
Nova fase da CPI dos Fura-Filas
vai investigar se Governo Zema

investiu o mínimo em Saúde
Após investigar se servidores da Secretaria de Estado de Saúde 

de Minas Gerais (SES-MG) se vacinaram contra o novo coronavírus 
antes do que determinava o Plano Nacional de Imunização (PNI), a 
CPI dos Fura-Filas mudou o foco. Agora, os deputados precisam res-
ponder  a uma segunda pergunta: “O Governo Zema investiu o míni-
mo constitucional em Saúde em 2020?”. Segundo o deputado João 
Vítor Xavier (Cidadania), essa é uma questão antiga que tem sido 
maquiada. “Existe um problema claro em Minas nos últimos anos a 
respeito do investimento mínimo em Saúde que não tem sido cum-
prido. Estamos fazendo manobras, pedaladas fiscais, para que seja 
executado. A CPI abre a possibilidade de rediscussão desse tema”.
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Levantamento divulgado pelo Instituto de Pesquisa Econô-
mica Aplicada  (Ipea) comprova: a inflação voltou a subir para 
todas as classes brasileiras no último mês. Entretanto, o baque 
no orçamento das famílias mais pobres, que vivem com menos 
de R$ 1.650 mensalmente, é o dobro do sentido pelos lares mais 
ricos. Segundo o instituto, reajustes de energia elétrica (5,4%), 
tarifa de água e esgoto (1,6%), gás de botijão (1,2%) e encanado 
(4,6%) foram os principais focos de pressão inflacionária em 
relação à habitação. Por outro lado, a queda de 28,3% no preço 
das passagens aéreas beneficia diretamente classes mais altas. 
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39 anos do edição do Brasil e
de compromisso com o leitor

o dia 24 de junho, o edição do Brasil completa 
39 anos de existência. Nessa data, recorda-
mos com orgulho a jornada percorrida desde 
1982. Quase 40 anos não representam pouco 

para um jornal! E, em plena pandemia, com todos os 
sacrifícios e quase 500 mil vidas tiradas dos brasilei-
ros, não deixamos que essa trágica calamidade nos 
esmorecesse. Temos enfrentado as dificuldades com 
coragem, determinação e trabalho para mantermos 
viva a nossa contribuição à liberdade de imprensa, 
esteio do exercício do Estado Democrático de Direito. 

Os problemas que têm acometido as famílias, os 
trabalhadores de todo o país e os empresários não 
impediram que continuássemos a distribuir o nosso 
semanário impresso, nem de publicá-lo também na 
internet. Cumprimos, religiosamente, esse compromis-
so todas às sextas-feiras do ano passado e chegamos 
à metade de 2021, mesmo quando a COVID-19 exigiu 
confinamento absoluto das atividades. 

E por que o edição do Brasil não tem poupado 
esforços para se manter atuante? É simples. Porque o 
jornalismo é missão que não descansa. Está sempre 
em busca da informação e da verdade. Por mais que 
isso custe recursos e um esforço quase subumano. E 
acreditamos que os leitores podem imaginar o quanto 
esse papel se torna ainda mais vital quando está em 
jogo a sobrevivência dos brasileiros e de nosso país.

Infelizmente, devido à pandemia, pelo segundo ano 
consecutivo, adiaremos a entrega do Troféu Tancredo 
Neves, que prestigia nomes de destaque no cenário 
mineiro. Entretanto, após a vacinação em massa, não 
vão faltar motivos para retomarmos essa celebração 
que simboliza tanto para o nosso jornal. Desejamos, 
em junho de 2022, uma realidade melhor da que se 
apresenta atualmente. Que possamos voltar à nor-
malidade das atividades econômicas e sociais para 
que o próximo aniversário do edição do Brasil seja 
comemorado como já estava estabelecido há anos no 
calendário dos mineiros: presencialmente.

A tualmente, o Brasil é o segundo maior exportador de grãos do mundo, ficando atrás apenas dos Estados Unidos. 
Entretanto, segundo dados da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa), em 5 anos, essa realidade 
pode mudar e, assim, ocuparmos o primeiro lugar nesse ranking. A instituição mostra ainda que somos responsáveis 

por produzir uma quantidade de alimentos que atende a 800 milhões de pessoas no planeta. Em 10 anos, a participação 
brasileira no mercado mundial foi de US$ 20,6 bilhões para US$ 100 bi. “E, em 2020, com 22,2%%, o Brasil superou leve-
mente os Estados Unidos, que ficou com 21,5%”, afirma o pesquisador Elísio Contini.

em 5 Anos, PAís deVe se tornAr 
o mAior exPortAdor de grãos
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Uma em cada quatro
pessoas terá deficiências

auditivas até 2050
Você tem cuidado da saúde dos seus ouvidos? Um relató-

rio da Organização Mundial da Saúde (OMS) mostra que a 
negligência em relação à questão vai resultar em 2,5 bilhões 
de pessoas em todo o mundo convivendo com algum grau de 
perda auditiva nas próximas décadas. Como explica o otorri-
nolaringologista Emerson Santos, é preciso cuidado e atenção 
a alguns sinais de deterioração do órgão. “Dificuldades em 
ouvir, entender o que é dito, zumbido e tonturas sempre de-
vem ser avaliadas pelo médico especialista. Coceira, sintoma 
de entupimento e presença de secreção drenando do ouvido 
também”, alerta.

É obrigação dos famosos se 
posicionarem politicamente? 

O Brasil está cada vez mais dividido quando o assun-
to é política. De um lado, aqueles que apoiam o atual 
governo e, do outro, quem se opõe a ele. Tem ainda as 
pessoas que ficam no meio e se isentam de expressar 
opinião. Contudo, quando se trata de figuras públicas, 
essa neutralidade não tem sido bem aceita nas redes 
sociais. Os fãs têm cobrado de seus ídolos um posicio-
namento político e isso tem gerado atrito até mesmo 
entre as celebridades. Para o cientista social e político 
Fábio Luporini, não existe essa obrigação, mas, seria 
importante um posicionamento. “Isso ajuda a fazer 
com que a arte também se torne um instrumento de 
consciência política e de compreensão da realidade do 
mundo. Senão, corremos o risco de sermos engolidos 
pelo famoso ‘pão e circo’”.

Famílias mais pobres sentem
em dobro o peso da inflação
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A pandemia trouxe 
inúmeras crises: eco-
nômica, sanitária e, no 
Brasil, política. Com as 
eleições de 2022 cada 

vez mais próximas, na 
internet, é possível ver 
uma clara divisão de 
lados: os que apoiam 
e os que se opõem ao 
atual governo.

Diante dessa divisão, 
existem as pessoas que 

se permitem ficar isen-
tas de opinião. Quan-
do se trata de figuras 
públicas, porém, essa 
neutralidade não tem 
sido aceita pelos brasi-
leiros, o que tem gerado 
atrito até mesmo entre 

os famosos. Mas será 
que existe, de fato, essa 
obrigatoriedade? 

Para falar sobre esse 
assunto, o edição do 
Brasil conversou com o 
cientista social e políti-
co, Fábio Luporini.
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A complexidade da logística reversa no Brasil

nat macedo

As pessoas, empresas, municípios, cidades, 
estados, países estão mais conscientes que hoje 
são necessárias ações e políticas públicas para 
fomentar um consumo mais consciente de produtos 
e serviços, e que é preciso muita união em prol de 
ações sustentáveis para a garantia da sobrevivência 
do planeta e, consequentemente, do mercado 
corporativo e da população.

Para o segmento de produtos eletroeletrônicos 
e eletrodomésticos, a política de destinação final 
adequada destes equipamentos produzidos por 
fabricantes e importadoras é chamada de logística 
reversa. Ela tem como principal objetivo dar destino 
a estes itens no fim de vida de forma a possibilitar, 
que em seu processo de reciclagem, uma melhor 
forma possível para um novo ciclo do processo 
produtivo, para que se tornem matéria-prima lá 
no início da fabricação, garantindo assim, a dimi-
nuição do uso de recursos naturais.

Com quase uma década de discussões sobre 
quem são os responsáveis e quais as melhores 
práticas para que todos os entes dessa cadeia; 
que envolve inúmeros atores, como consumidores, 
varejistas, fabricantes, importadores, estados, 
municípios, entidades gestoras, recicladoras e 
muitos outros; fossem reunidos para criar, imple-
mentar e aperfeiçoar um ecossistema sustentável 
de logística reversa, no início de 2020 houve um 
grande avanço.

O setor comemora, pois foi em fevereiro de 
2020 que o Decreto Federal 10.240/2020 foi 
aprovado pelo Congresso Nacional. E, portanto, 
oficialmente, este ano de 2021 será o primeiro em 
que todos precisam se engajar para a implementa-
ção de um sistema de logística reversa sustentável. 
E o cenário é de grandes desafios, com metas 
bem ousadas para os próximos 5 anos para todo 
o ecossistema.

Todos os fabricantes e importadores deverão 
atender as metas mencionadas no decreto, sem 
distinção de tipo ou peso de produtos colocados 
no mercado. E estes podem fazer isso de forma 
individual, criando seu próprio sistema de logística 
reversa, ou por meio de entidades gestoras, para 
que existam esforços coletivos em larga escala para 
a implementação desse sistema.

Porém, como o Brasil é um país extremamente 
plural, a implementação acontecerá de forma gra-
dual. As ações estabelecidas em um cronograma 

oficial estão pautadas hoje para atingir as regiões 
Sul, Sudeste, Centro-Oeste, em três estados do 
Nordeste, que são Bahia, Ceará e Pernambuco.

Assim, nesse primeiro ano, a implementação 
se dá a partir de parcerias, tanto públicas quanto 
privadas, por meio de planos de ações criados entre 
entidades gestoras que representam fabricantes e 
importadoras e os governos estaduais, que esten-
derão essas medidas para a esfera municipal, alvo 
da implementação.

Nesse contexto, é revelada a complexidade da 
logística reversa, uma vez que o território nacional 
é dividido entre 26 estados, um distrito federal e 
5.570 municípios. Portanto, entre os mais diversos 
desafios de implementação está em primeiro lugar 
mapear as reais necessidades de cada estado e, 
posteriormente, de cada município participantes 
dos projetos.

 Em seguida, criar um relacionamento com 
as esferas estaduais e municipais de acordo com 
a ordem cronológica estabelecida em decreto, 
visando a criação de ações plausíveis para colocar 
em prática o sistema, considerando cada cenário 
local. E, depois, expandir esse plano a nível federal 
nos próximos 5 anos  e, claro, mantendo os níveis 
satisfatórios e de acordo com o decreto federal.

Como a região Sudeste é o atual centro de 
infraestrutura em termos de produção de novos 
equipamentos para abastecer o país inteiro, a 
complexidade se torna ainda maior.  E, assim, 
existe uma diferença extrema de estruturação com 
relação aos demais estados e municípios. Porém, o 
desafio não é menor nas outras regiões.

Nesse cenário de pluralidade, há também a 
predominância de uma diversificação de políticas 
tributárias, que tornam ainda mais complexa 
a logística entre estados para a reciclagem de 
eletrodomésticos e eletroeletrônicos. Portanto, 
para avanços na implementação se faz urgente 
à uniformização nos estados para a isenção de 
tributos, uma vez que muitos artigos em trânsito 
de um estado para o outro acabam sendo bi 
tributados, o que afeta muito hoje o sistema de 
reciclagem brasileira.

É preciso de cada vez mais atenção a este 
impacto financeiro no cenário atual no qual todos 
da cadeia entendam mais este processo, tendo um 
diálogo aberto com a esfera federal para desburo-
cratização visando avanços para o sistema.

Além dos desafios fiscais, a capacitação 
local para o cumprimento técnico sobre a correta 
forma de tratamento desses itens pós-consumo, 
bem como capacitação de profissionais para 
essa nova indústria que advém da reciclagem de 
eletrodomésticos e eletroeletrônicos, representam 
outro desafio eminente e, ao mesmo tempo, 
uma enorme oportunidade para a geração de 
renda no Brasil.

Por fim, para mais avanços é extremamente 
necessária também a participação e colaboração 
dos “entes” da cadeia. A contribuição começa 
com os consumidores, que precisam levar suas 
mercadorias aos pontos de coleta, localizados 
dentro de lojas de varejo ou em pontos estratégi-
cos dentro do município, os chamados pontos de 
recebimento, que são as atuais alternativas para o 
descarte ambientalmente correto. E a participação 
das pessoas nessa etapa inicial é algo primordial 
para o atingimento propostas pelo decreto, o qual 
traz metas bem agressivas quanto ao volume de 
produtos coletados. 

Portanto, o início e impulso do processo são 
extremamente dependentes dos consumidores 
adotarem o comportamento de descarte ambien-
talmente correto. A comunicação e sensibilização 
sobre a importância da reciclagem de eletrodomés-
ticos e eletroeletrônicos é o caminho, mas repre-
senta um longo trajeto a ser percorrido para que 
as pessoas criem a cultura do descarte. E, assim, há 
receios de que a velocidade da propagação disso 
não seja conivente com as metas estabelecidas.

Mesmo diante do atual cenário da pandemia 
de COVID-19, que fez com que por algum tempo o 
varejo estivesse com as portas fechadas, os esforços 
para implementação do sistema não deixaram de 
existir e, para isso, novas parcerias estratégicas 
estão sendo firmadas entre o setor público e pri-
vado, além de todo o segmento ter redobrado os 
esforços para garantir a segurança dos profissionais 
envolvidos nesse ecossistema.

Assim, a uniformidade de processos, a união 
da cadeia para vencer esses desafios e outros que 
surgirão, a disseminação do conhecimento para a 
população sobre estes novos movimentos de reor-
ganização da forma como os resíduos sólidos são 
tratados, representam marcos para essa nova era 
ambiental em que, definitivamente, o protagonista 
é o meio ambiente.

Artistas devem se posicionar
publicamente sobre política?

Arquivo pessoal

o artista tem a obrigação de se 
posicionar publicamente? Por quê? 

