistência afetiva, educacional e 
emocional dos filhos. “O genitor é visto 
ainda hoje como o provedor financeiro, 
mesmo que essa não seja a realidade. 
O fato é que já está enraizado na nossa 
cultura, que o pai pode se ausentar e até 
mesmo não participar na educação dos 
filhos, mesmo que os deveres financeiros 
sejam divididos entres os pais. Outro fator 
que contribui é a romantização da mater-

nidade que alimenta a ideia que a mulher 
já nasce pronta para exercer esse papel 
sem grandes esforços. A idealização e a 
abdicação da mulher para se tornar mãe, 
mesmo diante das cobranças da vida 
moderna, alimentam o mito de que ela é 
perfeita e suficiente para os filhos”, avalia.

ouvir mais, julgar menos

Para Telma, o primeiro passo para 
apoiar uma mãe sem um julgamento 
velado é ocupar um lugar de escuta. 
“Primeiramente, ter empatia e entender 
que ela pode estar em alguma situação 
problemática, conflituosa ou restritiva.  
Procure olhar além das situações. Esteja 
disposto a ouvir, muitas vezes, essa mu-
lher precisa desabafar e dividir com al-
guém que esteja realmente interessado a 
escutar sua versão. Pergunte como pode 
ajudá-la. Às vezes, oferecemos recursos 
que não condizem com a realidade da 
mãe, portanto, saber dela o que pode-
ria auxiliar nesse momento é a melhor 
maneira de ajudar”, diz.

Ana Vitória reforça a importância 
da empatia. “Entender como funciona 
o lado de cá, as noites mal dormidas, 
a própria cobrança que temos em rela-
ção a nós mesmas, compreender que 
a maternidade é linda, mas também 
nos devasta física e mentalmente.  
Temos medo de nunca mais reencon-
trar a mulher que ficou lá atrás e que 
espera novamente por uma chance 
de resgatar sua identidade. Quando o 
outro entende isso, ajuda a fazer com 
que possamos nos libertar dos nossos 
próprios julgamentos e nos liberta da 
ideia de que a maternidade é o fim da 
linha na vida da mulher. E é o contrário, 
para muitas, é só o começo”.

mel, márcia e Ana Vitória falam sobre os julgamentos que já passaram como mulheres que são mães
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minas teve o segundo
melhor saldo de

emprego no
acumulado de 2021

De janeiro a abril, as Micro e Pequenas Empresas (MPE) 
mineiras acumularam um saldo de mais de 74 mil vagas com 
carteira assinada. O resultado colocou Minas Gerais na segun-
da posição entre os estados com melhores saldos de emprego, 
atrás apenas de São Paulo, que contabilizou cerca de 146 
mil postos de trabalho. É o que aponta o levantamento feito 
pelo Sebrae Minas, com base nos dados do Cadastro Geral 
de Empregados e Desempregados (Caged) do Ministério do 
Trabalho e Emprego (MTE).

De acordo com o estudo, as micro e pequenas empresas 
mineiras foram responsáveis por 11% do saldo de empregos 
do país nos quatro primeiros meses do ano, que chegou a 678 
mil vagas. “Mesmo o saldo de empregos das MPE mineiras, 
em abril, ter sido 59% menor que o mês anterior, ainda como 
reflexo da segunda onda da COVID-19, no acumulado de 2021, 
os pequenos negócios do estado têm alcançado resultados 
bem mais satisfatórios que de janeiro a abril de 2020, quando 
foi registrado o saldo de cerca de -57 mil empregos”, justifica 
a analista do Sebrae Minas Gabriela Martinez. 

No acumulado de 2021, os setores de serviços e indústria 
foram os que obtiveram os melhores resultados de emprego, 
25.784 vagas e 18.494 vagas, respectivamente. Logo depois 
vem o comércio com 13.714 empregos e a construção civil 
com 11.978 postos de trabalho. Apesar de ter registrado o 
pior desempenho entre os setores, os pequenos negócios do 
agronegócio mantiveram o saldo positivo (4.387 vagas). “O 
período entre safras pode ter sido um dos motivos pelas MPE 
do agro não terem obtido melhor êxito. Mas a expectativa é 
de recuperação nos próximos meses”, explica Martinez.

Diante deste cenário, as atividades que tiveram os melho-
res resultados no período foram: construção de edifício (4.463 
vagas), transporte rodoviário de cargas, exceto produtos 
perigosos e mudanças (3.027 vagas), comércio varejista de 
produtos farmacêuticos (2.139 vagas), serviços combinados 
de escritório e apoio administrativo (1.760 vagas) e serviços 
de contabilidade (1.559 vagas).

Em relação às regiões do estado, em que as MPE mais 
contrataram que demitiram, a Centro (21.501 vagas) e a 
Sul (10.972 vagas) tiveram os melhores desempenhos no 
acumulado do ano. As regionais do Jequitinhonha e Mucuri 
(2.160 vagas) e o Norte de Minas (4.244 vagas) foram as que 
conseguiram os menores saldos.

Já no ranking das cinco cidades com os maiores saldos de 
empregos gerados pelas MPE do estado, entre janeiro e abril 
deste ano, estão: Belo Horizonte (7.336 mil vagas), Contagem 
(2.995 mil vagas), Uberlândia (2.578 mil vagas), Betim (1.679 
mil vagas) e Uberaba (1.505 mil vagas). Por outro lado, Maria-
na (-64 vagas), Itapagipe (-63 vagas), Perdigão (-43 vagas), 
Nova Era (-43 vagas), Jeceaba (-43 vagas) e Antônio Dias (-43 
vagas) foram os municípios mineiros que registraram os piores 
saldos do período.

Tecnologia 4.0 ao alcance
da indústria mineira

Senai oferece espaço para preparar mão de obra, consultorias e aplicação de novas tecnologias

Já imaginou uma fábrica re-
ferência em tecnologia 4.0, uma 
área inteira com internet das coisas, 
robótica colaborativa e digitalização 
industrial, um espaço maker de alta 
tecnologia, tudo isso em um mesmo 
local, onde tudo respira a indústria 
4.0? Isso não é coisa do futuro, nem 
trabalho feito fora do Brasil, mas 
sim uma realidade para o Senai-MG 
e para as empresas mineiras. 

A oferta da tecnologia e ino-
vação na melhoria dos processos 
industriais já está disponível por 
meio do Centro de Treinamento e 
Desenvolvimento da Indústria 4.0. 
Localizado no município de Conta-
gem, na região metropolitana de 
Belo Horizonte, o espaço está prepa-
rado para atender a demanda das 
indústrias que desejam se inserir 
no contexto da quarta revolução 
industrial. A hora é de levar o setor 
produtivo mineiro a um novo pata-
mar de competitividade. 

