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CRESCE A VENDA DE CARROS USADOS

bateu as vendas de 2019, ano em
que não havia crise sanitária no
país. Pesquisa da Fenauto aponta
que os negócios fechados no segmento subiram 62,3% em relação

ao mesmo período de 2020. Só em
Minas Gerais, as vendas cresceram
46,9%. A alta também pode ser sentida nos preços. “Com essa procura
aumentada, é natural existir uma

Cada vez mais inserido
no cotidiano, celular
não é uma tecnologia
neutra, defende filósofo

Estima-se que até
3% da população
seja psicopata

Ao acordar, você checa o celular. Usa ele para
se informar, conversar, estudar, comprar, namorar,
divertir, etc. Ao anoitecer, espera o sono chegar
com olhos vidrados numa pequena tela brilhante. Quanto do seu dia acontece por meio do seu
smartphone? Um relatório da App Annie mostrou
que no quesito horas passadas no celular, o brasileiro só perde para o indonésio. Consumindo
tanto do nosso tempo, será que esses dispositivos
podem ser considerados imparciais? Para o filósofo Marcelo Galuppo, isso é uma ilusão. “Uma
tecnologia, como o celular e as redes sociais, cujo
principal objetivo é nos tornar viciados, não pode
ser considerada neutra”.

“Perverso, maldoso e mentiroso”.
É assim que o psiquiatra Pablo Vinicius resume o perfil de um psicopata.
Chamado de Transtorno de Personalidade Antissocial, ele explica que nem
sempre essa pessoa mata, mas que,
muitas vezes, ela está disfarçada na
sociedade. “É o político que exerce
um importante cargo, o militar de alta
patente, alguém que está à frente de
uma igreja. Normalmente, buscam
postos de autoridade, nos quais estão
enquadrados por uma lei que permite,
indiretamente, que pratiquem sua
perversidade”, afirma.

variação nos valores. Os custos de
um automóvel são basicamente
pautados pela qualidade que o
mesmo apresenta, necessidade e
urgência do consumidor em finalizar
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Bruno Engler conta com apoio do Planalto

Internet representa mais da metade
do faturamento para 30% dos MEIs
As vendas pela internet registraram um salto nos últimos meses por conta da pandemia do novo
coronavírus, assim como também devido ao grande número de empresas que decidiram entrar no
comércio eletrônico. De acordo com pesquisa realizada pelo Sebrae em parceria com a Fundação Getulio Vargas (FGV), mais da metade da receita de 30% dos microempreendedores individuais (MEIs),
que atuam nesse mercado, provém dessa fonte. Entre os donos de micro e pequenas empresas esse
percentual cai para 22%. “A necessidade de inovar e descobrir novas alternativas para manter a renda
permitiu que muitos passassem a ter a principal parte de seu faturamento nas vendas on-line”, enfatiza
Carlos Melles, presidente do Sebrae.

a compra e disponibilidade do modelo no mercado”, esclarece Ilídio
dos Santos, presidente da Fenauto.
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Corrida por vaga na Câmara
Federal em 2022 já começou
Ana Gomes

A

quecido, o mercado de
veículos usados e seminovos não só já se
recuperou das perdas
causadas pela pandemia, como já

A partir deste segundo semestre,
entram em cena os pretendentes a uma
vaga na Câmara Federal. Nomes de
peso fazem parte desta lista, como o
deputado estadual Bruno Engler (PRTB),
homem de confiança do presidente Jair
Bolsonaro. Entretanto, existem outras
figuras públicas também interessadas em
uma cadeira: o ex-governador Fernando
Pimentel (PT); o deputado e presidente
do PTB estadual, Bráulio Braz; a secretária da prefeitura e primeira-dama
de Uberlândia, Ana Paula Junqueira;
o empresário Fabiano Cazeca (PROS);
Vitor Sarti Barros, filho do ex-prefeito de
Nova Lima, Vitor Penido; Samuel Viana,
filho do senador Carlos Viana (PSD), e o
secretário de Estado de Governo, Igor Eto.
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Pesquisa aponta que faltam postos de
trabalho para jovens recém-formados
Dados de uma pesquisa realizada pelo Núcleo Brasileiro de Estágios (Nube) apontam que apenas 14,87%
dos jovens formados em 2019 e 2020 conseguiram um estágio na área de formação. A gerente de recrutamento Helenice Resende explica que o cenário sempre foi delicado no que se refere aos novos profissionais,
principalmente os mais jovens. “Isso ocorreu devido à incerteza da economia e o fechamento dos postos de
trabalho. Algumas empresas, que conseguiram se manter, ficaram inseguras em abrir mais posições nesse
momento de instabilidade”.
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“Celular não pode ser considerado
uma tecnologia neutra”, diz filósofo
Como você avalia a nossa relação atual
com o celular? Ele virou uma extensão
do corpo humano?