As pessoas só têm a obrigação de seguir e 
respeitar aquilo que estabelecem as regras dos 
grupos sociais ou instituições que frequentam. 
Sendo assim, ninguém é obrigado a se posicio-
nar publicamente sobre algo, nem mesmo o 
artista. Entretanto, o poder de influência dele 
traz uma espécie de “obrigação moral” com 
público e a sociedade. 

de onde vem essa cobrança? 

Do Brasil polarizado no qual vivemos em 
2021. Por isso, é elegante que o artista se expres-
se publicamente sem que tenha sido cobrado a 
isso e sem que seja cancelado ou criticado por 
seus posicionamentos. É preciso conseguir sepa-
rar as coisas, afinal, ele é uma pessoa, embora 
carregue certa responsabilidade sobre o que faz 
e diz por ser pública. 

qual a importância do posiciona-
mento político dessas pessoas atu-
almente?

Embora não seja obrigado, é importante 
ver um artista posicionando-se politicamente. 
Isso ajuda a fazer com que a arte também se 
torne um instrumento de consciência política 
e de compreensão da realidade. Senão, corre-
mos o risco de sermos engolidos pelo famoso 
“pão e circo”. 

Para mim, o youtuber Felipe Neto é o maior 
case. Ele é muito influente e cresceu criando 
conteúdo de entretenimento, mas, foi mudando 
o comportamento e assumindo uma postura 
mais crítica em relação à política nacional. Algo 
que, originalmente, não fazia. E isso faz com 
que o público que o acompanha passe a receber 
informações, deixando de estar alienado sobre 
o assunto e, assim, comece a formar opinião. 

O mesmo aconteceu com a cantora Anitta, que 
começou a “meter o bedelho” na política, a conhe-
cer sobre o tema e a se posicionar. Isso é fundamen-
tal. Ela é uma artista que atinge um público muito 
grande e tem força de mobilizar pessoas. E, desde 
que eles façam isso de forma respeitosa, é salutar 
para a democracia. Ajuda a fortalecer os entes que 
formam um país e faz as pessoas refletirem. 

muitos dizem que não se posicionar 
já é um posicionamento. É correto 
afirmar isso?

De fato, é. Como não dizer nada também. 
No entanto, isso não tem problema algum, 
compreende? Não é, necessariamente, “quem 
cala, consente”. O silêncio, às vezes, é muito mais 
eloquente que qualquer palavra. 

 

em tempos de cultura do cance-
lamento, como criar um debate 
saudável?

Infelizmente, a cultura do cancelamento e o 
véu da rede social que esconde as pessoas poten-

cializam críticas que ultrapassam os limites do bom 
senso e do respeito. Está cada vez mais difícil uma 
relação saudável de debate. Os indivíduos, lamen-
tavelmente, não sabem apreender o melhor que as 
redes sociais podem oferecer e acabam atacando 
uns aos outros. Mas, o que vale para o virtual é o 
mesmo que deveria servir para a conversa face a 
face: respeito, alteridade e altruísmo. Coisas que a 
gente deveria aprender desde criança.

O que vale para o
virtual é o mesmo
que deveria servir
para a conversa

face a face:
respeito, alteridade

e altruísmo.
Coisas que a gente
deveria aprender

desde criança.

Vacina ou cloroquina?
governo mineiro tem flexibilizado algumas ações implemen-
tadas com a finalidade de garantir o isolamento social, den-
tre elas as ondas, níveis criados para controlar o que abre e 

fecha, devido à contaminação pelo novo coronavírus. Acompanhando 
essa realidade, as autoridades da Secretaria Municipal de Saúde de 
Belo Horizonte adotam os critérios de reabertura do comércio não 
essencial de maneira gradual, pois os índices de transmissão estão 
em patamares para essa decisão. 

Para além dessas medidas, a população está à espera da plena 
vacinação, já que para combater a COVID-19, o uso de medicamentos 
como tratamento precoce não passa de balela. Basta ponderar que, 
enquanto alguns enveredam por esse caminho, muitas vidas são 
perdidas. 

Lamentavelmente, há um embate ideológico entre os poderes 
sobre a crise sanitária. O resultado dessa contenda é a insegurança 
por parte dos brasileiros, atordoados em meio a esse choque de ideias 
e orientações, hora encabeçada pela comunidade científica e, por 
vezes, vindas do presidente da República, Jair Bolsonaro, que insiste 
em desmerecer a imunização e o isolamento.

 Em verdade, enquanto essa divergência comandada por repre-
sentantes dos poderes constituídos se amplia por mais de um ano, 
pacientes são acometidos pela doença e muitos têm morrido, tanto que 
estamos beirando à casa de 500 mil brasileiros vítimas da COVID-19. 
Tem faltado sensibilidade aos homens públicos, alguns deles apenas 
preocupados com o projeto político de 2022.   

Existe essa colisão entre os patronos da vacina versus cloroquina. 
Contudo, ninguém se predispõe em procurar saber sobre a dor das 
famílias que perderam seus entes queridos. Essa indiferença dos 
governantes de todos os níveis, já está indo longe demais. Salvar 
vidas deveria ser a prioridade desse momento e não ficar atiçando 
fogo nessa confusão pública que toma conta dos bastidores dos 
palácios oficiais.  

Infelizmente, o número de vítimas decorrentes da pandemia não 
se resume aos pacientes. Em paralelo a isso, existem milhões de de-
sempregados pelo país afora, somente em Minas esse índice já passa 
1,5 milhão. Como se não bastasse tamanha desgraça, agora chegam 
informações indicando aumento no número de casos nos municípios 
do Sul de Minas, o que poderia indicar o início da terceira onda. Se o 
fato se confirmar, pode ser necessária uma orientação do governo de 
Minas visando endurecer as medidas restritivas, complicando ainda 
mais um cenário já estabelecido como melindroso.



P O L Í T I C A 3EDIÇÃO DO BRASIL
19 a 26 de junho de 2021

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

leíse costa

João Vítor xavier diz que governo
não investiu o mínimo em saúde

Deputado é presidente da CPI dos Fura-Filas

Desde março, o deputado estadual João 
Vítor Xavier (Cidadania) conduz, como 
presidente, a Comissão Parlamentar de 
Inquérito (CPI) dos Fura-Filas da vacina-

ção contra a COVID-19 na Assembleia Legislativa de 
Minas Gerais (ALMG). Em 120 dias, a investigação 
deve responder a duas perguntas centrais: “Houve 
vacinação irregular de grupos não prioritários?” e 
“Minas Gerais investiu o mínimo constitucional em 
serviços públicos de saúde durante 2020, primeiro 
ano da pandemia?”.

A primeira questão já foi respondida e con-
fessada. “Em síntese, o secretário Carlos Eduardo 
Amaral, ex-responsável pela pasta da Saúde no 
governo Zema, se vacinou e permitiu que sua equipe 
se imunizasse antes do que determinava o Plano 
Nacional de Imunização (PNI). Isso foi comprovado 
com muita robustez”, recapitula Xavier.

Outro ponto investigado pelos deputados é se 
os gastos do governo de Minas na Saúde, no ano 
passado, teriam sido menores que o empenhado 
em 2019 e, portanto, inferior ao que é estabelecido 
pela Constituição Federal. Quanto a isso, o deputado 
afirma que essa é uma questão antiga. “Minha 
expectativa é muito positiva. Existe um problema 
claro em Minas nos últimos anos a respeito do 
investimento mínimo em Saúde que não tem sido 
cumprido. Estamos fazendo manobras, pedaladas 
fiscais, para que seja executado. A CPI abre a possi-
bilidade de rediscussão desse tema”.

Convocada à CPI, a secretária de Planejamento 
e Gestão de Minas Gerais, Luisa Barreto, defendeu 
em depoimento que o índice foi cumprido. “Discordo 

do que ela disse, mas entendo que está cumprindo 
seu papel na defesa política do governo do qual faz 
parte. É do processo democrático, não cabe a mim 
fazer juízo de valor da fala dela”, diz Xavier.

Como resultado, a CPI vai gerar um relatório de 
denúncia que será entregue ao Ministério Público 
(MP) do estado e as consequências, segundo o 
deputado, podem ser graves. “As implicações esta-
rão expressas no relatório final da CPI, que caberá 
ao deputado Cássio Soares (PSD), que é o relator. 
Mas, muito provavelmente, eles responderão ao 
MP e, posteriormente, à Justiça por improbidade 
administrativa e até outras questões mais graves 
do ponto de vista penal”.

Controle da pandemia

No que diz respeito à condução do controle do 
avanço da COVID-19 no estado, Xavier avalia que 
houve erros e acertos. “Minas Gerais e as prefeituras 
têm se esforçado. É um problema mundial, gravíssi-
mo, duríssimo, que impacta toda a sociedade. Tem 
coisas bem feitas, que poderiam ter sido realizadas 
de maneira melhor, mas, dentro do possível e de 
uma guerra desse tamanho, acho que estamos 
fazendo o razoável, pelo menos. Não é excelente, 
nem péssimo”.

Sobre erros, o deputado cita um “excesso de lo-
ckdown”. “Acho também que, em alguns momentos, 
faltou uma gestão mais agressiva do governo fede-
ral, estadual e grandes municípios para conseguir 
comprar vacinas. Faltou também um zelo maior em 
relação ao atendimento à população. São muitos os 
relatos de municípios sem vagas para as pessoas 
serem atendidas. Mas, a gente sabe do tamanho 
do problema e do desafio”, pondera.

Para o deputado, a secretária de Planejamento
e gestão luísa Barreto cumpriu seu papel

na “defesa política” do governo zema

João Vítor informa que cumprir
a meta de gastos mínimos com
a saúde é um problema antigo
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Presidente da AMM participa
de reunião em Barbacena

ALMG recebe pedido para
instaurar CPI da Cemig

A Assembleia Legislativa de Minas Gerais (ALMG) 
recebeu no dia 16 de junho, requerimento para 
abertura de uma comissão parlamentar de inquérito 
(CPI) para investigar irregularidades na gestão da 
Companhia Energética de Minas Gerais S.A (Cemig). 
Durante a Reunião Ordinária de Plenário, o 2º vice-
-presidente da Casa, deputado Doutor Jean Freire 
(PT), fez a leitura do pedido de instalação da CPI, 
com 27 assinaturas e tendo como primeiro signatá-
rio o deputado Professor Cleiton (PSB).

De acordo com o Regimento Interno da Casa, 
são necessárias as assinaturas de, no mínimo, um 
terço dos parlamentares, ou seja, 26, para se soli-
citar a instauração de uma CPI.  O próximo passo 
nessa trajetória é a análise do requerimento pelo 
presidente da ALMG, deputado Agostinho Patrus 
(PV). Caso ele aprove o pedido, o requerimento deve 
ser publicado no Diário do Legislativo e, passados 5 
dias da publicação, serão designados os membros 
da comissão.

No requerimento, as deputadas e os deputados 
solicitam que seja constituída a CPI da Cemig para 
investigar fatos determinados no prazo de 120 dias. 
Segundo o documento, haveria �fatos consistentes 
na possível prática de ilegalidades na gestão da 
Cemig, desde 2019 até a presente data, gerando 
prejuízos ao interesse público”.

O pedido elenca em primeiro lugar como 
prejuízo contratações diretas, realizadas sem lici-
tação, de serviços de consultoria e assessoramento 
técnico, tanto pela companhia como pelas suas 
subsidiárias, desobedecendo à lei e à Constituição da 
República. Outro dano apontado seria a realização 

de alienações de ativos e ações da concessionária 
relacionadas à sua participação societária na Reno-
va, na Light e na Taesa.

Outro ponto que merece investigação, segundo 
o requerimento, é a prática de condutas ilegais e 
imorais na execução contratual, como a de con-
dicionar a liberação de pagamentos de medições 
contratuais à subcontratação de terceiros por parte 
das contratadas pela Cemig e suas subsidiárias. Isso, 
de acordo com o documento, configuraria possível 
prática de advocacia administrativa e conflito de 
interesses” em que estariam à frente diretores e em-
pregados públicos da empresa e de suas subsidiárias 
além de particulares por ela contratados.

A CPI pretende investigar ainda a prática ilegal 
e antieconômica da transferência de atividades 
administrativas da empresa mineira para São 

Paulo (SP), gerando prejuízos ao interesse público 
estadual. Por fim, o requerimento destaca que tais 
fatos envolvem indícios de gestão ilegal, imoral e 
antieconômica em sociedade de economia mista de 
titularidade do estado. Uma vez instalada e defini-
dos seus membros, a CPI pretende investigar, apurar, 
analisar documentos, inquirir testemunhas, tomar 
depoimentos e colher todas as provas juridicamente 
possíveis, auditar contratos, operações financeiras, 
movimentações financeiras e analisar dados bancá-
rios de empresas e das pessoas envolvidas.

Sucateamento 
O deputado Professor Cleiton considerou a 

instauração da CPI um momento histórico para o 
Parlamento mineiro. “Tenho provas de que este 
patrimônio do povo de Minas Gerais está sendo 
sucateado, precarizado, para justificar uma possível 
venda”, afirmou. Ele acrescentou que a Cemig tem 
sido desidratada com a venda sucessiva de suas 
participações acionárias em empresas como a Light 
e a Taesa, gerando prejuízos enormes.

“A paulistização da empresa e todos os danos 
decorrentes disso não podem ficar impunes”, reagiu 
o deputado, referindo-se à troca da diretoria da 
companhia por executivos de São Paulo. “Estamos 
trazendo para a Casa esta investigação porque o 
povo mineiro está sendo lesado. Por fim, o deputado 
agradeceu à ALMG e aos 26 colegas que assinaram 
com ele o requerimento de instalação da CPI. “Esta 
Casa não se furtou a realizar esta investigação e vai 
buscar a verdade em relação à Cemig”, concluiu.
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O presidente da Associação Mineira de Muni-
cípios (AMM) e vice-presidente da Confederação 
Nacional de Municípios (CNM), Julvan Lacerda, 
esteve em Barbacena no dia 15 de junho, para 
participar de evento da – Associação dos Municípios 
da Microrregião da Mantiqueira (AMMA), ao lado 
do presidente da microrregional e prefeito de Santa 
Bárbara do Tugúrio, José Antonio Donato (Patriota) 
e do prefeito de Barbacena, Carlos Du (MDB).