“Em um só local, a indústria mi-
neira e brasileira poderá ter o supor-
te do Senai-MG para a implantação 
de toda a jornada 4.0, por meio de 
serviços de consultoria tecnológica 
especializada, desenvolvimento e 
testes de soluções integradoras, 
serviços técnicos, projetos específi-
cos e treinamentos correlacionados, 
tudo isso totalmente personalizado 
e customizado para cada cliente. É 
o único espaço no país dedicado 
exclusivamente à tecnologia 4.0 e 
pensado para as necessidades da in-
dústria mineira. É motivo de orgulho 
para todos nós”, conta o presidente 
da Federação das Indústrias de Mi-
nas Gerais (Fiemg), Flávio Roscoe. 

De acordo com o presidente, 
além de preparar as indústrias 
para a transformação digital, o 
centro vai qualificar a mão de obra 
dos profissionais que conduzirão 
esse processo dentro das fábricas. 

“Serão ofertados cursos técnicos, 
especializações, aperfeiçoamento 
profissional e pós-graduações em 
parceria com as melhores universi-
dades, como o Instituto Tecnológico 
de Aeronáutica (ITA) e a UNA. Neste 
momento, temos em funcionamen-
to duas turmas do curso técnico 
em Mecatrônica, que estão sendo 
mediadas por tecnologia, devido à 
pandemia. Além disso, vários proje-
tos estão sendo desenvolvidos para 
indústrias que estão em implanta-
ção de tecnologias 4.0 e melhorias 
de processos”, exemplifica o líder 
industrial.

 

estrutura robusta 

O centro conta com várias es-
truturas organizadas para atuar 
de ponta a ponta no processo 
industrial. A Fábrica Referência em 
Indústria 4.0 oferece uma planta 
industrial produtiva projetada e 
desenvolvida pelo Senai-MG. Essa 
fábrica é a espinha dorsal do Centro 
4.0 e contempla todos os processos 
da indústria: manuais, mecaniza-
dos, automatizados e todos eles 
com tecnologia 4.0 embarcados. 

“São equipamentos indus-
triais onde é possível embarcar 
e integrar tecnologias 4.0 de 
forma flexível e aplicadas a pro-
cessos automatizados, mecani-
zados e de montagens manuais, 
o que torna o Centro do Senai-
-MG único no Brasil. O espaço 
proporciona o entendimento 
de toda a jornada sob uma 
ótica realista e pragmática da 
inserção dessas tecnologias para 
indústria e dá uma visão direta 
e clara para implementação da 
transformação digital. E não só 
a indústria ganha, a comunidade 
terá a oportunidade de estudar 
e interagir com uma unidade 
Senai que tem várias tecnologias 
de ponta que raramente estão 
disponibilizadas em um só lu-
gar”, celebra Roscoe.

Já as áreas de IoT e digitalização 
industrial realizam estudos, imple-
mentam e formam os profissionais 
especializados nas tecnologias de 
Soluções Internet of Things (IoT), a 
conhecida internet das coisas, em 
sistemas embarcados, retrofit (ter-
mo utilizado para designar o pro-
cesso de modernização de equipa-

mento já considerado ultrapassado 
ou fora de norma), monitoramento 
de processos industriais, utilização 
de RFID (sigla para Radio Frequency 
Identification, que é um método de 
identificação por meio de sinais de 
rádio que recuperam e armazenam 
os dados à distância utilizando dis-
positivos chamados etiquetas RFID) 
e comunicação com a nuvem. Vão 
oferecer também soluções digitais 
como o desenvolvimento de aplica-
tivos, simulação computacional, big 
data analytics, realidade aumenta-
da e cybersecurity. 

Já o Espaço Lab. Maker será des-
tinado à criação, experimentação, 
prototipagem, compartilhamento, 
trabalho em conjunto, interação 
com startups, projetos integrado-
res e espaço de inovação aberta. 
O Centro 4.0 conta ainda com 
a fábrica para treinamento Lean 
Manufacturing 4.0, o sistema enxu-
to de manufatura que busca reduzir 
desperdícios enquanto aumenta a 
produtividade e a qualidade, dando 
uma visão de processos eficientes e 
sem desperdícios.

 

Parcerias para o sucesso

Empresas de todos os portes 
podem trabalhar com o centro e a 
parceria pode ser feita por meio da 
cessão de tecnologia, transferência 
de conhecimento e até doação de 
equipamentos. Já são parceiros nes-
ta empreitada a Sequor Softwares 
Industriais, UR Universal Robotics, 
Advantech, ECO Automação, Sie-
mens PLM, Mix Reality, Mitsubshi 
Eletric, Altus Automação e Stellantis. 

O centro do Senai está aberto à 
visitação dos empresários que quise-
rem conhecer todas as possibilidades 
deste universo, por meio de agen-
damento de visitas pelo endereço 
eletrônico senai40@fiemg.com.br.
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segundo sindicalistas, governo fatia
a Petrobras para privatizar a empresa

Petroleiros apontam prejuízos com o possível fechamento de usina em Montes Claros

Em julho de 2020, a Petrobras divul-
gou o início do processo de venda da sub-
sidiária Petrobras Biocombustível (PBio), 
incluindo três usinas de biodiesel, uma 
delas a Darcy Ribeiro, em Montes Claros 
(Norte). Para deputados, petroleiros e sin-
dicalistas, a medida faz parte de um plano 
para a privatização total da empresa, que 
traria enormes prejuízos socioeconômicos 
e ambientais para o estado e o país.

Eles participaram de audiência da 
Comissão de Administração Pública da 
Assembleia Legislativa de Minas Gerais 
(ALMG) realizada no dia 28 de maio. A 
reunião foi convocada para discutir o 
impacto do possível fechamento da usina. 

Segundo o deputado federal Rogério 
Correia (PT-MG), o governo adotou a 
estratégia de fatiar a Petrobras, trans-
formando refinarias em subsidiárias, 
para fugir da exigência de aprovação 
no Congresso Nacional da privatização 
da estatal. O Supremo Tribunal Federal 
(STF) autorizou ano passado a venda de 
subsidiárias sem o aval do Legislativo.

O parlamentar entende que as refi-
narias são a “galinha dos ovos de ouro” 
da Petrobras, uma vez que apenas extrair 
e exportar petróleo sujeita o País ao 
mercado internacional da gasolina e do 
diesel, perdendo autonomia para decidir 
o que vai produzir e sem ter como fazer o 
controle dos preços.

Rogério Correia lembrou que as três 
usinas de biodiesel em questão – além 
da Darcy Ribeiro, uma em Candeias (BA) 
e outra em Quixadá (CE) – foram constru-
ídas no sertão para ajudar no desenvol-
vimento de regiões pobres. Elas seguem, 
frisou o deputado, diretrizes ambientais, 

com a produção de biocombustível, e de 
fortalecimento da agricultura familiar, 
fornecedora de soja e outros vegetais 
necessários.

Cibele Vieira, coordenadora da Fede-
ração Única dos Petroleiros, acrescentou 
que as usinas de biodiesel também são 
importantes para a qualidade dos em-
pregos nessas localidades. Ela relatou que 
a Petrobras passa por um momento de 
pressão para a venda de ativos, com uma 
queda brusca no número de funcionários, 
de investimentos e de pesquisa.