Na reunião, prefeitos e lideranças da região 
puderam saber mais sobre a importância do as-
sociativismo e também conheceram os serviços e 
ações que a AMM possui e que podem ajudar na 
administração pública municipal.

A pauta municipalista também foi abordada 
por Julvan aos presentes, que explicou a disfunção 
federativa e como os municípios vêm sendo os 
principais realizadores dos serviços, porém com 
subfinanciamento. 

“Quem banca a diferença é o município. E não obs-
tante ter jogado todo o peso da prestação de serviço, 
atenção básica, manutenção de vias, educação, saúde, 
eles concentraram o dinheiro do cidadão todo em Bra-
sília. O capital tem que ficar na cidade, aplicado onde 
é consumido, mas 60% dele vai para Brasília”, disse.

Outra importante questão abordada na 
reunião foi o retorno das aulas presenciais, 
pauta que vem preocupando os gestores, tão 
cobrados pela população. De acordo com Julvan, 
os municípios devem seguir os protocolos de 
volta às aulas determinados pelo governo do 
Estado, que possui orientações baseadas em 
dados e pesquisas.

O presidente da AMMA agradeceu a presença 
de Julvan e destacou que é importante a interação 
dos prefeitos, com harmonia, para que seja possível 
chegar a conclusões plausíveis para todos. “Enquanto 
presidente da AMMA, ressalto que essa casa estará 
aberta para o diálogo e somos pela democracia de 
todos os órgãos que querem fazer cumprir as leis que 
vão fazer de nossas cidades cada vez melhores”, disse.
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Política em moc
Em Montes Claros, a população não abre mão de sempre 

discutir temas relacionados aos parlamentares e adminis-
tradores públicos em geral. Por exemplo, nas imediações do 
Café Galo, Centro da cidade, se fala sobre as reais chances do 
deputado federal marcelo Freitas (Solidariedade) ser reeleito. 
Delegado federal licenciado, ele, segundo se propala, vem 
atendendo bem aos municípios da região por meio de repasse 
de verbas no que se refere aos interesses coletivos.  

moc ii  
Ainda em Montes Claros, porém, envolvendo atores 

diferentes, o deputado estadual tadeu martins leite (MDB), 
em sua terceira legislatura, teria, segundo se analisa por lá, 
o perfil ideal para suceder o atual prefeito Humberto souto 
(Cidadania). 

Cena única. Souto foi reeleito para o cargo no último 
pleito, portanto, ainda tem 3 anos e meio de administração.

Vice de zema?
Consta nos bastidores que a secretária de Planejamento 

e Gestão de Minas Gerais (Seplag), luísa Barreto (PSDB), 
tem o projeto de ser vice na chapa do atual governador ro-
meu Zema (Novo) para o pleito de 2022. É aquela história: 
“O sonho é livre”. Não é mesmo, gente?!

liderança questionada
Em Brasília, a fofoca corre solta: o prestígio do atual pre-

sidente da Confederação Nacional da Indústria (CNI), robson 
Andrade, perante as elites da capital federal, já não é mais 
tão expressivo como outrora. Assim, o mineiro estaria com a 
liderança abalada. Coitado dele, sô!

Patrus e a política
Veterano na política mineira, ex-vereador, ex-prefeito da 

capital, ex-ministro e deputado federal por várias legislaturas, 
o petista Patrus Ananias confessa a um amigo que nunca 
almejou ser candidato ao Senado em 2022. Segundo ele, 
isso só pode ser invenção de seus adversários. Será, gente?!

A bancada do Bmg
A informação veio de São Paulo. Por lá, noticiam que o 

banqueiro ricardo guimarães, (leia-se BMG), estaria com 
a pretensão de influenciar na eleição de quatro deputados 
federais mineiros para a próxima legislatura. A conferir...

Presença de Aécio
O Palácio do Planalto está atuando firme para ajudar 

o deputado mineiro Aécio neves (PSDB) a melhorar a sua 
imagem perante o povão. Assim, o tucano tem se mantido 
cada vez mais ativo nos bastidores da política.  

imprensa sem espaço
No passado havia uma sala destinada à imprensa no his-

tórico Palácio da Liberdade, sede do governo mineiro. Agora, 
no gabinete do atual governador, no Palácio Tiradentes, tudo 
é tratado com muita parcimônia e o acesso é cada vez mais 
restrito. Cruz credo!

Atuação dos evangélicos
Entra ano, sai ano e a bancada de deputados estaduais 

ligada às igrejas evangélicas nunca é destaque no item re-
lacionado a projetos proativos em favor da comunidade em 
geral. Vale dizer que eles, praticamente, atuam em defesa de 
causa própria. Pelo menos, é o que se comenta nos corredores 
da Assembleia Legislativa de Minas Gerais (ALMG).
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“Somos feitos de carne, mas somos 
obrigados a viver como se

 fôssemos de ferro”
Freud
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créditos tributários decorrentes das taxas
e comissões das plataformas de deliveries

Há mais de um ano vivenciando a pan-
demia do novo coronavírus, todos os 
setores da economia foram afetados, 
em maior ou menor monta, e tiveram 

que se adaptar para continuarem em funcio-
namento, mesmo com o baixo movimento e o 
medo constante.

Neste contexto, os empresários dos ramos 
de bares, restaurantes, farmácias e pequenos co-
mércios encontraram nas plataformas de serviços 
de entregas delivery uma importante ferramenta 
de atendimento das demandas dos clientes e um 
caminho para a amenização da crise financeira 
enfrentada pelo comércio.

No entanto, para contratar a maioria destes 
serviços de entregas oferecidos em plataformas 
digitais é preciso arcar com uma taxa de adesão 
e comissão, como no caso do iFood – 12% a 27% 
sobre cada pedido, mais a mensalidade e taxa 
de entrega. Outras empresas cobram somente 
uma porcentagem de comissão, como é o caso 
da Uber Eats – 30% sobre cada pedido –, sem 
contar nos adicionais de taxa de cartão de crédito, 
administração e suporte.

Como se já não bastasse a repartição do 
produto financeiro recebido por pedido, com 
o surgimento das plataformas digitais, o Fisco 
Federal, em sua sanha arrecadatória, tem se apro-
veitado dessas operações para majorar a base de 
cálculo dos tributos direcionados ao Programa de 
Integração Social (PIS) e da Contribuição para o 
Financiamento da Seguridade Social (Cofins). Tal 
ato se mostra manifestamente inconstitucional e 
ilegal, tendo em vista que as quantias repassa-
das para o aplicativo digital não se incluem no 
conceito de faturamento ou receita dos estabele-
cimentos comerciais.

Para melhor elucidação, é importante obser-
var a previsão legislativa para essas contribuições, 
bem como a evolução jurisprudencial que deitou 
luzes acerca do conceito de “receita bruta”.

As contribuições para o PIS e a Cofins estão 
previstas na Constituição Federal nos artigos 
195, § I e 239 e suas respectivas cobranças 
foram instituídas pelas leis complementares 
nº 70/1991 (Cofins) e nº 07/1970 (PIS), bem 
como pelas leis ordinárias nº 9.715/98 e nº 
9.718/98, cuja base de cálculo de ambas é a 
totalidade das receitas operacionais auferidas 
pela pessoa jurídica.

Ato contínuo, frente aos ditames da Constitui-
ção da República de 1988, a base de cálculo do 
tributo deve refletir com exatidão o fato gerador 
ou suporte fático.

Assim sendo, observa-se que nestas exações 
a hipótese de incidência se limita à receita bruta 
das vendas, que pode ser definida pela expressão 
faturamento.

Contudo, tem ocorrido a inclusão na base de 
cálculo dessas contribuições os valores de comissões 
e taxas, que são repassadas às plataformas digitais 
como se integrassem o faturamento das empresas 
envolvidas. Entretanto, tais montantes apenas 
transitam por suas contabilidades, sem auxiliar no 
aumento de patrimônio e, por consequência lógica, 
também não elevam suas receitas ou faturamentos, 
sendo imediatamente repassados para os aplicati-
vos, ou, a depender da modalidade de contratação, 
já são descontados pela plataforma.

Dessa forma, considerando que a cada venda 
efetuada por meio de uma plataforma digital 
sejam cobradas as contribuições ao PIS e a Co-
fins sobre o valor total da operação de venda, 
é possível constatar a majoração indevida da 
base de cálculo destas contribuições e, portanto, 
o descumprimento do princípio da capacidade 
contributiva, insculpido pela Assembleia Nacional 
Constituinte de 1988 no ordenamento jurídico-
-tributário pátrio.

Apesar disso, não se pode admitir que, em 
razão da multiplicidade de tributos que venham 
a incidir sobre a mesma base de cálculo, advenha 
um aumento da base imponível, que é constitu-
cionalmente contemplada.

Isto porque a base de cálculo tem que guardar 
correspondência à perspectiva mensurável da 
hipótese de incidência do tributo. Dessa forma, 
não se pode admitir que as contribuições do PIS 
e Cofins incidam sobre uma grandeza que não 
se exprime no conceito técnico de faturamento.

Repita-se: a base de cálculo deve refletir com 
exatidão o fato gerador do tributo ou suporte 
fático!

Lado outro, para não restarem dúvidas 
quanto à utilização dos termos “receita bruta” e 
“faturamento”, o Supremo Tribunal Federal (STF) 
pacificou a sua jurisprudência no sentido de que 
“a receita bruta e o faturamento, para fins de 
definição da base de cálculo para a incidência do 
PIS e da Cofins, são termos sinônimos e consistem 

na totalidade das receitas auferidas com a venda 
de mercadorias, serviços ou de mercadorias e 
serviços, referentes ao exercício das atividades 
empresariais”, precedentes nos recursos extraor-
dinários 346.084-6/PR, 684.092/PR e AgR ARE 
1.210.308/RS.

Com efeito, conforme entendimento consoli-
dado pelo Pretório Excelso no julgamento do RE 
nº 346.084-6, é inconstitucional o § 1º do artigo 
3º da Lei nº 9.718/98, que ampliou o conceito 
de receita bruta para envolver a totalidade das 
receitas auferidas por pessoas jurídicas, indepen-
dentemente da atividade por elas desenvolvida e 
da classificação contábil adotada, ou seja, tanto 
a receita quanto o faturamento pressupõem ri-
queza própria do contribuinte e não de terceiros, 
como é o caso das quantias repassadas para as 
plataformas digitais.

A corroborar com esse entendimento, ainda 
podemos aplicar, por analogia, o entendimento 
consagrado pelo STF no julgamento do RE nº 
574.706/PR de 15 de março de 2017 – com reper-
cussão geral reconhecida –, que afastou a inclusão 
do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e 
Serviços (ICMS) da base de cálculo do PIS e da 
Cofins, justamente por se tratar de montante que 
apenas transita na contabilidade do contribuinte, 
sem integrar o seu patrimônio ou faturamento, 
configurando-se ônus fiscal.

Caso essas cobranças indevidas continuem 
ocorrendo, além da ilegalidade, estaremos dian-
te do instituto do “bis in idem”, que consiste na 
hipótese do mesmo ente federativo tributar dupla-
mente o mesmo fato gerador – algo que somente 
é permitido se autorizado constitucionalmente, 
uma vez que as taxas e comissões constituem 
receita bruta dos aplicativos e são tributadas em 
suas apurações.

Conclui-se, portanto, que é possível aos con-
tribuintes que se utilizem de plataformas digitais 
para vender suas mercadorias, pleitear a exclusão 
dessas exações da base de cálculo do PIS e da Co-
fins, bem como requerer a restituição dos valores 
indevidamente cobrados nos últimos cinco anos.

Por fim, impende destacar que essa possibili-
dade se aplica a todas as empresas, independen-
temente do regime tributário adotado, inclusive 
às empresas do Simples Nacional, cuja exclusão 
poderá se dar de toda a base tributável conside-
rada como receita bruta.

Brasil pode se tornar o
maior exportador de grãos

Atualmente, o Brasil é o segundo 
maior exportador de grãos do mundo 
- 122 milhões de toneladas -, ficando 
atrás apenas dos Estados Unidos -138 
milhões -. Mas, de acordo com dados 
da Empresa Brasileira de Pesquisa 
Agropecuária (Embrapa),  essa reali-
dade pode mudar em breve. Estima-se 
que, em 5 anos, o país seja o que mais 
exporte grãos no planeta com produ-
ção superior a 500 milhões. De 2011 
a 2020, essa atividade cresceu 5,33% 
ao ano, enquanto que no mundo o 
avanço foi de 2,03%.

Segundo a Embrapa, o Brasil é 
responsável por produzir uma quan-
tidade de alimentos que atende a 
800 milhões de pessoas no mundo. 
Em apenas 10 anos, a participação 
brasileira no mercado mundial foi 
de US$ 20,6 bilhões para US$ 100 
bilhões. Os principais destaques 
são a carne, soja, milho, algodão e 
produtos florestais.

O pesquisador da Secretaria de 
Inteligência e Relações Estratégicas 
da Embrapa, Elísio Contini, explica 
que o país tem um volume produtivo 
que atende tanto o mercado brasileiro, 
quanto o estrangeiro. “O crescimento 
no Brasil, em anos recentes, deve-se 
basicamente às exportações. De 2000 

a 2020, da produção de soja em grãos, 
52% foi para exportações, ou seja, 792 
milhões de toneladas em 21 anos. Do 
total de milho, 24% foi para exportar: 
314 milhões. Do café em grão, no mes-
mo período, 22% foi para o exterior, 
representando 12,9 milhões”.

Ele acrescenta que a demanda 
por alimentos está relacionada ao 
crescimento da população e da renda. 
“Nos últimos anos, esses dois quesitos 
tiveram um avanço baixo no Brasil. 
Assim, a dinâmica da produção tem 
sido para as exportações. O Sul da 
Ásia, particularmente a China, é o 
maior demandante por grãos e, por 
enquanto, isso deve se manter”.

O pesquisador afirma que os 
dados mostram que, nos últimos 21 
anos, os Estados Unidos foram os 
maiores exportadores de grãos com 
21,5%, seguido pelo Brasil (14,9%). 
“Contudo, no ano passado, supera-
mos levemente os EUA que ficou com 
21,5%, contra 22,2% do nosso país. 
A área norte-americana para grãos 
está consolidada, enquanto o Brasil 
pode crescer muito, principalmente 
em pastagens degradadas. Com os 
preços do mercado internacional 
aquecidos, o Brasil vai aumentando 
sua participação com safras recordes. 
O momento é bom para o país e seus 
produtores”.

Contini acrescenta que, no início 
da pandemia, havia preocupações 
quanto ao potencial impacto sobre 
a produção de grãos e comércio 
internacional. “O Ministério da Agri-
cultura, Pecuária e Abastecimento 
(MAPA) agiu rápido, criando protoco-
los e atuando junto a órgãos de saúde 
para que a produção continuasse num 
ritmo regular. Afinal, se trata de ativi-
dades essenciais e de abastecimento 
de alimentos”.

Impacto ambiental
Com o crescimento, surge tam-

bém uma preocupação: qual será 
o efeito causado. Contudo, Contini 
esclarece que as tecnologias auxiliam 
tanto no aumento da produção, quan-
to na redução do impacto ambiental. 
“Algumas são o plantio direto, fixação 
biológica de nitrogênio em importan-
tes culturas como a soja e o milho 
e, mais recentemente, a integração 
lavoura x pecuária x florestas”.

Ele diz ainda que o MAPA, em 
colaboração com a Embrapa, tem 
pensado sobre o tema. “Por isso foi 
lançado o Programa de Bioinsumos, 
que procura substituir insumos quí-
micos por fontes biológicas, mas 
orientadas para o meio ambiente. 
Estamos avançando para produzir 
mais e com sustentabilidade”.

estimativa é de que o país produza 500 milhões de toneladas até 2050
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Belo Horizonte, 10 de junho de 2021.
Mantiqueira Editorial Ltda.

sucessão na oAB
Cresce o nome do advogado luís cláudio chaves na dispu-

ta pela presidência da seção mineira da Ordem dos Advogados 
do Brasil (OAB/MG). Ele, de acordo com informação, tem como 
padrinho o presidente do Senado, rodrigo Pacheco (DEM).

Voto impresso
Do alto de sua experiência, o professor e filósofo luiz Felipe 

Pondé, ao debater sobre diversos temas na TV Cultura, afir-
mou: “Gente, presta atenção: o assunto relacionado à volta 
do voto impresso nas próximas eleições ainda vai gerar uma 
tremenda confusão”. Segundo ele, em breve, os bolsonaris-
tas vão promover uma verdadeira guerra pela internet para 
mostrar a importância da mudança.

Saritur sem prestígio
Recentemente, vereadores de Brumadinho disseram que 

a empresa de ônibus Saritur presta um atendimento de pés-
sima qualidade aos passageiros locais. Agora, chega outra 
demanda contra a empresa: ela teria retirado de circulação 
um ônibus especial que fazia o trajeto entre Juiz de Fora e 
Belo Horizonte, o que tem prejudicado, e muito, os usuários.  

deputado polêmico 
O nome do deputado estadual sávio souza cruz (MDB) 

continua no páreo para ser eleito conselheiro do Tribunal de 
Contas do Estado de Minas Gerais (TCE-MG). “Contudo, por se 
tratar de um político polêmico, sua possível eleição não seria 
algo tão fácil”, ironizam seus concorrentes.

Brant, deputado?
Distante dos acontecimentos palacianos e políticos, o 

vice-governador Paulo Brant estaria, segundo confissão de 
amigos, cada vez mais desolado com a política mineira. E, 
sendo assim, ele talvez sequer aceite a sugestão de se candi-
datar a deputado federal. 

Clima pesado 
Foi o tempo em que o ambiente na Câmara de Vereadores 

de Belo Horizonte era um espaço de harmonia política. Agora, 
depois da criação das Comissões Parlamentares de Inquérito 
(CPIs) para investigar feitos da prefeitura, o clima anda tenso. 
Isso, para quem não sabe, ocorre por orientação da presidente 
da Casa nely Aquino (Pode), que tem feito o jogo político do 
governador romeu Zema (Novo).
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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

inflação pesa quase o dobro no bolso das
famílias mais pobres em relação às ricas

De acordo com levanta-
mento divulgado pelo 
Instituto de Pesquisa 
Econômica Aplicada 

(Ipea), os preços de bens e serviços 
monitorados pelo governo, como 
energia elétrica, gás, combustíveis 
e medicamentos, medidos pelo In-
dicador Ipea de Inflação por Faixa 
de Renda, voltaram a subir para 
todas as classes brasileiras no úl-
timo mês. Entretanto, as famílias 
muito pobres, que ganham menos 
de R$ 1.650 mensalmente, foram 
as mais afetadas, com inflação de 
0,92% em maio. Já os mais ricos – 
com renda entre R$ 8 mil  e  R$ 16 
mil –, sofreram impacto de 0,49% 
no mesmo período.

“Uma pessoa que recebe um 
salário mínimo é extremamente 
mais afetada pelo aumento de 
algum alimento da cesta básica 
do que o cidadão que ganha 10 
salários. Uma família de classe rica 
tem uma margem de manobra 
bem maior e pode fazer substi-
tuições ou até cortes de alguns 
itens considerados dispensáveis e 
sentir o impacto dos avanços nas 
gôndolas bem mais leve. Isso não 
acontece com lares mais pobres 
que já sobrevivem com o mínimo 
do mínimo. Normalmente, não 
há onde realizar cortes ou subs-
tituições”, exemplifica Leandro 
Diniz, economista e professor de 
comércio exterior.

Segundo o Ipea, os grupos que 
mais contribuíram para a alta da 
inflação foram os de habitação e 
transportes. Os reajustes de ener-

gia elétrica (5,4%), tarifa de água 
e esgoto (1,6%), gás de botijão 
(1,2%) e encanado (4,6%) foram 
os principais focos de pressão in-
flacionária em relação à moradia. 
Já a categoria de transporte foi 
impactada pelo aumento da ga-
solina (2,9%), do etanol (12,9%) 
e do gás veicular (23,8%).

Uma das quedas registra-
das beneficia diretamente a 
população de renda mais alta: 
o preço das passagens aéreas 

caiu  28,3%. O grupo saúde e 
cuidados também influenciou 
no crescimento da inflação em 
maio. Enquanto as famílias po-
bres sofrem com a alta de 1,3% 
nos medicamentos, os mais 
ricos arcaram com o reajuste 
de 0,67% nos planos de saúde.

Em Belo Horizonte, pesquisa 
do Mercado Mineiro, aponta que o 
preço médio do gás de cozinha teve 
elevação expressiva de janeiro a 
junho de 2021. No primeiro mês do 

ano, um botijão de 13kg custava, 
em média, R$ 84,81. Atualmente, 
o mesmo produto essencial à sub-
sistência passou para R$ 92,38, um 
aumento de R$ 7,57 (9%).

Os valores dos alimentos 
que compõem a cesta básica 
também subiram em 15 capi-
tais, incluindo BH (R$ 565,78), 
segundo o Departamento Inter-
sindical de Estatística e Estudos 
Socioeconômicos (Dieese). De 
acordo com a entidade, com 

base na cesta mais cara do país 
que, em abril, foi a de Floria-
nópolis (R$ 634,53), o salário 
mínimo deveria ser R$ 5.330,69, 
valor que corresponde a 4,85 
vezes o piso nacional vigente 
de R$ 1.100. O cálculo é feito 
levando em consideração uma 
família de quatro pessoas, com 
dois adultos e duas crianças.

Na análise de Diniz, os índices 
eram esperados. “Desde o ano 
passado, temos uma desacelera-

ção da economia, mas, ao mesmo 
tempo, tivemos uma pressão 
significativa na produção. Hoje, o 
que sentimos no Brasil é que es-
tamos tendo menos produção de 
alguns setores, devido a uma série 
de fatores e isso tem provocando 
um ágio que pressiona altas. 
Portanto, como a economia não 
decolou, nós temos um benefício 
do governo que gera consumo e 
temos uma diminuição no nível de 
produção de vários segmentos, a 
inflação é a consequência espera-
da”, afirma.

Para o economista, os aumen-
tos vão continuar. “Não temos um 
cenário em curto ou médio prazo 
de alguma alteração nos critérios 
de inflação. Vivemos uma pressão 
de produção internacional, nacio-
nal, de um consumo subsidiado 
pelo governo, portanto, inevita-
velmente, vamos manter esse tipo 
de alta. Nós ainda não temos uma 
política pública de substituição ou 
de fomento para que as pessoas 
voltem a consumir novos produtos 
e serviços que possam substituir 
aqueles que estão com o preço 
subindo absurdamente”, diz.

Diniz finaliza usando o preço 
da gasolina que, de acordo com 
a pesquisa do Mercado Mineiro, 
em um período de 15 dias, passou 
do preço médio de R$ 5,78 para 
R$ 5,813 (+0.57%). “Atualmente, 
nós temos a gasolina em alta con-
tínua e o álcool sobe tanto quanto. 
Então, o governo está bastante 
fragilizado com uma economia 
vulnerável em termos do que pode 
ser feito para amenizar a inflação, 
aumentar o desenvolvimento e 
aliviar as classes menores”.
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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

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

rAcionAmento de energiA. O Governo está preparando a criação de um 
comitê para administrar a crise de energia elétrica que se avizinha com a secura 
dos reservatórios na região Centro-Oeste do Brasil. Como aconteceu em 2011, os 
brasileiros deverão ser chamados a economizar energia elétrica, mesmo com 
as grandes usinas de energia solar funcionando. As companhias de energia não 
veem com bons olhos as usinas solares, entendendo que elas são concorrentes. 
Infelizmente, o assunto só ganha preocupação quando acontece o período 
de seca, pois o sistema de transmissão de energia do Norte e Nordeste não 
funciona para o resto do país. Com a entrada das termoelétricas e a bandeira 
vermelha das contas de luz, o quilowatt-hora vai ser majorado em 20%.

BondAde - O Supremo Tribunal Federal (STF) tem sido nos últimos tempos um 
“palco de bondades”. Depois de julgado e condenado em segunda instância, 
aprovada pelo próprio tribunal, o ex-presidente Lula (PT) ganhou liberdade, teve 
as penas suspensas e o juiz que o condenou, praticamente, virou réu. Agora, o 
governador do Amazonas, Wilson Lima (PSC), depois de sofrer investigação da 
Polícia Federal ganha um habeas corpus do supremo para não comparecer a 
CPI que investiga a corrupção dos agentes públicos no tratamento da COVID-19.

rodrigo PAcHeco – O senador, que é presidente do Congresso Nacional, 
deseja emendar a Medida Provisória que o governo vai mandar para o par-
lamento, colocando à venda a Eletrobras. Pacheco quer deixar garantido o 
uso das águas de represas das hidrelétricas para o turismo, mesmo depois 
que o sistema for entregue à iniciativa privada. Com isso, ele ambiciona 
institucionalizar o trade turístico em torno de Furnas, onde pelo menos 40 
municípios sobrevivem da atividade turística.

zema no troféu tancredo neves

encontro

Faleceu, na semana passada, o ex-jogador de futebol 
Silvestre, goleador do Siderúrgica, que fez parte do histórico 
time dirigido por Iustrich, em 1964. O clube contava ainda com 
Djair, Chiquito, Zé Luiz, Dawson, Geraldino, Edson, Noventa, 
Miguel, Ernani, Silvestre, Paulista e Tião.

uma leitora do edição do Brasil reclama contra a cobrança 
exorbitante do estacionamento no Aeroporto de Confins. Ela 
usou o espaço por 12 minutos e teve que pagar a hora cheia: 
R$ 20. Ficou indignada! 

o prefeito de Belo Horizonte, Alexandre Kalil (PSD), já 
começou sua campanha contra o governador minero Romeu 
Zema (Novo). Ele, agora, reclama que a capital não está 
recebendo vacina da Secretaria Estadual de Saúde de Minas 
Gerais (SES-MG). Kalil não fala com o governador e nem com 
o presidente da República. 

Contagem já está vacinando pessoas com 55 anos, 
enquanto Betim está imunizando alunos da rede municipal 
entre 12 e 14 anos. Quando voltar às aulas, ninguém da rede 
de educação poderá reclamar de falta de vacinação.

Por conta da pandemia 
do novo coronavírus, nova-
mente não será possível re-
alizar a premiação do Troféu 
Tancredo Neves, promoção 
do edição do Brasil. Para 
amenizar a saudade, decidi-
mos publicar a foto da atual 
vice-prefeita de Itapecerica, 
Joyce Rios (MDB), quando 
entregou o troféu para o en-
tão candidato ao governo de 
Minas Gerais, Romeu Zema 
(Novo), em 2018.

rodrigo
mangerotti,
gerente do
novotel BH

Savassi e Ibis
Budget, o

jornalista sérgio
moreira e o
empresário
Anderson

souza rocha
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domingo, dia 20 de junho 
Delgado Antônio Caetano Camargo
Drª Tânia Mara Saldanha

segunda-feira, 21
Ex-deputado Amilcar Viana Martins 
Ex-senadora Junia Marise
Jornalista Luiz Góes - historiador de BH

terça-feira, 22
Ex-vice-prefeito de BH - Roberto Carvalho 
Jornalista Demostenes Romano 

quarta-feira, 23
Geraldo Magela Pereira - ALMG 
Ana Lucia de Faria 

quinta-feira, 24
Ivana Pinheiro - Ibirité
Jornalista e deputado João Vítor Xavier
Jornalista João Felipe Lolly - Rádio Itatiaia 
João Anacleto - Santa Luzia 

sexta-feira, 25
Denise Pinheiro Franco 
João Batista dos Mares Guia

sábado, 26 
Sra. Cláudia Cardoso Martins - esposa de Amilcar Martins 
Vitor Penido de Barros - ex-prefeito de Nova Lima 
Sra. Eloisa Penido Azeredo - esposa de Eduardo Azeredo

Fiemg: reforma Administrativa é tema de
evento voltado para empresários mineiros

Por um estado mais enxuto e eficaz

Principais pontos 

Sultani e Rubin apresentaram os principais pontos da proposta de refor-
ma. Segundo os secretários, o orçamento do país é engessado, pois grande 
parte dele, 93,7%, está comprometido com despesas obrigatórias, como folhas 
de pagamentos e previdência. Em 2021, o Brasil teve o 7º ano de déficit e a 
projeção é que, por pelo menos 6 anos, o país permaneça nesta posição, sendo 
que a folha de pagamento de servidores públicos federais está cada vez mais 
cara, com um aumento de 145% nos últimos 12 anos. 