Preço baixo 

Ela também se queixou do valor da 
venda de refinarias abaixo do preço de 
mercado e da política de preços da Pe-
trobras relativa à gasolina, diesel e gás 
de cozinha, que segue o mercado inter-
nacional. Cibele ressaltou que a empresa 
deixa de ser formadora do próprio preço, 
acrescentando custos de importação. 

Nessa perspectiva, Jairo Nogueira, 
presidente da seção mineira da Central 
Única dos Trabalhadores (CUT-MG), 

questionou: “Qual é a lógica de pegar a 
empresa de um país autossuficiente em 
petróleo, entregar refinarias, exportar 
óleo cru e comprar gasolina de volta 
mais cara?”.

na contramão 

Para Felipe Vono, advogado e pesqui-
sador do setor de petróleo, a venda da 
PBio está num contexto maior da política 
de desverticalização da Petrobras, o que 
colocaria a estatal na contramão do que 
fazem as grandes petrolíferas do mun-
do. “Essas empresas têm diversificado sua 
atuação rumo a uma matriz energética 
mais sustentável. E a venda da PBio sig-
nifica a saída da Petrobras desse mercado 
de energia renovável”, constatou.

Na avaliação do estudioso, esse 
processo na estatal teve início em 2016, 
quando Michel Temer (MDB) se tornou 
presidente da República: “Até então, a Pe-
trobras era uma companhia diversificada, 
líder em tecnologia, com alta lucrativida-
de e ativos estratégicos, como refinarias, 
usinas e corpo técnico qualificado”. 

Em sentido contrário, a atual gestão 
da empresa, segundo Vono, tem agido 
para transformar a Petrobras em simples 
exploradora de petróleo em águas profun-
das. “A atual política peca por uma visão 
imediatista, o que se torna mais grave no 
cenário atual de mudanças climáticas”, 
alerta. Esse modelo, na opinião do pesqui-
sador, tornará a Petrobras uma empresa 
pequena, atuante apenas no eixo Rio-
-São Paulo, sem investimentos em outras 
regiões, distante do interesse público, que 
toda estatal deve ter como foco.

greve 

 Alexandre Finamori, coordenador do 
Sindicato dos Petroleiros de Minas Gerais 
(Sindipetro-MG), informou que os cerca 
de 150 trabalhadores concursados da PBio 
estão no nono dia de greve, em defesa da 
empresa, que estaria sendo sucateada 
para favorecer sua venda.

O sindicalista avalia que, se a empresa 
for privatizada, abrirá mão da sustentabi-
lidade e vai para a lógica da agroenergia. 
De acordo com ele, a empresa deverá 

produzir soja para vender, e se isso deixar 
de ser interessante, tentará vender o bio-
diesel, o que não é garantido. “Até hoje, 
nenhuma empresa privada construiu usi-
nas de biodiesel no semiárido”, afirmou.

incentivos

Finamori acrescentou que qualquer 
grupo privado que comprar a usina barga-
nhará junto à prefeitura incentivos fiscais. 
Já a Petrobras não faz essa chantagem 
com o município, contrapôs. 

Ele lembrou que a estatal, em 2010, 
tinha participação em dez usinas e prepa-
rava o Brasil para uma transição energé-
tica. E atualmente, continua, o governo 
Bolsonaro, que é contra o meio ambiente, 
reduziu de 13% para 10% o percentual 
de biodiesel no combustível, deixando a 
matriz energética mais poluidora.

Na avaliação de Finamori, a empresa 
deveria transformar o lucro do petróleo 
em tecnologia de transição energética. 
Porque o petróleo vai acabar e ficará para 
o Brasil só desigualdade, dano ambiental 
e dividendos para acionistas, concluiu.

governo de minas 

Por fim, a deputada Beatriz Cerqueira 
(PT), que solicitou a reunião, cobrou do gover-
no de Minas uma atuação em apoio à Pbio. 
Conforme analisou, o Estado está com defi-
cit e o governo continua fazendo renúncia 
fiscal a favor de empresas que não teriam 
compromisso com a manutenção dos empre-
gos. “Essa mesma disposição para proteger 
empresas deveria ser aplicada para apoiar a 
usina de biodiesel de Montes Claros”, propôs.
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mailto:senai40@fiemg.com.br


C I D A D E S10 EDIÇÃO DO BRASIL
5 a 12 de junho de 2021

A Pre fe i tura  de 
Uberlândia, por inter-
médio da Secretaria 
Municipal de Cultura e 
Turismo, elaborou fo-
lhetos sobre os distritos 
Cruzeiro dos Peixotos, 
Martinésia, Mirapo-
ranga e Tapuirama. 
Dentro da série intitu-
lada “Caminhos das 
Pedras – Histórias de 
Uberabinha a Uberlân-
dia”, os materiais têm 
por objetivo divulgar o 
que de importante para 
as comunidades locais 
cada localidade possui, 
bem como os principais 
atrativos turísticos, cul-
turais e curiosidades. A 
elaboração contou com 
a parceria da Secre-
taria de Agronegócio, 
Economia e Inovação 
(Smaei). 

Os  mater ia i s  já 
estão disponíveis no 
Portal da Prefeitura e 

podem ser acessados 
no site da prefeitura. 
Neste primeiro momen-
to, em decorrência da 
pandemia de COVID-19, 
o conteúdo foi dispo-
nibilizado apenas na 
internet, em arquivo 
PDF que pode ser facil-
mente difundido pelas 
redes sociais, incluindo 
o Whatsapp. Poste-
riormente, planeja-se 
distribuir os folders 
impressos em locais 
estratégicos.           

A elaboração dos 
folders levou em con-
sideração pontos his-
tóricos e turísticos, 
os principais motivos 
para visitação e curio-
sidades. As descrições 
trazem breves relatos 
sobre as origens das 
localidades, as moti-
vações dos nomes e 
outras características 
históricas peculiares. 

Os folders também 
apresentam as locali-
zações geográficas e 
os melhores caminhos 
para se chegar a cada 
distrito, com mapas 
elaborados e detalha-
dos. Os leitores ainda 
encontrarão uma lista 
com as principais datas 
e festas comemoradas 
pelas comunidades dis-
tritais. 

“Os folders serão 
uma ferramenta impor-
tante para a divulgação 
dos atrativos dos nos-
sos distritos, quando a 
situação da pandemia 
nos permitir. Cada fol-
der valoriza o potencial 
turístico, a história e os 
costumes, além da im-
portância dos distritos 
na construção cultural 
de nossa Uberlândia”, 
explicou a secretária 
municipal de Cultura e 
Turismo, Mônica Debs.

romeu zema apresenta conjunto de obras
para Pompéu e região da Bacia do Paraopeba

Município terá R$ 79,2 milhões em projetos e será beneficiado com o Hospital Regional de Sete Lagoas

O governador Romeu Zema 
(Novo) apresentou no dia 28 de 
maio em Pompéu, na região Cen-
tral, um conjunto de ações para os 
municípios da Bacia do Paraopeba, 
fruto do termo de medidas de 
reparação assinado entre o poder 
público e a mineradora Vale devido 
ao rompimento da Barragem Mina 
Córrego do Feijão, em Brumadinho. 
Acompanhado pelo secretário de 
Estado de Saúde, o médico Fábio 
Baccheretti, o governador também 
acompanhou a vacinação contra a 
COVID-19 no município.