“Assim, o estado vai perdendo sua capacidade de investir, de prestar serviços 
básicos e de manter o comprometimento da folha de pagamento”, explicou 
Rubin, reforçando que o cenário atual é insustentável e, por isso, a reforma 
Administrativa é imprescindível. 

Sultani afirmou que o esperado com a aprovação da reforma é a elevação da 
qualidade do serviço público, a modernização do modelo atual, que é considerado 
ultrapassado, e a mudança na gestão do funcionalismo público, dentre outros.

Está em tramitação no Congres-
so Nacional, a PEC 32/2020, que 
pode mudar as regras para futuros 
servidores e altera organização da 
administração pública. Este e outros 
assuntos relacionados à reforma 
administrativa foram discutidos 
durante mais uma edição da Fiemg 
Live Especial, realizada no dia 16 de 
junho, via YouTube. 

Flávio Roscoe, presidente da Fe-
deração das Indústrias do Estado de 
Minas Gerais (Fiemg), recebeu Caio 
Paes de Andrade, secretário especial 
de Desburocratização, Gestão e Go-
verno Digital do Ministério da Eco-
nomia, Leonardo Sultani, secretário 
de Gestão e Desempenho de Pessoal 
e Gleisson Rubin, secretário especial 
de Desburocratização, Gestão e 
Governo Digital Adjunto. 

“Todos nós, como usuários do 
serviço público, sentimos na pele 
a sua falta de eficiência”, afirmou 
o líder empresarial na abertura da 
live. “É necessário modernizar o 
estado para que ele se torne mais 
eficaz e produtivo e este é o princi-
pal desafio da reforma”, ressaltou. 
Roscoe reafirmou a posição do setor 

produtivo, que é a prioridade da 
reforma Administrativa em detri-
mento à reforma tributária. “Após a 
reforma saberemos quanto teremos 
de arrecadar para manter o estado. 
Dessa maneira conseguiremos esta-
bilizar a carga tributária no Brasil, 
tornando mais justo o pagamento 
de tributos”, ponderou.

“Este é o desafio que o secretá-
rio especial de Desburocratização 
está enfrentando e nós, como so-
ciedade civil, temos que apoiá-lo”, 
afirmou, ressaltando que a federa-

ção tem orgulho de encabeçar o de-
bate com a sociedade. “É necessário 
esclarecer todas as dúvidas sobre o 
assunto”, assegurou.  

“Existe uma distorção do que 
desejamos. Não queremos acabar 
com a estabilidade do serviço públi-
co e nada irá mudar para o servidor 
atual. Todos os direitos adquiridos 
pelos funcionários atuais perma-
necem”, afirmou Paes, fazendo 
uma provocação ao setor privado. 
“Espero todos em Brasília, apoiando 
esta causa”.
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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

cerca de 2,5 bilhões de pessoas terão
problemas auditivos até 2050, diz oms

A atenção à saúde dos ouvidos 
tem sido negligenciada. É o que 
aponta o primeiro Relatório 
Mundial sobre Audição, da Or-

ganização Mundial da Saúde (OMS), que 
estima que quase 2,5 bilhões de pessoas 
em todo o mundo - o que corresponde a 
uma em cada quatro pessoas - viverão com 

algum grau de perda auditiva até 2050. 
De acordo com o do-

cumento, a falta de in-
formações pre-

cisas e ati-
tudes estig-
matizantes 
em relação 

às doenças 
de perda de 

audição, muitas 
vezes,  impedem 

os indivíduos de ter 
acesso a cuidados para 

essas enfermidades. Se-
gundo a OMS, mesmo 

entre os profissionais de 
saúde, existe uma falta de 
conhecimento sobre pre-

venção, identificação 
precoce e tratamento 

da perda auditiva, 
dificultando sua 

capacidade de 
f o r n e c e r  o 

tratamen-
to neces-

sário.

No Brasil, segundo dados da Pesquisa 
Nacional de Saúde, 2,2 milhões de pessoas 
possuem algum tipo de deficiência auricu-
lar e o Sistema Único de Saúde (SUS) ofe-
rece assistência a esse grupo desde 1993, 
por meio da atenção primária, atenção 
especializada em reabilitação auditiva e 
urgência e emergência.

Para o otorrinolaringologista Emerson 
Santos, apesar da falta de orientação, a 
situação já foi pior. “Em vista do que ob-
servamos há anos, as noções de cuidados 
relacionados aos ouvidos e à audição já 
melhoraram bastante. É o esforço contínuo 
que promove os resultados em médio e 
longo prazo e essa é uma das preocupa-
ções dos profissionais quando atendem os 
pacientes”, diz.

Principais causas

Como aponta o relatório, quase 60% 
da perda auditiva em crianças pode ser 
evitada por meio de medidas como imuni-
zação para prevenir a rubéola e meningite, 
melhoria da atenção materna e neonatal 
e triagem e tratamento precoce de otites 
médias, doenças inflamatórias que aco-
metem o órgão.

Já em adultos, o controle de ruído, a 
escuta segura e a vigilância de medicamen-
tos ototóxicos, juntamente com uma boa 
higiene do local, podem ajudar a manter 
uma boa escuta e reduzir o potencial de 
doenças.

“Nossa maior recomendação é evitar 
manipulações do canal auditivo. Uso de 
cotonete, grampos, tampa de caneta, etc 
ainda são relativamente comuns, mas sem-
pre são contraindicados pelos otorrinolarin-

gologistas devido ao potencial de agravar 
processos já instalados nos ouvidos ou ge-
rar novas lesões do epitélio dessa estrutura, 
assim como na membrana do tímpano. 
Ainda alertamos os pacientes para que 
evitem utilizar aleatoriamente medicações 
no ouvido. Tal conduta também pode agra-
var processos já instaurados ou prejudicar 
tratamentos que sejam necessários para 
infecções do conduto auditivo externo ou 
ouvido médio”, completa Santos.

Segundo o médico, é preciso estar 
atento a alguns sinais. “Quando falamos 
de capacidade auditiva, as dificuldades 
em ouvir, entender o que é dito, zumbido, 
tonturas, etc sempre devem ser avaliadas 
pelo médico especialista. Coceira, sintoma 
de entupimento e presença de secreção 
drenando o ouvido também devem ser 
avaliados quando presentes. Para as crian-
ças, atenção sempre às dificuldades rela-
cionadas ao processo de aprendizagem, 
aquisição de fala e infecções repetidas dos 
ouvidos”, alerta.

cuidado e higiene

Ainda de acordo com Santos, o tempo 
frio também afeta a região auricular. Isso 
porque as baixas temperaturas tornam as 
pessoas mais propensas às inflamações e 
infecções. “Em ambientes de frio extremo, 
quando a orelha fica exposta por períodos 
superiores a 15 minutos, sem nenhum 
tipo de proteção, já pode ser observado 
lesões na área externa. Em situações de 
exposição mais prolongada, o dano pode 
atingir as partes internas do órgão. Essa 
recomendação vale para qualquer pessoa, 
independentemente da idade”, afirma. 

Outro ponto que merece atenção é 
a forma correta de higienizar a orelha. 
“Apesar de básica, essa é uma orientação 
que precisa ser levada a sério. O ideal é 
que a higiene seja feita apenas na parte 
externa com uma toalha, de forma deli-
cada, evitando manipular o conduto audi-
tivo e, dessa forma, empurrar a cera para 
dentro do ouvido. Geralmente, o excesso 
será expelido pelo próprio organismo, de 
forma natural, na medida em que ocorre 
a regeneração do epitélio. É um erro co-
mum, porém grave, cutucar o ouvido com 
um cotonete ou grampo com o intuito de 
limpá-lo. O risco é de que essa medida des-
necessária acabe traumatizando o órgão 
ou perfure a membrana do tímpano, o que 
poderia acarretar problemas mais graves 
à audição. É importante também proteger 
o local quanto à entrada de água e outros 
produtos líquidos que possam lesioná-lo”, 
adverte o especialista.

o excesso de cera
será expelido pelo
próprio organismo
de forma natural.
É um erro cutucar

o ouvido com
um cotonete
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Frio exige mais cuidado com os ouvidos

PsicologiA

AlessAndrA Augusto

O conteúdo deste artigo é de responsabilidade exclusiva do seu autor

Persistência: a busca pelo
objetivo e o medo do fracasso

Em momentos de crise, 
muitas pessoas deixam de 
ter persistência, perdendo 

o foco e o empenho para con-
quistar seus sonhos e objetivos. 
Antes de falar sobre a batalha 
diária, que é ir em busca de 
um alvo, é preciso entender e 
classificar o que seria o sonho 
e o que acontece com os nossos 
pensamentos ao fazer essa 
identificação. 

O sonho nada mais é do que 
tudo aquilo que planejamos e 
que, às vezes, pode parecer im-
palpável e pouco concreto. Ape-
sar da significação, é essencial 
deixar claro que é importante 
sonharmos. Um indivíduo que 
não sonha, fica estagnado, para-
lisa, não se projeta e não é capaz 
de planejar o futuro. Portanto, 
sonhar é saudável. 

Tão saudável e agradável, 
também, é termos objetivos. 
E claro, sem deixar os sonhos 
de lado por parecerem pouco 
concretos. O ideal é unir o útil 
ao agradável: trazer esse intuito 

aos nossos sonhos. E o objetivo 
é tudo aquilo que pretendemos, 
o nosso propósito. Quando pos-
suímos isso, temos foco. Quanto 
mais foco, mais palpável e con-
creto a meta se torna. 

Desde o nascimento, somos 
criados para termos conquistas. 
Incentivamos as crianças a ven-
cer, ovacionamos os vitoriosos, 
louvamos aqueles que vencem. 
Por isso, desde cedo somos 
programados para aceitar a 
nós mesmos somente se formos 
vencedores. É comum ouvir que 
quem não vence, é um fracas-
sado. É preciso ter cuidado. Esse 
pensamento faz se desenvolver 
um medo que pode nos impedir 
de tentar, de sair da zona de 
conforto. Temer o fracasso pode 
ser excludente. 

Para superar os obstáculos 
de forma prática, é preciso 
classificar. Identifique o que 
é sonho e o que é objetivo. 
Traga seu sonho para o con-
creto, avalie as possibilidades. 
A palavra-chave, nesse caso, é 

planejar. Pergunte-se: em que 
o seu objetivo está alicerçado? 
Será que em pensamentos? 
Em devaneios? Ou em coisas 
concretas e palpáveis? Planeje 
e supere o medo do fracasso. 

A diferença entre as pessoas 
que vão atrás do seu objetivo e 
aquelas que têm medo do fra-
casso é o acesso ao emocional. 
Aquele que deixa de acessar o 
emocional, trazendo razão e 
consciência para os seus obje-
tivos consegue planejar, faz ser 
concreto.

Portanto, o que nos faz um 
vencedor é a capacidade de pla-
nejar, considerar a dificuldade 
e o possível fracasso. Respeite 
o seu processo. Não abandone 
um circuito pelo número de 
pedras no caminho. Respeite o 
seu tempo e o momento. Por 
isso, não se sinta frustrado com 
algo só por demorar um pouco 
ou não ser tão rápido quanto 
gostaria ou por não ser perfeito. 
Seja persistente e alcance seus 
objetivos e sonhos.  
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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.

governo do estado regulamenta auxílio
para população em extrema pobreza

O governo de Minas Gerais 
publicou, no dia de ju-
nho, no Diário Oficial do 
Estado, o decreto que re-

gulamenta o auxílio emergencial 
no valor de R$ 600 para famílias 
mineiras em situação de extrema 
pobreza. A ação faz parte do pro-
jeto Recomeça Minas, proposta da 
Assembleia Legislativa de Minas 
Gerais (ALMG) que foi aprovada 
pelo governador Romeu Zema 
(Novo) em 21 de junho. 

O auxílio tem por objetivo ame-
nizar os impactos econômicos para 
a população mais prejudicada pela 
pandemia de COVID-19. A expecta-
tiva é a de que sejam beneficiadas 
mais de 1 milhão de famílias com 
renda per capita familiar mensal 
de até R$ 89 - cadastradas no 
CadÚnico até 2 de maio deste ano.

O benefício será pago exclusi-
vamente ao responsável familiar 
cadastrado no CadÚnico e em 
parcela única, até 1º de agosto de 
2021, conforme a previsão.

No estado, a Secretaria de 
Desenvolvimento Social (Sedese) 
coordena a ação e, neste momen-
to, está finalizando os trâmites 
necessários à contratação de ins-
tituição financeira que irá executar 
o pagamento. O calendário de 
saque ainda será definido.

origem

O recurso para o pagamento 
do auxílio virá do programa de 
renegociação de dívidas de em-
presas, aprovado pelo governo 
de Minas, neste ano, no Conselho 
Nacional de Política Fazendária 
(Confaz).

O Refis alcança todos os débitos 

de ICMS, em aberto ou parcelados, 

inscritos ou não em dívida ativa, 

registrados até dezembro de 2020. 

Com a adesão, empresas passam a 

ter descontos de até 90% nos juros 

e multas de suas dívidas tributá-

rias, com parcelamento que poderá 

ser feito em até 84 vezes.

Vale lembrar que as reduções 

se aplicam somente aos juros e 

multas aplicados sobre a inadim-

plência, estando preservado o 
valor do imposto devido aos cofres 
públicos.

outras ações

O Renda Minas também co-
ordenado pela Sedese, é outra 
medida para prover renda emer-
gencial para famílias em situação 
de extrema pobreza, como com-
plemento ao auxílio emergencial 
do governo federal.

Em 2020, o governo do Estado 
atendeu 972.473 famílias, tota-
lizando mais de R$ 321 milhões 
em transferências às famílias 
cadastradas no CadÚnico.

O Renda Minas, inclusive, 
substituiu outra iniciativa da atual 
gestão, o programa Bolsa Meren-
da. Com ele, durante seis meses, 
mais de 370 mil alunos da rede 
estadual de ensino em situação de 
extrema pobreza e pobreza foram 
beneficiados, com mais de R$ 93 
milhões repassados às famílias.

Zema também anunciou di-
versas medidas para amenizar os 
impactos econômicos provocados 
pela pandemia e prestar assis-
tência às famílias em situação de 
vulnerabilidade. Entre elas está, 
por exemplo, a suspensão de cortes 
no fornecimento de água e luz a 
pessoas de baixa renda, cadastra-
das como consumidores de Tarifa 
Social na Cemig e na Copasa. 

Além disso, a extensão do 
auxílio emergencial do governo 
federal, em 2021, foi um dos pleitos 
do governo de Minas, que mantém 
diálogo constante com represen-
tantes de todos os poderes, sobre 
o cenário da pandemia no estado.

Auxílio vai possibilitar a compra de alimentos básicos
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O governador Romeu Zema 
(Novo) enviou para deli-
beração na Assembleia 
Legislativa de Minas Gerais 

(ALMG), o decreto que prorroga até o 
dia 31 de dezembro de 2021 o estado 
de calamidade pública em função da 
pandemia da COVID-19.

Conforme o texto, que será 
analisado pelos deputados, infor-
mações da Secretaria de Estado 
de Saúde de Minas Gerais (SES-
-MG) mostram que os índices de 
contaminação pela doença conti-
nuam crescentes, embora de modos 
diferenciados, em todo o território 
mineiro. O pedido lembrou também 
que ainda há riscos em relação 
à capacidade de atendimento do 
Sistema Estadual de Saúde e de 
transferência de pacientes entre as 
redes locais e regionais de assistên-
cia à saúde pública.

“Apesar de tudo o que já se sabe 
sobre o coronavírus, o atual contexto 
da pandemia e de suas repercussões 
humanitárias, sociais, econômicas, 
gerenciais, financeiro-orçamentárias 
e de cautela em biossegurança nos 
impõem a necessidade de prorro-
gação do estado de calamidade 
pública até 31 de dezembro de 2021”, 
afirmou o governador, no texto en-
viado à ALMG.

O decreto ressalta ainda que a 
extensão do território do estado exi-
ge medidas específicas de combate 
à pandemia, já que Minas apresenta 
realidades sociais, econômicas e 
estruturais muito distintas. O texto 
também indicou que a grande mobili-
dade de pessoas e de cargas por inter-

médio de inúmeros entroncamentos 
entres as malhas viárias nacionais 
contribui para a disseminação da 
doença.

“Somado a esses fatores, a esta-
ção de inverno revela-se período na-
turalmente suscetível para a expan-
são e o aumento da gravidade das 
patologias respiratórias em diversas 
faixas de idades e comorbidades”, 
afirma o texto.

A mensagem foi acompanhada, 
por meio eletrônico, de ofício do 
secretário de Estado de Saúde e da 
respectiva Nota Técnica do Centro de 
Operações de Emergência em Saúde 
(Coes Minas), que sugerem a ma-
nutenção do estado de calamidade 
pública.

Histórico

O estado de calamidade em 
função da pandemia foi decretado 
pela primeira vez em março do ano 
passado, em todo o estado, com 
prazo até 31 de dezembro de 2020. 
Esse limite foi prorrogado para 30 
de junho de 2021 com aprovação da 
ALMG em fevereiro de 2021.

As medidas de enfrentamento 
da pandemia vêm sendo adotadas 
pela conjugação de esforços de to-
dos os poderes e órgãos de Minas, 
da sociedade civil e da iniciativa 
privada. As ações do estado têm 
se estendido a diversos setores das 
políticas públicas, especialmente 
os de biossegurança, saúde, assis-
tência social, educação, segurança 
e acompanhamento das atividades 
socioeconômicas.

Dando sequência a programação cultural 
mensal, oferecida em formato totalmente vir-
tual devido à pandemia da COVID-19, o Museu 
das Minas e do Metal (MM Gerdau) convida o 
público ávido por ações artísticas e culturais a 
desfrutar de atividades reflexivas e profundas 
a respeito do mundo contemporâneo, por meio 
do debate e da conexão estabelecida entre arte, 
ciência e tecnologia.

Visitas virtuais 

O Educativo do MM Gerdau oferece visi-
tas virtuais mediadas para qualquer pessoa 
que queira matar um pouquinho a saudade do 
museu! Com duração média de 50 minutos, as 
visitas são traduzidas em Libras e acontecem 
todas as quartas, às 10h30, e quartas, quintas e 
sextas, às 14h30. A classificação etária é livre e a 
plataforma usada será o Google Meet ou o Zoom. 

A escola ou grupo que desejar usar outra 
plataforma deverá disponibilizar o link para o 
setor realizar a visita. Elas também são aber-
tas a grupos de pessoas (escolares ou não). 
O visitante pode escolher entre três roteiros 
exclusivamente desenvolvidos para a visita 
virtual mediada.

diversidade mineral 

Os minerais são substâncias inorgânicas de 
arranjo químico definido, que surgem natural-

mente na crosta terrestre. O acervo é composto 
por relevantes coleções que representam a di-
versidade mineral existente em nosso planeta. 
Esta visita tem o objetivo de apresentar algumas 
amostras e discutir sobre suas características, 
propriedades e curiosidades. 

o Prédio rosa

Arquitetura, memória e patrimônio são 
os principais temas desta visita, que irá reve-
lar as belezas arquitetônicas de um edifício 
histórico de 1897 e que, hoje, abriga o MM 
Gerdau. Inaugurado junto com a capital mi-
neira, o Prédio Rosa já foi Secretaria do Estado 
de Interior e, posteriormente, de Educação, 
passando por um meticuloso trabalho de 
restauro! O processo arquitetônico para a sua 
nova finalidade foi feito pelo arquiteto Paulo 
Mendes da Rocha. 

trem das minas (público infantil)

Um roteiro inteiramente criado para o 
público infantil. A proposta é convidar os 
visitantes a embarcarem em uma viagem 
que atravessa montanhas, rios e cidades, 
despertando o olhar para as pedras, pessoas 
e suas histórias. Cada paisagem percorrida por 
esta LoooucoMotiva abrirá caminhos para no-
vas experiências e descobertas. Uma aventura 
fora dos trilhos!

governo mineiro quer prorrogar vigência de
estado de calamidade pública até dezembro
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Instituto Mário Penna faz homenagem
ao presidente da Fiemg, Flávio Roscoe

“Apoiamos o Instituto Mário 
Penna pela qualidade de gestão da 
entidade. Nós doamos para mais 
de 600 municípios e centenas de 
hospitais, mas a instituição que mais 
recebeu nossa ajuda foi o Mário 
Penna”, afirmou o presidente da Fe-
deração das Indústrias do Estado de 
Minas Gerais (Fiemg), Flávio Roscoe, 
ao receber o título de Benfeitor pelo 
apoio prestado ao hospital na aqui-
sição de novos leitos. A cerimônia 
foi realizada no dia 14 de junho, no 
Hospital Luxemburgo, que pertence 
ao instituto, respeitando todas as 
medidas sanitárias relacionadas à 
COVID-19.

“Conseguimos, por meio da mo-
bilização dos empresários, adquirir 
equipamentos com o valor mais 
baixo do que o do mercado e isso 
faz com que os recursos se multipli-
quem”, ressaltou o líder empresarial 
pontuando que estava aceitando a 
homenagem em nome da equipe da 
federação e do setor produtivo, que 
se engajaram nesta nobre causa. “A 
comunidade empresarial entendeu 
a necessidade de agir e de confiar 
à Fiemg a gestão dos recursos que 
foram destinados ao combate à 
pandemia”, afirmou Roscoe, agra-
decendo aos profissionais do Mário 
Penna. “Podemos perceber o amor 
e a dedicação no rosto de cada um 
de vocês”, ressaltou.

Em 2020, a Fiemg doou R$ 4 
milhões que foram investidos na ati-
vação da ala José Rodrigo Machado 
Zica, no hospital. Neste ano, foram 
mais R$ 866 mil em equipamentos 
de Centro de Terapia Intensiva (CTI), 
destinados ao Hospital Luxemburgo. 
Com estes equipamentos e apoio de 
outros parceiros, foi possível criar 
mais nove leitos de CTI e 20 enfer-
marias no hospital.

“A federação nos aproxima ainda 
mais da sociedade e das nossas res-
ponsabilidades como instituição filan-
trópica. Só conseguimos nos tornar 
um dos maiores hospitais de atendi-
mento aos pacientes com COVID-19 
porque tivemos esse importante 
apoio”, afirmou Marco Antônio Viana 
Leite, diretor-presidente do instituto. 
“É um momento muito importante 
na nossa história e só temos que 
agradecer pela confiança e apoio ao 
nosso trabalho”, ressaltou o gestor.

Reni Cecília Moreira, diretora 
técnica do Mário Penna, avalia que 
as doações realizadas pelo setor 
produtivo têm um impacto que vai 
além da questão pandêmica. “É 
uma ajuda que não é apenas para 
os pacientes de COVID-19. Temos 
uma vertente que é oncológica, 
que não pode parar. Desde o início 
da pandemia nós não deixamos de 
atender nem um minuto, seja acei-
tando novos enfermos, realizando 
quimioterapia ou cirurgia e o apoio 
do setor industrial só reforça o nosso 
trabalho”.  

Também estiveram presentes e 
foram homenageados por apoia-
rem o instituto, o deputado federal 
Diego Andrade (PSD), o vereador e 
presidente da Comissão de Assuntos 
Internacionais da Câmara Municipal 
de Belo Horizonte, Ciro Pereira, a su-
perintendente de Relações Sindicais 
da Fiemg, Laila Katina, e cônsul do 
México, Felipe Mota.

Combate

O setor produtivo, desde o início 
da pandemia, vem atuando diminuir 
seus nos impactos na sociedade. 
Várias ações foram realizadas, como 
a doação de máscaras, álcool em 
gel, leitos hospitalares respiradores 
e capacetes Elmos.

Neste ano, a federação está 
integrando os esforços da Campa-
nha Unidos pelo Vacina, iniciada 
por Luiza Trajano, presidenta do 
Conselho de Administração do 
Magazine Luiza. Além de insumos 
para que a vacinação em Minas 
Gerais aconteça sem incidentes, a 
Fiemg, por meio de seu Conselho 
Estratégico, mobilizou o empre-
sariado mineiro para a aquisição 
de câmaras frias, que estão sendo 
distribuídas para os municípios 
beneficiados pela campanha. As 
câmaras são essenciais para o 
armazenamento das vacinas e as 
primeiras unidades foram entre-
gue no início de junho.
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Cerimônia
foi realizada
respeitando

todas as
medidas

sanitárias
relacionadas
à coVid-19

Museu das Minas e do Metal
oferece programação virtual
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Audiência não define data para votar
tombamento da Serra do Curral

Ambientalistas entendem que a medida é a única maneira de resguardar cartão-postal de BH

Parlamentares e ambienta-
listas saíram no dia 14 de junho 
da audiência da Comissão de 
Administração Pública da Assem-
bleia Legislativa de Minas Gerais 
(ALMG) sem a confirmação de 
uma data para a votação do 
tombamento de todo o conjunto 
da Serra do Curral, na região 
metropolitana de Belo Horizonte 
(RMBH), pelo Conselho Estadual 
do Patrimônio Cultural (Conep).

A proteção foi recomendada 
pelo Ministério Público à Secreta-
ria de Cultura e Turismo (Secult), 
uma vez que os tombamentos em 
níveis federal e municipal (Belo 
Horizonte) não estariam sendo 
suficientes para garantir a preser-
vação da área. “O tombamento 
federal se restringe a pontos mais 
altos e inclinados, enquanto o 
municipal só abrange uma face 
da cadeia montanhosa”, explicou 
Marcelo Maffra, coordenador das 
Promotorias de Justiça de Defesa 
do Patrimônio Histórico, Cultural 
e Turístico do Estado.

O promotor destacou que a 
Serra do Curral guarda a certi-
dão de nascimento da Capital, 
com vestígios arqueológicos que 
remontam à época da Curral del 
Rei, arraial que deu origem ao mu-
nicípio. “No entanto, percebemos 
que o marco geográfico mais re-
presentativo da RMBH não conta 
com uma proteção jurídica efetiva 
em toda a sua dimensão. Nova 

Lima e Sabará estão suscetíveis 
aos impactos da exploração mi-
neral e da atividade imobiliária”, 
ponderou, ao relatar o processo de 
tombamento estadual, iniciado há 
mais de uma década.

Em 2016, foi assinado um 
termo de ajustamento de condu-
ta (TAC) entre o MP e o Instituto 
Estadual do Patrimônio Histórico 
e Artístico de Minas Gerais (Iepha) 
para viabilizar um dossiê sobre o 
tombamento, atualmente pronto 
para ser apreciado pelo Conep.

O documento, apresentado 
pelo presidente do Iepha, Felipe 
Pires, estabelece áreas de preser-
vação, de recuperação (aquelas já 

degradadas pela mineração), de 
ocupação controlada – permitindo 
que as cidades continuem cres-
cendo, mas com regulamentação 
– e de entorno, sem valor para 
tombamento, mas influentes nas 
localidades protegidas em BH, 
Nova Lima e Sabará.