Sobre o termo de reparação, 
Zema destacou o empenho do seu 
governo para viabilizar o acordo e 
permitir que a população fosse bene-
ficiada pelo recurso compensatório. 
“É extremamente gratificante ver 
que um longo e árduo trabalho fru-
tificou e, em breve, se transformará 
em realidade. Foram centenas de 
horas de reuniões, debates e discus-
sões que foram aplicados para que 
constituíssemos um projeto prático, 
que em poucos meses consegue 
se operacionalizar para começar 
a devolver ao povo mineiro obras 
estruturantes. Nosso cuidado foi 
para que os atingidos, e todo o povo 
mineiro que sofreu, sejam de certa 
maneira recompensados”, afirmou.

Estão previstos R$ 2,5 bilhões 
para os 25 municípios atingidos, 
sendo R$ 79,2 milhões em projetos 
socioeconômicos que serão exe-
cutados diretamente em Pompéu, 
nas áreas de educação, saúde, 
desenvolvimento social, agricultura, 
pecuária e abastecimento, entre 

outras, incluindo a estruturação de 
salas de urgência de unidades de 
saúde do município. 

Zema ressaltou que o recurso 
será integralmente revertido em 
benefício da população, e não do 
governo. “Quero deixar claro que 
o Governo do Estado não está rece-
bendo um real, apesar de todas as 
dificuldades financeiras que enfren-
tamos. A minha visão sempre foi: o 
povo mineiro é quem foi afetado, 
que tudo seja feito em prol deles. 
Com certeza estas cidades terão 
condições como nunca tiveram de 
mudar por completo o seu desenvol-
vimento. Estamos ansiosos por isso 
e tenho certeza que os deputados 
terão condições de analisar e votar 
o quanto antes a proposta. O povo 
mineiro é que vai ganhar”, disse. 

O projeto de lei para liberação 
dos recursos está em análise na 
Assembleia Legislativa de Minas 
Gerais (ALMG).

reparação

A secretária de Estado de Pla-
nejamento e Gestão, Luísa Barreto, 
ressaltou que Brumadinho e os 25 
municípios atingidos pela tragédia 
serão beneficiados pelo termo, que 
obriga a Vale a iniciar imediatamen-
te a reparação.

“Toda a região que sofreu com 
donos causados pelo derramamen-
to da lama vai ser integralmente 
reparada custe o que custar. Em 
Pompéu temos a represa que foi 
muito atingida e tudo isso será 
reparado. Foi aberto prazo para que 

as prefeituras e comunidades atin-
gidas apresentassem seus próprios 
projetos e só nesses municípios já 
foram apresentados 145 projetos 
totalizando R$ 341 milhões em 
propostas. Elas vão passar agora 
por um processo de priorização com 
escuta à população. Esperamos que 
até o final do ano a gente tenha 
uma definição de quais serão esses 
projetos para execução ao longo 
de todo o ano de 2022”, explicou. 

Ela destacou ainda que foi criado 
um pacote de projetos de resposta 
rápida, para começarem a ser execu-
tados ainda em 2021. “São nas áreas 
de saúde, desenvolvimento social e 
agricultura com caráter emergencial 
e que já se iniciam agora em 2021. 
Muitos dos projetos começam em 
agosto e alguns até dezembro, mas 
no ano de 2021 vamos ter 15% do 
recurso de R$ 2,5 bilhões sendo exe-
cutados e dando benefícios a toda a 
população”, disse.

trabalho

O prefeito de Pompéu, Ozéas da 
Silva Campos (Republicanos), exal-
tou a importância das intervenções 
e destacou que o acordo feito pelo 
Executivo estadual com a Associa-
ção Mineira de Municípios (AMM), 
para regularização dos repasses, foi 
fundamental para atender melhor 
à população. “No início do governo, 
em fevereiro, tivemos negociação 
e esse dividendo que os municípios 
deixaram de receber começaram 
a ser repassados de forma correta 
porque são direitos constitucionais. E 

tivemos a oportunidade de fazer mais 
e melhor para toda nossa população. 
Antes, não tínhamos condições de 
fazer qualquer planejamento, pois 
não sabíamos quanto iríamos receber. 
Recebíamos 30%”, lembrou.

saúde

Pompéu será diretamente be-
neficiada com a conclusão das 
obras do Hospital Regional de Sete 
Lagoas. As futuras instalações foram 
visitadas no dia 21 de maio pelo 
governador. A previsão é a de que 
sejam abertos 226 leitos, sendo 176 
leitos de enfermaria, 40 leitos de 
Unidade de Terapia Intensiva (UTI), 
10 leitos de semi-intensivo. Um 
diagnóstico das obras, que estavam 
paralisadas desde 2015, está sendo 

realizado pelo Departamento de 
Edificações e Estradas de Rodagem 
de Minas (DER-MG).

Também na área da saúde, serão 
realizadas ações de fortalecimento 
da rede de atenção primária à saúde 
e contratação de mais profissio-
nais, com previsão de início para o 
segundo semestre deste ano. Para 
promover o desenvolvimento social, 
haverá uma ampliação dos serviços 
socioassistenciais municipais e a 
implantação de um Centro de Apoio 
às Mulheres Vítimas de Violência.

 
outras ações

Outros projetos importantes 
propostos para a região e, em 
especial para Pompéu, são a 

implantação de rede de comuni-
cação móvel para áreas rurais, 
a reestruturação das escolas 
estaduais e a realização da obra 
rodoviária da estrada que liga 
Papagaios a Pompéu.

As intervenções previstas se 
somam a diversos outros investi-
mentos que asseguram benefícios 
diretos e indiretos a Pompéu, aos 
demais municípios atingidos e a 
todo o estado, totalizando R$ 37,68 
bilhões, valor previsto no termo de 
reparação.

O município será contemplado 
ainda com ações na área de segu-
rança pública, como a ampliação da 
rede de rádio da Polícia Militar da 
região, garantindo maior eficiência 
nas comunicações operacionais da 
instituição.

M
ar

ce
lo

 B
ar

bo
sa

contagem inaugura Viaduto
das Américas ii sobre a Br-040

A Prefeitura de Contagem, 
por meio da Secretaria de Obras 
e Serviços Urbanos, inaugurou 
no dia 29 de maio, a duplicação 
do Viaduto das Américas II sobre 
a BR-040. A obra vai eliminar o 
congestionamento no trânsito 
na região e melhorar o tráfego 
no trecho que liga a Avenida 
das Américas à rodovia federal. 
Além disso, a intervenção vai 
melhorar a integração entre 

as regiões Nacional, Ressaca 
e Sede.

Com a conclusão da obra 
realizada pela prefeitura, o 
viaduto das Américas passa a 
contar com quatro faixas de 
trânsito, sendo duas em cada 
sentido. No fim de janeiro, a 
prefeita Marília Campos (PT) 
acompanhou a operação de 
lançamento das vigas de sus-
tentação no viaduto e cobrou 

celeridade para a conclusão das 
intervenções.