De acordo com Felipe Pires, 
a solicitação do MP de inclusão 
da análise do dossiê na próxima 
reunião do Conep foi pronta-
mente aceita, mas, diante de 
questionamentos quanto à sua 
documentação, o Iepha enten-
deu que é melhor analisar essa 
demanda antes de apresentá-lo 
ao conselho. O mais provável, 

informou o gestor, é que a reunião 
sobre o tombamento ocorra daqui 
a um ou dois meses. Preservação 
da Serra do Curral pode garantir 
abastecimento da capital

Os participantes da audiência 
defenderam de forma unânime o 
tombamento da Serra do Curral, 
como forma de proteger a RMBH 
dos impactos ambientais e socio-
econômicos de sua exploração 
predatória. Para vereadora de 
Belo Horizonte, Duda Salabert 
(PDT), a crise sanitária causada 
pelo novo coronavírus é um exem-
plo das consequências da forma 
irresponsável com que o meio 
ambiente vem sendo tratado. 
Ela defendeu novas formas de 
desenvolvimento econômico que 
possam suplantar a mineração, 
constante ameaça na Serra do 

Curral. “Minerar lá é colocar em 
risco aquíferos e o abastecimento 
da RMBH”, alertou.

Ana Flávia Quintão, assessora 
parlamentar da vereadora, res-
saltou, além da necessidade de 
abastecimento, a importância da 
biodiversidade local. “Projetos de 
mineração e imobiliários preci-
sam de desmatamento de vastas 
regiões, da retirada de riquezas 
naturais com redes intrínsecas não 
compensadas apenas pelo plantio 
de árvores em outros territórios. A 
realidade global exige a preser-
vação, o que nos aguarda é um 
cenário incompatível com a vida 
na Terra”, afirmou.

Benedito Rocha, integrante 
do Movimento Contra Barragens 
de Rejeitos em Raposos (RMBH), 
cobrou a parceria da Copasa no 

processo de preservação. Ele 
alerta que erosões e demolições 
realizadas em áreas de mineração 
podem danificar túneis utilizados 
para o transporte de água, assim 
como resíduos biológicos podem 
infiltrar e causar contaminação. 
“Ser mineiro não é ser minério”, 
resumiu Marcus Vinícius Polig-
nano, coordenador do Projeto 
Manuelzão.

desdobramentos 

Autora do requerimento para 
a audiência, a deputada Beatriz 
Cerqueira (PT) assumiu o compro-
misso de acompanhar o processo 
de votação do tombamento da 
Serra do Curral no Conep e, se for 
preciso, cobrar que o dossiê seja 
pautado. Ela lembrou que é a pri-
meira signatária de uma Proposta 
de Emenda à Constituição (PEC) 
que proíbe atividades que utili-
zem recursos minerais em áreas 
tombadas. O deputado Mauro 
Tramonte (Republicanos) colhe 
assinaturas para outra PEC que 
também tem o intuito de garantir 
o tombamento da Serra do Curral.

A deputada Ana Paula Si-
queira (Rede) foi mais uma a 
demonstrar seu apoio à causa. 
“É inadmissível ficarmos apenas 
assistindo a diversos movimen-
tos de degradação ambiental 
desse importante cartão-postal 
de BH”, disse.

deputados estaduais duarte Bechir (Psd), Beatriz
cerqueira (Pt) e a vereadora duda salabert (Pdt)
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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

Prefeita de Juiz de Fora empossa
membros do Comitê Pop Rua

A prefeita Margarida Salo-
mão (PT) participou no dia 15 de 
junho da reunião de posse dos 
membros eleitos para compor o 
Comitê Intersetorial de Elabora-
ção, Acompanhamento e Moni-
toramento da Política Municipal 
para a População em Situação 
de Rua. O Comitê Pop Rua – JF 
foi criado por meio do Decreto 
n.º 14.489/21, com a proposta de 
elaborar, acompanhar, monitorar 
e gerir a política municipal para a 
população em situação de rua.

O evento foi realizado de 
forma virtual, às 14h30 e, na 
ocasião, a chefe do executivo 
municipal empossou os 11 repre-
sentantes do governo (titulares e 
suplentes); e os 11 da sociedade 
civil, sendo oito das entidades e 
três da população em situação de 
rua, ambos com titulares e res-
pectivos suplentes, selecionados 
conforme Resolução 189.

A prefeita aproveitou o mo-
mento da nomeação oficial dos 
representantes para lembrar da 
importância da instalação do co-
mitê e da sua composição paritária. 

“Esse é um compromisso do nosso 
governo, firmado ainda na nossa 
campanha. Ele é muito importante 
porque entendemos que para se 
tratar deste tema da população em 
situação de rua é preciso ter um fó-
rum que abarque secretários, mem-
bros das entidades e da população 
em situação de rua. E não se pode 
fazer uma política social relevante 
e consistente para este público, 
sem a participação daqueles que 
são seus sujeitos, portadores de 
direitos e que devem ter acesso à 
saúde, educação, cultura, lazer e 
políticas públicas”.

O secretário Especial de 
Direitos Humanos, Biel Rocha, 
lembrou do dever social do Pop 
Rua - JF. “Para construir política 
pública e pensar propostas para 
resgatar a cidadania de uma 
população que vem sofrendo, 
principalmente com a pande-
mia, nós temos que pensar no 
todo. Por isso, a importância 
desta união e colaboração entre 
setores para pensar em conjunto 
e atender à população em situ-
ação de rua”.

A reunião contou com a par-
ticipação de titulares das secre-
tarias da PJF, representantes 
dos setores da administração 
indireta, das entidades que pos-
suem atuação direta ou indireta 
na temática da população em 
situação de rua e da população 
em situação de rua.

Os nomes dos 22 membros 
eleitos e nomeados para compor 
o Pop Rua - JF podem ser conferi-
dos na Portaria n.º 11.669/21, pu-
blicada no Diário Oficial Eletrônico 
do Município (Atos do Governo), 
no dia 12 de junho.
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D O A Ç Ã O   D E   S A N G U E

Acompanhe a trajetória de Heitor no instagram: @oisouheitor

Ao doar
sangue

você ajuda
a salvar

vidas como
a do Heitor

Procure o
hemocentro

mais próximo
de você

e faça sua
doação

https://www.pjf.mg.gov.br/e_atos/e_atos_vis.php?id=83666
https://www.pjf.mg.gov.br/e_atos/e_atos_vis.php?id=83666
https://www.pjf.mg.gov.br/e_atos/e_atos_vis.php?id=84922
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PA U L O  C E S A R  P E D R O S A
quem sABe, sABe Advogado & Jornalista

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

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

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

FuncionAmento AmPliAdo

coVid-19: contAminAção nAs emBAlAgens É imProVáVel

gás de cozinHA e comBustíVeis
tÊm Aumentos ABusiVos

O setor de bares e restaurantes foi um dos mais prejudi-
cados desde o início da pandemia do coronavírus. Na semana 
passada, a prefeitura decidiu ampliar o horário de funciona-
mento para até às 22 horas, o que ainda não é o ideal, mas 
ajuda um pouco. Lembrando que vários estabelecimentos 
tradicionais foram fechados ou encerraram suas atividades 
em definitivo, deixando centenas de pessoas desempregadas. 
A situação piorou com o abre e fecha do comércio porque 
deixavam os empresários numa situação de insegurança em 
relação aos seus negócios. Para o presidente do Sindicato de 
Hotéis, Restaurantes, Bares e Similares de Belo Horizonte e 
Região Metropolitana (SindiHBaRes), Paulo Cesar Pedrosa, - 
responsável também por essa coluna - essa ampliação é mais 
uma vitória do sindicato e associados já que vem mantendo 
o diálogo com o prefeito Alexandre Kalil (PSD) desde o início, 
sempre com o objetivo de encontrar soluções para que os 
empresários do setor e a sociedade não fossem prejudicados.

Com a crise sanitária, a população mundial mudou os 
hábitos, principalmente, em relação à higiene. E um assun-
to que ainda gera muita preocupação é a possibilidade de 
transmissão do vírus por meio de alimentos e embalagens. 
Grande parte das famílias adotou a prática de limpar tudo 
depois de cada ida ao supermercado. Mas a boa notícia, 
para tranquilizar a população, é que pesquisadores dos 
Estados Unidos informaram que é improvável que haja 
contaminação por esses meios. As autoridades americanas 
lembram que o coronavírus é transmitido pelo ar e não 
por alimentos contaminados. Segundo os pesquisadores, 
entre os mais de 170 milhões de casos de COVID-19 no 
mundo, não existem evidências de que alimentos ou 
embalagens seja fonte de transmissão.

Um levantamento realizado pelo site de pesquisa 
Mercado Mineiro revelou que o preço do gás de cozinha 
na região metropolitana de Belo Horizonte pode variar até 
57%. Por isso, a recomendação é sempre pesquisar antes 
de realizar a compra. Na última semana houve mais um 
reajuste, sendo o 14º seguido autorizado pela Petrobras. 
Nos últimos 12 meses, o gás de cozinha registrou aumento 
médio de 24% em todo o país. Atualmente, o produto pode 
chegar até R$ 100. Quem mais sofre com esses aumentos 
são os mais pobres. Abastecer o carro também tem sido 
uma missão difícil. Outro estudo do Mercado Mineiro 
informou que o litro da gasolina pode chegar até R$ 6,30. 
Há 15 dias, a tarifa média estava em R$ 5,78. Já o etanol 
teve queda no custo médio, sendo encontrado até por R$ 
4,90. O povo não aguenta mais esses aumentos!

c A n A l   A B e r t o

comércio precisa fazer promoções para sobreviver. A 
pandemia afetou profundamente a trajetória esperada 
para a economia brasileira ao longo de 2020 e de 2021. 
Estamos passando por uma das piores crises econô-
micas da história. E um dos setores mais prejudicados 
foi, sem dúvida nenhuma, o comércio em geral. E para 
recuperar as vendas e voltar a crescer dentro dos níveis 
satisfatórios é necessário que os empresários da cadeia 
do turismo, sejam bares, restaurantes, motéis, hotéis, 
lanchonetes, pizzarias, setor de roupas, calçados, etc, 
façam promoções e reduções de preços para que possam 
atrair novamente os clientes que deixaram de consumir 
em função da alta dos produtos e serviços, além do baixo 
poder aquisitivo. A situação ainda é muito grave e temos 
que ter paciência para recuperar o tempo perdido.

setor de transporte coletivo alega prejuízo. A Associação 
Nacional das Empresas de Transportes Urbanos (NTU) 
alega que o setor teve um prejuízo de R$ 14 bilhões, desde 
o início da pandemia, em função da queda no número de 
passageiros em todo o Brasil. Para tentar superar a crise, 
empresas de ônibus, metrô, sindicatos e outras entidades 
do país tentam ampliar a forma de subsidiar o transporte 
coletivo. Eles pretendem que o governo federal, estados 
e municípios assumam parte dos custos do segmento. 
Com isso, reduziria o valor das tarifas e poderia melhorar 
a qualidade no transporte. Em Belo Horizonte, segundo 
a BHTrans, o número de passageiros caiu de 1.928.327 
em março de 2019 para 1.109.653 em março de 2021. 
O curioso é que vemos todo dia ônibus superlotados 
e reclamações dos passageiros que correm o risco de 
contaminação pela COVID-19.

Bancas de jornal e revista viram lojas de conveniência. 
Com a venda dos jornais impressos e das revistas em 
baixa, as bancas de Belo Horizonte estão tendo de 
se reinventar para sobreviver. Há décadas, elas eram 
frequentadas por todas as camadas da sociedade, que 
sempre davam uma passada para ler as manchetes e 
comprar. O negócio passava de pai para filho, mas com 
o surgimento da internet acabou ficando em segundo 
plano. Diante disso, basta dar uma caminhada pelo 
Centro da capital e perceber que as elas viraram uma 
verdadeira loja de conveniência, onde se vende bebidas, 
salgadinhos, guloseimas, acessórios e recargas para 
celulares, além de diversos outros produtos. Ou seja, um 
excelente negócio já que não pagam impostos por esses 
itens e acabam concorrendo com o comércio em geral.

uberlândia conclui obra de
revitalização do museu municipal

Preservar a memória con-
tada por meio de objetos 
e documentos históricos 
é uma das preocupações 

da Secretaria Municipal de Cultura 
e Turismo. Com o Museu Municipal, 
essa atenção ganha destaque com 
a finalização da revitalização do 
prédio histórico, que permitirá que 
uma nova proposta expositiva, 
resgatando a história centenária 
do prédio, seja apresentada. 

O complexo compreendido 
pelo Palácio dos Leões e Coreto é 
cartão-postal e elo com a história 
de Uberlândia. O Museu Municipal 
foi criado em 1986 e, em tempos 
de isolamento social, uma prévia 
do acervo pode ser conferida 
na plataforma digital Cultura 
em Casa e também por visitas 
presenciais, seguindo todas as re-
comendações sanitárias vigentes.

A edificação situada na Praça 
Clarimundo Carneiro recebeu 
uma limpeza geral da obra. O 
projeto de revitalização promo-
veu restauro das esquadrias de 
portas e janelas, reparos elétrico 
e hidráulico, modernização do 
elevador, pintura, restauro de 
pisos, melhoria do calçamento 
externo, desobstrução de calhas, 
entre outros. A restauração incluiu 
também a instalação de câmeras 
de videomonitoramento. 

As benfeitorias na edificação 
seguiram projeto executado pela 

empresa vencedora da licitação, 
Elismário Pereira Moreira (EPP), 
respeitando especificações do 
Conselho Municipal do Patri-
mônio Histórico, Arqueológico, 
Artístico e Cultural de Uberlândia 
(Comphac). Os trabalhos foram 
supervisionados pelas secretarias 
municipais de Obras e Cultura.