Desde então, a intervenção 
ganhou agilidade e foi concluí-
da, trazendo benefícios para os 
contagenses. As intervenções 
no elevado incluem ainda a 
remodelagem de todas as alças 
e ramos da interseção com a BR-
040, assim como o tratamento 
das vias que alimentam direta-
mente o fluxo no local.

A obra do Viaduto das Amé-
ricas II contou também com 
intervenções e o auxíl io da 
Transcon,  Guarda Civ i l  Mu-
nicipal de Contagem, Polícia 
Rodoviária Federal, Via 040, 
Cemig, concessionárias de te-
lecomunicação e outros. Todos 
foram empenhados em ações 
de fiscalização, mobilização e 
operações de trânsito no local.

Orçado em cerca de R$ 3 
milhões, o empreendimento 
foi financiado pelo Banco de 
Desenvolvimento da América 
Lat ina,  também conhecido 
como Corporação Andina de 
Fomento (CAF)
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Prefeitura de uberlândia lança informativos
voltados ao turismo nos distritos da cidade

http://www.agenciaminas.mg.gov.br/sala-de-imprensa/brumadinho-acordo-historico-e-conteudo-relacionado
http://www.agenciaminas.mg.gov.br/sala-de-imprensa/brumadinho-acordo-historico-e-conteudo-relacionado
http://www.saude.mg.gov.br/
http://www.mg.gov.br/
http://www.planejamento.mg.gov.br/
http://www.planejamento.mg.gov.br/
http://www.der.mg.gov.br/
http://www.der.mg.gov.br/
http://www.der.mg.gov.br/
http://www.policiamilitar.mg.gov.br/
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Preços dos Alimentos X HotÉis e BAres

comentAristAs esPortiVos de tV são cHAtos

coPA AmÉricA de FuteBol em PlenA PAndemiA

Os hotéis, bares e restaurantes foram muito afetados 
pela pandemia após meses de fechamento do comércio, 
restrições e perdas enormes no turismo. Os empresários 
tentam recuperar o prejuízo acumulado desde o ano pas-
sado, mas tem que enfrentar, atualmente, o problema 
da alta dos alimentos que acaba impactando nessas 
atividades. O motivo principal é que aumenta os custos 
e a receita não acompanha porque não tem como elevar 
os preços se o número de clientes ainda é baixo. Muitos 
hotéis, por exemplo, têm café da manhã e restaurante 
próprio. Se repassar os custos, é bem provável que haja 
uma diminuição de hóspedes. É esperar pelo reaque-
cimento da economia, porque em algum momento os 
restaurantes, bares e hotéis terão de repassar os custos 
operacionais.

Está difícil de assistir aos programas esportivos 
que são veiculados na TV. São programas ridículos, sem 
criatividade, com pouca informação e falas repetitivas, 
além de jornalistas e ex-jogadores despreparados, sem 
personalidade na hora de comentar e que ainda se mos-
tram torcedores fanáticos. Sem falar nos jornalistas que 
tem medo de comentar se foi pênalti ou não por medo 
de contrariar alguma torcida. Faltam critérios técnicos na 
hora de escolher esses profissionais. Não dá para ouvir, 
por exemplo, os comentários daquela “água de salsicha” 
chamado Caio Ribeiro, que não tem opinião própria. Sem 
falar nos chatos do ex-jogador Casagrande e de Galvão 
Bueno, que acha que sabe mais do que todos os outros. 
Muitos desses programas são desnecessários e já deveriam 
ter acabado há tempos.

A Copa América de Futebol estava prevista para ser 
realizada na Argentina e na Colômbia. Mas a Argentina 
recusou a sediá-la por causa do aumento dos casos de 
coronavírus e a Colômbia pelo fato de enfrentar uma crise 
social. E aí, acreditem, será no Brasil. Isso é inaceitável 
para um país que enfrenta uma grave crise sanitária com 
mais de 16 milhões de contaminados e mais de 465 mil 
mortos pela COVID-19. Em números de mortos somos 
o segundo (atrás somente dos Estados Unidos) e esse 
horror está longe de acabar. É uma decisão irresponsável 
e um descaso do presidente Jair Bolsonaro, que sempre 
incentivou aglomerações, debochou de quem fica em 
casa, é contra o uso de máscaras e recusou apenas de uma 
fabricante, 70 milhões de doses de vacina, que poderiam 
ter salvado muitas vidas.

c A n A l   A B e r t o

Falta de chuva no país gera aumento na conta de 
luz. Maio encerrou nesta semana e tivemos pouca chu-
va, talvez o mês mais seco do que o normal nas últimas 
décadas. Essa notícia não é boa porque compromete os 
reservatórios no Sudeste. No Brasil, como quase 80% 
da nossa energia vêm das hidrelétricas, se chove pouco, 
a energia encarece. Os governantes têm de ser mais 
competentes. Não é por falta de chuvas, e sim de um 
planejamento para resolver o problema. Há várias dé-
cadas sabemos que o nosso potencial hidrelétrico che-
gou aos limites e que temos de investir mais em ener-
gia. Aí vem o aumento da bandeira tarifária e da conta 
de energia elétrica e isso é repassado para a população. 
É um absurdo, ainda mais nesses tempos difíceis.

retomada das aulas presenciais. Após um 
2020 marcado por escolas fechadas e incertezas 
sobre a volta para a sala de aula, o ano de 2021 
começou com as discussões em maior proporção 
sobre o retorno dos alunos para o ambiente escolar. 
Devido à pandemia, em alguns estados à volta 
aconteceu em formato híbrido (quando há uma 
mescla entre atividades a distância e presencial), 
dando prioridade a estudantes de determinadas 
séries, sobretudo o infantil. Está na hora do governo 
mineiro discutir o retorno, que já ocorre há 14 me-
ses. Claro que dentro dos protocolos de segurança, 
além da vacinação dos professores e funcionários 
das repartições. Muita coisa está funcionando, na 
prática, sem restrição e com aglomeração, incluindo 
transporte público, supermercados, academias etc. 
e a única coisa proibida de funcionar são as escolas.

tapa na cara. A realização da Copa América de 
Futebol em nosso país não é ético e é um “tapa na 
cara” das autoridades sanitárias daqui e do mundo. 
Não é possível que diante de tanta dor e sofrimento 
a Confederação Brasileira de Futebol (CBF), Confe-
deração Sul-Americana de Futebol (Conmebol) e o 
presidente Bolsonaro decidam fazer do Brasil palco 
para festas e celebrações. Quem sabe comemorem 
durante a Copa América a marca de 500 mil mortos. 
Que absurdo! Isso é um escárnio.

e-Cidades debate futuro dos
municípios inteligentes e conectados

segunda-feira, 23 de novembro
15h30 às 15h45 – Abertura
15h45 às 16h15 – A vez das pequenas: pandemia e tecnologia ace-
leraram era de cidades-estados
16h15 às 17h10 – Painel Smart 1: Cidadania e Governança digital
17h10 às 17h40 – Palestra técnica: ISO 37:120 – A ISO das cidades 
inteligentes e Resilientes
17h40 às 18h35 – Painel Smart 2 (Inovação): Saúde, Educação e 
Projetos de Cidades Inteligentes
18h50 às 19h15 – Toolbox: O conceito de Digital Twins, Data Lakes 
e Inteligência Artificial para nossas cidades
19h15 às 20h15 – Plano Diretor de Tecnologias da Cidade Inteligente
20h15 às 20h45 – Entrevista do dia: Os desafios do Gestor Público 
no mundo digital

terça-feira, 24 de novembro
15h30 às 15h45 – Um olhar para o dia de ontem
15h45 às 16h40 – Painel Smart 3: Energia, Mobilidade e Teleco-
municações
16h40 às 17h35 – Painel Smart 4 – Cultura, Meio Ambiente e 
Economia
17h35 às 18h15 – Palestra inspiração – Educação Digital: o futuro 
é agora
18h30 às 19h25 – Painel Smart 5: Cidades sem papel: Digitalizando 
os serviços para o cidadão
19h25 às 19h50 – Keynote: Aprendendo com o exemplo de Ams-
terdan
19h50 às 20h45 – Painel Final: Como Será o Futuro das cidades?

Governança digital, desenvolvi-
mento local, melhoria da ambiente 
legal, mobilidade e espaços urba-
nos são alguns dos temas debati-
dos na próxima edição do evento 
“e-Cidades inteligentes e conecta-
das” realizado pelo Serviço Brasi-
leiro de Apoio às Micro e Pequenas 
Empresas de Minas Gerais (Sebrae 
MG), com o apoio do Centro Regio-
nal de Inovação e Transferência de 
Tecnologia (Critt) da Universidade 
Federal de Juiz de Fora (UFJF) e do 
Instituto Federal Sudeste de Minas 
Gerais (IF Sudeste MG).

O evento ocorre entre os dias 23 
e 24 de novembro. Os interessados 
em participar e em receber mate-
riais do programa podem realizar 
a inscrição gratuita no site oficial. 
A programação conta com seminá-
rios, painéis, palestras e entrevistas.

O e-Cidades será transmitido 
ao vivo no YouTube, apresentará 
soluções inovadoras para tornar 
os municípios mais eficientes para 
os seus habitantes e contará com a 
participação de especialistas nacio-
nais e internacionais. 

Para o diretor do Inovação da 
UFJF, Ignacio Delgado, o evento 
traz à tona um debate de visceral 
importância para todas as pessoas, 
que é o tema das cidades inteligen-
tes e conectadas. “Os sistemas de 
comunicação modernos permitem 
uma interação mais rápida e eficaz 
entre os diferentes atores sociais, o 
poder público e os cidadãos, com o 
objetivo de refinar os instrumentos 
de planejamento econômico, de 

mobilidade, de acesso à saúde e de 
garantia de maior segurança.”

Delgado destaca que o Critt 
e o Sebrae têm sido parceiros em 
diversas iniciativas. “O Sebrae atua 

como agência que mira o apoio ao 
pequeno empreendedor e o Critt, 
que além das atividades de treina-
mento, transferência de tecnologia 
e proteção ao conhecimento, tem 
como foco de sua atuação a promo-
ção do empreendedorismo de base 
tecnológica”, explica.

De acordo com o diretor, as 
duas agências são importantes 
para estimular uma nova geração 
de empreendedores que fará a di-
ferença para o Brasil. “Precisamos 
de empreendedores que tenham 
na criatividade e na inovação o 
diferencial competitivo de sua atu-
ação, deixando de lado elementos 
como a degradação do trabalho e 
ambiental”, diz.

Programação
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Presidente da Amm defende pagamento
do débito da saúde aos municípios mineiros

“Hoje, o governo de Minas deve 
aos municípios mais de R$ 7 bilhões. 
Essa pauta é a prioridade, até porque 
o dinheiro que nos é devido é todo 
de recursos da saúde e o momento 
exige essa receita para socorrer o 
povo devido à pandemia”, afirma o 
presidente da Associação Mineira de 
Municípios (AMM), Julvan Lacerda, 
aos prefeitos e prefeitas da Associa-
ção dos Municípios da Microrregião 
do Planalto de Araxá (Ampla), em 
reunião do dia 27 de maio.

Acompanhado pelo presidente 
da Ampla e prefeito de Pratinha, 
John Wercollis de Morais (PTC); pelo 
prefeito de Araxá, Robson Magela 
(Cidadania) e pelo representante do 
Sebrae, Alessandro Morais, Julvan 
apresentou também os serviços 
de alta qualidade prestados pela 
AMM aos seus afiliados e as fer-
ramentas pensadas pela entidade 
para auxiliar as administrações 
municipais. “A associação repre-
senta todo o estado, mas vemos 

nas microrregionais, como é o caso 
da Ampla, valoroso momento para 
poder ouvir as demandas e trazer as 
pautas que já estamos trabalhando, 
tanto a nível estadual quanto a nível 
federal”, disse.

“Algo que me orgulha é ter apri-
morado a nossa gestão à frente da 
AMM: a preocupação com a capaci-
tação de nossos gestores e servidores 
municipais. Por isso, aumentamos 
os cursos do Centro de Qualifica-
ção para Gestão Pública (CQGP), 
levamos para o interior, realizamos 
webinários, encontros virtuais com o 

Sebrae, tudo em busca de um maior 
conhecimento da máquina pública 
para que possam ter excelência na 
gestão, refletindo nas cidades”, disse.

Wercollis disse que o evento foi 
de suma importância para levar aos 
pequenos municípios as pautas que 
o movimento municipalista tem de-
fendido, além de mostrar as oportu-
nidades que a AMM pode apresentar 
aos gestores. “A associação tem uma 
vasta assessoria nos mais diversos 
setores como saúde, educação, agri-
cultura, esporte e vem qualificando 
esses prefeitos, principalmente os de 
primeiro mandato, e até nós que já 
nos reelegemos foi fundamental”, 
destacou. 

Também participaram da reu-
nião: a prefeita de Tapira, Maura 
Pontes (MDB); a prefeita de Ibiá, Dra. 
Marlene Silva (PSDB); o prefeito de 
Pedrinópolis, Rafael Silva (PSD); o 
prefeito de Campos Altos, Paulo Al-
meida (PV); e o prefeito de Perdizes, 
Roberto Bergamasco (PL).
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o governador
romeu zema e o

prefeito de Betim,
Vittorio medioli,

durante a cerimônia
de assinatura de

adesão do município
ao projeto mãos dadas
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Arbitragem: menos reclamação e mais conhecimento

No último dia 22 de maio tivemos 
a partida final do Campeonato 
Mineiro 2021. Assim como no 
jogo de ida, a partida decisiva da 

competição não foi de bom nível técnico. 
Atlético e América fizeram um duelo de poucas 
emoções. Um jogo truncado, com as equipes 
pouco inspiradas. Destaque para o pênalti 
desperdiçado pelo América que poderia ter 
dado o título ao Coelho. O Galo que jogava 
pelo empate, segurou a pressão americana 
e sagrou-se campeão mineiro pela 46º vez. 