 

Acervo e história

O acervo é constituído de 3.090 
peças do cotidiano e retratam ofí-
cios, religiosidades, sociabilidades 
domésticas, entre outros temas. No 
início de sua trajetória, o Museu 
ocupou diversos espaços provisó-
rios e, em 1996, conquistou a sua 
sede definitiva, o Palácio dos Leões 
- uma edificação tombada pelo Pa-

trimônio Histórico de Uberlândia. 
Em maioria, as peças do Museu 
foram adquiridas pela Prefeitura 
em 1984 da coleção de Argemiro 
Costa, funcionário do Funrural. O 
acervo é complementado por meio 
de doações da comunidade.

Os itens do acervo são divi-
didos em 11 categorias: amostra 
e fragmento, armaria, castigo, 
comunicação, interior, lazer e des-
porto, objeto cerimonial, objeto 
pecuniário (relativos ao dinheiro), 
objeto pessoal, ofício e trabalho, 
transporte. Também são realiza-
das exposições de longa duração. 
O local abriga exposições tempo-
rárias e a exposição permanente 
da Câmara Municipal, referente 
ao período que a instituição fun-
cionou no prédio.
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Pequenos negócios de Minas Gerais
demonstram mais otimismo em maio

Índice do Sebrae que mede a confiança do segmento ficou em 107 pontos

Maio trouxe mais ânimo aos 
empresários de pequenos negó-
cios de Minas Gerais. O índice de 
confiança do setor apresentou um 
aumento de 18 pontos em relação 
a abril, variando de 89 para 107. 
Um Índice Sebrae de Confiança 
dos Pequenos Negócios (ISCON) 
maior que 100 indica tendência 
de expansão da atividade, igual 
a 100, tendência de estabilidade 
e, menor que 100, de retração. A 
pesquisa foi realizada entre os 
dias 8 e 20 de maio, com 1.256 
empreendedores. A margem de 
erro é de 2,8 pontos percentuais. 

Este é o segundo melhor re-
sultado do ISCON este ano, atrás 
apenas de fevereiro, quando o 
índice alcançou 109 pontos. “A 
recriação do Benefício Emergen-
cial de Preservação do Emprego 
e da Renda (BEm), a mudança 

nas regras trabalhistas, a reto-
mada do Auxílio Emergencial e a 
ligeira melhora nos números da 
pandemia são alguns fatores que 
explicam o aumento da confiança 
dos pequenos negócios em maio”, 
avalia a analista da Unidade de In-
teligência Empresarial do Sebrae 
Minas, Paola La Guardia. 

A pesquisa do Sebrae mostra 
que houve uma melhora expres-
siva tanto na avaliação dos em-
presários em relação ao cenário 
atual quanto futuro. O Índice de 
Situação Recente (ISR) aumentou 
16 pontos (de 49 para 65) e o 
Índice de Situação Esperada (ISE) 
subiu 17 pontos (de 104 a 122).  
“Ou seja, os empreendedores 
avaliaram a piora nos últimos 3 
meses como menos acentuada e 
demonstraram uma expectativa 
mais positiva para o próximo 

trimestre, passando a acreditar 
em um cenário mais favorável”, 
explica Paola. 

A construção civil continua 
sendo o setor mais confiante, 
com ISCON de 115, uma variação 
positiva de 15 pontos em relação a 
abril. O comércio vem em segundo 
lugar (110), seguido por serviços 
(106) e pela indústria (101). “A forte 
recuperação apresentada pelo co-
mércio e serviços, que tiveram um 
aumento de 21 pontos em relação a 
abril, fez com que estes setores su-
perassem a confiança da indústria, 
que desde o início da medição do 
índice vinha ocupando o segundo 
lugar no ISCON”, destaca a analista 
do Sebrae Minas. 

confiança por porte 

Os donos de pequenas empre-
sas (EPP) seguem mais confiantes 
em relação às suas atividades, 
com um ISCON de 116 em maio. 
As microempresas aparecem em 
segundo lugar (114) e os micro-
empreendedores individuais (MEI) 
registraram um índice de confian-
ça que tende à estabilidade (102).  
A variação do ISCON entre abril e 
maio foi maior entre as microem-
presas (24 pontos), seguidas pelas 
EPP (23 pontos) e MEI (14 pontos).
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título de
Benfeitor

Ao receber o título de Benfeitor do Ins-
tituto Mário Penna, o presidente da Fiemg, 
Flávio Roscoe, disse: “Apoiamos o instituto 
pela qualidade de gestão da entidade. Nós 
doamos para mais de 600 municípios e 
centenas de hospitais, mas a instituição 
que mais recebeu foi o Mário Penna”.
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https://www.uberlandia.mg.gov.br/cultura-em-casa/patrimonio-historico/
https://www.uberlandia.mg.gov.br/cultura-em-casa/patrimonio-historico/
https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/medida-provisoria-n-1.046-de-27-de-abril-de-2021-316265470
https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/medida-provisoria-n-1.046-de-27-de-abril-de-2021-316265470
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Presidente dA AssociAção mineirA de cronistAs
esPortiVos (Amce) – amce@amce.org.br

luiz cArlos gomes

O conteúdo deste artigo é de responsabilidade exclusiva do seu autor

tudo muito doido

Realmente a pandemia 
vem transformando a 
cabeça de todo mundo. 
A piração é geral. Vem 

acontecendo coisas estranhas. No 
mundo do futebol não é diferente. 
A maluquice é cada vez maior. Co-
meça nos estádios vazios, causando 
uma sensação muito ruim. Para ten-
tar suprir a falta da agitação da tor-
cida, os clubes resolveram instalar 
sistema de sonorização imitando a 
gritaria. Tudo bem, se fosse um som 
legal, de qualidade e equalizado, 
mas não é. Na verdade, é uma ba-
rulheira estridente sem sentido ou 
necessidade, arrebentando com os 
tímpanos de todo mundo. Uma doi-
deira danada. Mas a confusão não 
para por aí. Como o calendário está 
cada vez mais arrochado, os jogos 
acontecem aos montes, em dias e 
horários estranhos. Uma mistureba 
de eventos impressionante. O tor-
cedor endoida, sem saber direito o 
que seu time está disputando, qual 
é o formato ou o regulamento. Nem 
no hospício a coisa é tão complexa. 
Resultado, os clubes se obrigam a 
montar elencos grandes para dar 
conta do recado. O custo aumenta 
e a qualidade diminui. 

E fora de campo, a loucura 
atinge o pico. Coisa de deixar psi-
quiatra babando. Mesmo com a 
economia em frangalhos, os clubes 
continuam contratando, gastando, 

jogando muito dinheiro no lixo ou 
em certos bolsos. O saldo devedor 
só estica, dando saltos monumen-
tais.  Dever milhão não é fichinha. 
Clube que se preza deve é de bilhão 
pra cima.  É tão assustador que a 
soma das dívidas dos principais 
times ultrapassa a barreira do tri-
lhão. Nem Tio Patinhas já imaginou 
tanto dinheiro. O mais doido desta 
incrível engenharia financeira é 
que ninguém paga ninguém. A 
moda é rolar a dívida. Rola pra lá, 
pra cá, que nem bola. E o milagre 
do devo não nego, pago quando 
puder, vai sendo operado.

Agora se fala que o santo remé-
dio, para curar todos estes males, é 
a transformação das associações 
esportivas em empresas. Tomara 
que seja. Um projeto de lei rola 
forte em Brasília. Senadores e 
deputados trabalham o texto para 
votação e aprovação. Deve demo-
rar, como tudo entre os malucos de 
lá. Mas não basta virar norma. É 
preciso saber se os dirigentes estão 
preparados para o desafio. Deixar 
de ser um clube de amigos e virar 
empresa exige muito mais do que 
só vontade. É coisa para arrancar o 
coração e colocar a razão no lugar. 
Vamos aguardar.  

E no ritmo destas loucuras que 
vem rolando, estourou também 
o desejo da criação de uma liga 
independente com o objetivo de 

administrar as competições. A ideia 
não é nova. Vira e mexe ela ressurge 
das cinzas. Já tentaram várias vezes. 
Nunca foi pra frente. 

O momento é bom. A Con-
federação Brasileira de Futebol 
(CBF) virou uma zorra. Ou melhor, 
com perdão da palavra, virou uma 
zona. O presidente afastado, um 
caboclo ruim de serviço, tomou 
vacina estragada e aprontou geral. 
O manicômio sacudiu geral. Os 
donos do futebol estão batendo 
cabeça. Quem sabe é a oportu-
nidade ideal para uma mudança 
radical.  Aproveitar a futura lei do 
clube empresa e a criação de uma 
liga independente é um sonho que 
nem doido acredita muito, mas no 
Brasil até o impossível de vez em 
quando vira possível. 

Tomara que vire realidade. 
Sem maluquices, viradas de mesas 
e formatos doidos, mas com com-
petência e responsabilidade para 
realmente salvar nossos clubes 
dentro e fora de campo.  Ao con-
trário, permanecendo como está, 
sobrevivendo de favores, arrastando 
esta dívida monstruosa para dentro 
de um buraco cada vez maior, a 
tendência é explodir. 

Mais do que nunca é preciso 
aparecer algum doido manso para 
botar ordem na casa e acabar de vez 
com esta pandemia administrativa 
que vai corroendo nossos clubes.

clubes da série A decidem criar liga
para organizar o campeonato Brasileiro

Documento assinado por 19 das 20 equipes, que disputam o Brasileirão deste ano, foi entregue à direção da CBF

Dezenove clubes da Série A 
assinaram, no dia 15 de junho no 
Rio de Janeiro, um documento em 
que concordam em fundar uma 
liga para organizar o Campeonato 
Brasileiro, que hoje é um produto 
da Confederação Brasileira de 
Futebol (CBF). O documento foi 
entregue para a direção da CBF 
numa reunião realizada na sede 
da entidade. A intenção é orga-
nizar o torneio já a partir do ano 
que vem.

Entre os clubes que disputam a 
Série A deste ano, o único que não 
assinou o documento foi o Sport 
Recife, mas não por oposição à ideia. 
O clube está sem presidente porque 
Milton Bivar renunciou e uma nova 
eleição ainda não foi marcada.

As articulações começaram nas 
últimas semanas e ganharam força 
desde que Rogério Caboclo foi 
afastado da presidência da CBF, 
depois da revelação de uma de-
núncia de assédio sexual e moral 
contra ele.

Semana passada, os dirigentes 
se reuniram num hotel na Barra 
da Tijuca para colocar no papel a 
ideia e fechar o discurso que seria 
apresentado à CBF. O encontro com 
o presidente interino Antonio Carlos 
Nunes, vice-presidentes e diretores 
da entidade teve outros temas, 
mas a criação da liga é considerada 
prioritária pelos dirigentes dos clu-
bes, que, além disso, desejam maior 
participação em decisões tomadas 
pela confederação.

O estatuto da CBF prevê dois ti-
pos de Assembleia Geral, a instância 
máxima da CBF: administrativa e 
eletiva. É a administrativa que toma 
decisões como destituir o presidente 
e votar as prestações de contas da 
entidade. Dela só participam as 27 
federações estaduais de futebol.

Os clubes só participam da As-
sembleia Geral Eleitoral, que só se 
reúne para escolher o presidente e os 
vices. E, mesmo assim, eles têm peso 
menor nas votações. Os votos das 27 
federações têm peso 3 (portanto, são 
81), os votos dos 20 clubes da Série A 
têm peso 2 (40) e os votos dos clubes 
da Série B têm peso 1 (ou seja, 20). 
É essa concentração de poder nas 
mãos das federações estaduais que 
os times querem discutir.

Para a criação de uma liga, 
segundo o artigo 24 do estatuto da 
CBF, é necessário ter a aprovação 
da Assembleia Geral Administrati-
va. Ou seja: para tirar o poder das 
federações estaduais, é preciso ter 
a aprovação dessas mesmas fede-
rações estaduais.

A tentativa de criação de uma 
liga chega num momento financei-
ramente dramático para os clubes 
brasileiros. Segundo levantamento 
do blog do jornalista Rodrigo Capelo, 
somando os 20 times que disputa-
ram a Série A em 2020, os quatro que 
subiram este ano para a Série A e o 
Cruzeiro, o endividamento total das 
equipes chega a R$ 10,83 bilhões. Já 
as receitas dos clubes somam R$ 4,67 
bilhões - menos da metade.

estádio Parque do sabiá sediará
jogos do uberlândia na série d

A Fundação Uberlandense do 
Turismo, Esporte e Lazer (Futel) está 
preparando o Estádio Parque do 
Sabiá para receber jogos do Uber-
lândia Esporte Clube pela Série D do 
Campeonato Brasileiro de Futebol. 

A preparação inclui serviços 
como limpeza das arquibancadas 
e do fosso, troca de lâmpadas quei-
madas, manutenção do gramado 
e pequenos reparos. Além de ma-
nutenções diárias e preventivas, o 
estádio passou recentemente por 
serviços como a aeração do grama-
do (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), pintura interna do anel su-
perior que contorna todo o estádio, 
do anel que contorna o fosso, troca 

da iluminação interna por lâmpadas 
de LED, limpeza e pintura da fachada 
principal, das estruturas metálicas 
que dividem as cadeiras cativas e nu-
meradas da arquibancada especial, 
do piso do saguão principal e das 
escadarias que dão acesso às cadei-
ras cativas, do piso dos banheiros, 
limpeza de todas as arquibancadas 
de cimento, das telas protetoras do 
bar principal, do acesso ao campo e 
do meio fio (em volta ao gramado) 
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, e 
implantada 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 tempo. 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. 

Segundo o diretor geral da 
Futel, Edson Zanatta, o local está 
apto para receber, em períodos 
de normalidade, grandes shows e 
eventos esportivos. “O Estádio Par-
que do Sabiá, 9º maior do país no 
ranking da Confederação Brasileira 
de Futebol (CBF), tem umas das 
melhores estruturas esportivas do 
Brasil e, para que isso se mantenha, 
a Futel não mede esforços ao pro-
mover constantes obras e serviços 
de manutenção”, disse.
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