Outro ponto que merece destaque foi a 
polêmica de arbitragem em decorrência do 
último lance da partida. Um suposto pênalti 
reclamado pelo América, que o árbitro de 
campo não sancionou por ter interpretado 
como uma disputa normal na área penal 
atleticana. Neste jogo, havia o árbitro de 
vídeo, que por sua vez, observou as imagens 
disponíveis e confirmou a decisão de campo. 
Pronto. Foi o estopim para uma reclamação 
acintosa, exagerada, vexatória e desrespei-
tosa contra a arbitragem mineira por parte 
dos dirigentes do América. 

Neste tocante, gostaria de tecer algumas 
considerações acerca desta importante e injus-
tiçada ferramenta: o árbitro de vídeo. 

O Video Assistant Referee (VAR) é um 
sistema lançado pela Federação Internacio-
nal de Futebol (Fifa) para auxiliar os árbitros 
durante as partidas de futebol. O árbitro de 
vídeo vem sendo utilizado em partidas amis-
tosas e oficiais desde 2016 e esteve presente 
também pela primeira vez na Copa do Mundo 
da Rússia de 2018.

 O VAR é um conjunto de câmeras que 
transmitem as imagens do jogo em uma 
sala que fica dentro do estádio, longe do 
gramado. Nesse local, ficam assistentes que 
acompanham o jogo e que podem rever 
as imagens de lances que julguem como 
duvidosos. Quando é identificada uma irregu-
laridade, o VAR comunica o árbitro que está 
no campo. O árbitro se desloca para a beira 
do gramado e revê o lance num monitor. A 
revisão de um lance duvidoso também pode 
ser solicitado pelo árbitro ao VAR. A decisão 
final a respeito da jogada duvidosa que foi 
revista compete sempre ao árbitro que está 
atuando no campo.

Trouxe aqui um pequeno resumo do 
que consiste o árbitro de vídeo e gostaria de 
registrar minha perplexidade no que se refere 
à reclamação desmedida da comissão técnica, 
jogadores e diretoria americana com relação 
à atuação do árbitro da partida, Sr. Felipe 
Fernandes de Lima e da equipe de arbitragem 
de vídeo, liderada pelo Sr. Emerson Ferreira. 

Não precisa ser nenhum expert no 
assunto, para perceber que tanto árbitro de 
campo quanto árbitro de vídeo seguiu a risca 
o protocolo preconizado pela Fifa. O árbitro 
interpretou a jogada, o VAR fez a checagem 
das imagens e confirmou a decisão de campo. 
Ora, se aquilo que o árbitro decide em campo 
vai de encontro com as imagens disponíveis na 
cabine do VAR, não é necessário recomendar 
uma revisão na TV à beira do gramado. Parece 
óbvio, mas muitos dirigentes, treinadores, jor-
nalistas esportivos parecem não querer com-
preender. É mais cômodo fomentar a discórdia, 
criticar, ofender, esbravejar, tripudiar sobre um 
tema que desperta o contraditório e rende 
boas mesas redondas durante alguns dias. 

O mais curioso é que pouco se fala sobre 
o péssimo nível técnico das equipes nas duas 
partidas. Jogos ruins, sem emoção, muito lon-
ge das grandes finais que já acompanhamos 
em nosso tradicional campeonato mineiro. 

Assim como no primeiro jogo da decisão, 
tentaram transferir uma responsabilidade 
pelo mau resultado à equipe de arbitragem. 
Naquela oportunidade foi a vez do Galo. Um 
teatro de péssima categoria protagonizado 
por atletas e comissão técnica sob a batuta 
do mandatário do clube, Sr. Sérgio Coelho, 
um cidadão até então equilibrado, sensato, 
de fala tranquila, mas que se deixou levar pela 
emoção e protagonizou cenas lamentáveis 
no gigante do Horto. E pra não deixar barato, 
no jogo de volta, foi a vez do América. Seus 
jogadores, comissão técnica (comandada 
pelo teatral técnico Lisca) e mandatários do 
clube perderam a linha e por muito pouco 
não mancharam a festa de premiação da 
equipe campeã. 

Incrível como os jogadores, técnicos e 
dirigentes não se preocupam em entender 
como funciona o protocolo do VAR. É a mes-
ma coisa que se preparar para enfrentar um 
adversário e não conhecer nada a seu respeito. 

Em tempos de muita tecnologia, informação 
em tempo real, não é admissível simplesmente 
criticar uma ferramenta tão importante como 
o VAR, sem ao menos, conhecer sua funcionali-
dade. É claro que os árbitros não estão isentos 
de erros. Eles vão ocorrer. Mas é muito claro 
é óbvio (mantra do protocolo VAR) que os 
profissionais de arbitragem estão evoluindo.

Contudo, nota-se a preocupação da CBF e 
das federações em capacitar seus profissionais 
para oferecerem um prestação de serviço de 
qualidade. Até porque, é sabido e ressabido 
que o investimento financeiro dos clubes é 
gigantesco. E alegar a própria torpeza não é 
aceitável. Todos os protocolos, diretrizes, ma-
nuais atualizados do VAR, palestras ministra-
das por instrutores de arbitragem e de árbitro 
de vídeo estão à inteira disposição dos clubes. 
Basta solicitar à Comissão de Arbitragem da 
CBF, sem qualquer custo. 

O tema é tão controverso, que nem os 
experts no assunto chegam num consenso. 
Muito embora, o que tenho presenciado e me 
preocupa sobremaneira é a forma com que 
alguns jornalistas, cronistas e comentaristas 
de futebol têm tratado o assunto arbitragem. 
Infelizmente, a imparcialidade e domínio 
sobre o tema em questão, importantes re-
quisitos para o exercício de um jornalismo de 
qualidade, estão sendo desprezados e dando 
lugar a uma paixão clubística desenfreada e 
total desconhecimento das regras do jogo e, 
neste tocante, da nova ferramenta conhecida 
como VAR. 

Em verdade, há muito por trás de certas 
condenações públicas do trabalho da arbitra-
gem. As diferenças entre o campo e a televisão 
evidenciam a penúria de quem tem de apitar 
uma partida de futebol. E a falta de vontade 
política por parte dos envolvidos no esporte 
mantém as coisas como estão. Os árbitros 
trabalham receosos, preocupados, temem 
por suas carreiras. A famosa “geladeira”, 
sinônimo de punição, constrangimento e pre-
juízo financeiro, acompanham estes cidadãos 
ao final de cada rodada. Profissionalismo e 
independência estão longe da dura realidade. 
O que fazer? Criticar, execrar, achincalhar? É 
como ser oposição em nosso País. Apontar os 
erros, sem ao menos conhecê-los e fazer deles 
o motivo de nossas próprias mazelas. 

cBF anuncia medidas de auxílio
financeiro a clubes e federações

A Confederação Brasileira de 
Futebol (CBF) anunciou no dia 27 
de maio, um auxílio financeiro de 
R$ 15,8 milhões destinados aos 
clubes com menor capacidade 
de geração de receitas e que for-
mam a base da pirâmide de suas 
competições.

A medida foi tomada em fun-
ção das dificuldades que as agre-
miações ainda enfrentam devido 
ao prolongamento da pandemia 
e compreende 136 clubes dispu-
tantes do Campeonato Brasileiro 
das Séries C e D e do Campeonato 
Brasileiro Feminino A1 e A2.

Cada uma das equipes rece-
berá uma doação de igual valor 
ao recebido no ano de 2020. Os 
recursos devem ser utilizados 

exclusivamente para o cumpri-
mento das obrigações do clube 
com seus jogadores e jogadoras, 
não podendo ter outra destinação.

Além disso, a CBF já destinou 
a cada uma das 27 federações 
estaduais o valor de R$ 120 mil, 
como apoio para a organização de 
suas competições locais. Somando 
os investimentos para clubes e 
federações, serão destinados mais 
de R$ 19 milhões ao fomento do 
futebol brasileiro.

“A CBF cumpre, mais uma vez, 
seu papel de ampliar o apoio aos 
clubes e as federações, que são à 
base do nosso esporte, em função 
dos impactos ainda gerados pela 
pandemia”, diz o presidente da 
CBF, Rogério Caboclo. 

“Em 2020, o futebol brasileiro 
deu uma demonstração de resiliência 
e unidade ao enfrentar esse desafio 
sem precedentes. Este ano, seguimos 
unidos e certos de que, dessa forma, 
somos capazes de superar todas 
as adversidades”, reforça Caboclo.

os recursos de apoio aos 
clubes obedecerão à se-

guinte distribuição:

 Para os 68 clubes da 
Série D, o auxílio individual 
será de R$ 120 mil, num total 
de R$ 8,1 milhões.

 Para os 20 clubes da 
Série C, o auxílio individual 
será de R$ 200 mil, num 
valor total de R$ 4 milhões.

 Para os 16 clubes da 
Série A1 do Campeonato 
Brasileiro Feminino, o auxílio 
individual será de R$ 120 mil, 
totalizando R$ 1,9 milhão.

 Para os 36 clubes da 
Série A2 do Campeonato 
Brasileiro Feminino, o auxílio 
individual será de R$ 50 mil, 
num valor total de R$ 1,8 
milhão.

 Para as federações 
estaduais, auxílio de R$ 120 
mil, totalizando R$ 3,2 mi-
lhões.Presidente da cBF,

rogério caboclo
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estádio Parque do sabiá
completa 39 anos de história

O Estádio Parque do Sabiá, 
9º maior estádio do país, de 
acordo com o ranking da Con-
federação Brasileira de Futebol 
(CBF), completou 39 anos no 
dia 27 de maio. O local – palco 
de partidas de futebol memo-
ráveis e de shows inesquecíveis 
– recebeu, no início deste ano, 
várias melhorias e serviços de 
manutenção, com destaque 
para a reforma do gramado, 
que aconteceu pela primeira 
vez desde a sua inauguração. 
No local, foi feito um serviço de 
aeração (perfuração do solo e 
remoção de pequenos plugs do 
gramado para permitir que o ar, 
a água e os nutrientes penetrem 
e cheguem às raízes).

A Fundação Uberlandense do 
Turismo, Esporte e Lazer (Futel) 
também promoveu serviços 
como pintura interna do anel 
superior que contorna todo o 
estádio e do anel que contorna o 
fosso, troca da iluminação inter-
na por lâmpadas de LED, limpeza 
e pintura da fachada principal, 
das estruturas metálicas que 
dividem as cadeiras cativas e nu-
meradas da arquibancada espe-
cial, do piso do saguão principal 
e das escadarias que dão acesso 
às cadeiras cativas, do piso dos 
banheiros, limpeza de todas as 
arquibancadas de cimento, pin-
tura das telas protetoras do bar 
principal, do acesso ao campo e 
do meio fio (em volta ao grama-

do) e plotagem da cobertura dos 
bancos de reservas.

Também foram instalados 53 
blocos de concreto nos degraus de 
acesso ao camarote, à tribuna de 
honra e às cabines de imprensa. 
A medida visa tornar esse trajeto 
mais confortável para os jornalis-
tas e torcedores, pois atualmente 
os degraus dessa área do estádio 
são mais altos que os demais.

Outra novidade é a implan-
tação de uma nova identidade 
visual, com 156 adesivos e 85 
placas em PVC, com um layout 
moderno e padronizado, em 
substituição às antigas que já 
estavam desgastadas pelo tem-
po. A nova comunicação visual 
abrange todos os setores, como 
arquibancadas, hall, cadeiras 
cativas e tribuna de honra, além 

de indicações de acessibilidade, 
saídas, entradas e sanitários.

O Estádio Municipal Parque 
do Sabiá foi inaugurado em 27 
de maio de 1982, com jogo entre 
Brasil e Irlanda do Norte, que 
terminou com goleada brasileira 
pelo placar de 7 a 0. O jogo inau-
gural é considerado, ainda hoje, 
o principal evento já realizado no 
“Gigante do Parque”.

Ao longo dessas quase qua-
tro décadas, o estádio recebeu 
grandes shows nacionais  e 
internacionais  (como A-ha, 
Roberto Carlos, Villa Mix e Ivete 
Sangalo) e foi palco de amisto-
sos da seleção brasileira contra 
Chile, Paraguai e Bulgária e 
de jogos de competições como 
Campeonato Sul-Americano 
de Futebol Feminino, Copa dos 

Campeões Sul-Americanos de 
Clubes, Campeonato Brasileiro 
de Clubes, Campeonato Brasi-
leiro de Clubes de Futebol Fe-
minino, Campeonato Brasileiro 
e Taça Libertadores. No âmbito 
local, o destaque do estádio 
fica por conta da campanha 
vitoriosa do Uberlândia Esporte 
Clube (UEC), que culminou na 
conquista do título inédito da 
Taça CBF em 1984.

O espaço tem 15 mil metros 
quadrados e está liberado pela 
Polícia Militar para receber até 
39.990 pessoas nas cadeiras e 
arquibancadas durante eventos 
esportivos. Para shows, com 
a utilização do gramado pelo 
público, esse número aumenta 
e pode chegar a 46.782 pessoas.

São 68 saídas de emergên-
cia, 21 banheiros, quatro vesti-
ários, sala de imprensa, sala de 
arbitragem, sala da federação, 
sala de coletiva de imprensa, 
área f inanceira, cabines de 
transmissão de rádio e televi-
são, cabine do Corpo de Bom-
beiros, cabine de controle de 
iluminação, cabine de controle 
do placar eletrônico, sala de 
monitoramento e controle de 
acesso, departamento médico, 
bares, catracas, bilheteria e dois 
camarotes, com 40 cadeiras 
cada. O local é adaptado para 
cadeirantes e possui elevadores. 
A iluminação do campo é feita 
por 104 refletores.

o espaço foi inaugurado em 27 de maio de 1982, com jogo entre Brasil e irlanda do norte
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