Leíse Costa

V

ocê tem uma estimativa de quanto tempo passa
mexendo no celular? Segundo o relatório anual
da App Annie, companhia de
análise do mercado mobile,
no ano passado, cada brasileiro que possui smartphone
passou, em média, 4,8 horas
por dia utilizando o aparelho.
A nova marca representa um
aumento de 1 hora em relação
a 2019, que era de 3,8 horas.
Nesse ranking, o Brasil só
fica atrás da Indonésia, com
5,2 horas diárias. Durante a
pandemia, a estimativa é que
esse tempo tenha crescido
20% no mundo todo.
Sobre a relação atual da
humanidade com esse dispositivo, o Edição do Brasil
conversou com Marcelo Galuppo, filósofo e professor
universitário.

O problema é a tecnologia. Muitas pessoas acham
que elas são neutras em si mesmas, e que apenas seu
uso é que é bom ou mau. Rubem Alves dizia que isso
seria como pensar que um bolo é bom em si mesmo:
depende de quem come. Tecnologias, como as redes
sociais e o celular, cujo principal objetivo é nos tornar
viciados, não podem ser consideradas neutras, afinal
elas criaram necessidades que não existiam antes.
É bem estudado o fato de que as redes sociais
viciam por meio do mesmo mecanismo que drogas
recreativas: cada vez que uma postagem minha no
Instagram recebe uma curtida, é liberada dopamina
no meu cérebro. E, quando isso ocorre, ele precisa de
mais para sentir prazer. A gente vai ficando aos poucos
viciados - literalmente - nas redes sociais, e querendo
passar mais tempo nelas.

Divulgação

Marcelo Galuppo é filósofo
e professor universitário

UnDraw

O que significa “extensão do corpo humano”?
Roupa, sapatos, óculos, dentaduras, muletas e próteses são uma “extensão do nosso corpo” em um sentido diferente de relógio, carro e brincos. Todos representam uma alteração no modo como nos relacionamos
corporalmente com o ambiente, mas roupas e óculos
assumem funções biologicamente determinadas, enquanto relógio, brinco e carro têm funções idealmente
do mundo das ideias ou socialmente determinadas.
Enquanto os objetos que são uma extensão biológica
do corpo prolongam a natureza na cultura, os que são
uma extensão social ou ideal do corpo instituem uma
clivagem, uma ruptura na natureza.
Os celulares estão entre os dois grupos, porque
em parte desempenham funções biológicas, por
exemplo, permitindo que minha voz chegue mais
longe e, em parte, apenas sociais, é só lembrarmos da representação de status ligada a certos
aparelhos. Ele amplia nossas potencialidades, mas
também institui um corte, uma interrupção da
natureza. Isso quer dizer que o celular é um objeto
paradoxal, que expande os limites do corpo e lhes
impõe um fim ao mesmo tempo.

Considerando a realidade atual, em
que o aparelho é usado para se relacionar, trabalhar, comprar, etc. É possível
ter uma “régua” para medir um uso
saudável que se aplique à maioria?
Nem sempre percebemos que uma coisa nos
faz mal, mas, quando compreendemos que uma
coisa nos faz mal é porque ela faz mesmo. Ela reduz
nossa capacidade de decidir, nossa liberdade. Se
o nosso ideal de vida não corresponde à nossa
vida real, alguma coisa precisa ser mudada. Se
a gente nota que o celular está fazendo mal é
porque está de fato fazendo isso. Existem vários
mecanismos que controlam essa compulsão pela
conexão, desde programas que você pode baixar,
como o Focus Plant, mas várias pesquisas mostram
que o melhor modo de controlar a compulsão é
deixá-lo em outro cômodo da casa. Em hipótese
nenhuma, leve-o para o quarto, e se você está na
sala, deixe-o na cozinha.

Somos de gerações que nasceram
antes do celular, mas como crianças e
adolescentes podem ter alguma referência de formas de se relacionar sem
o aparelho? É uma utopia achar que
essas faixas etárias vão diminuir esse
consumo?

Na sua análise, quais são os principais prejuízos do uso excessivo do
smartphone?
Alguém já disse que, quando estamos conectados, não estamos nem presentes nem ausentes.
Essas duas posições, presença e ausência, sempre
caracterizaram a natureza humana, que agora
está sendo alterada pelo surgimento de uma nova
possibilidade: conectado.

O cérebro humano passa por transformações
ao longo do tempo. Ou melhor, ao longo de
um longo tempo. Demora-se milhares de anos
para que ocorra adaptação natural. Ou seja, o
cérebro de crianças que nasceram no início do
século XXI não é diferente das que nasceram no
início do século XX. Experiências como ir à escola
são muito importantes para que elas tenham a
oportunidade de interagir sem a intervenção de
um aparelho que faz a intermediação entre os
seres humanos, para que aprendam a separar
momentos em que o celular é admitido daqueles
em que ele não o é.

“Cada vez que uma
postagem minha
recebe uma curtida,
é liberada dopamina
no meu cérebro.
E, quando isso ocorre,
ele precisa de mais”

Sabendo que a interface de alguns
sites e aplicativos são projetados para
nos manter conectados o maior tempo
possível, o problema é a tecnologia ou
uso que fazemos dela?

EDITORIAL

José Maria Trindade

Zema x Funcionários

om um reforço financeiro de R$ 2,42 bilhões, o governo de
Minas anunciou que, a partir de agosto, a folha de pagamento
dos funcionários será cumprida em dia. Essa informação trouxe
alento para cerca de 326 mil servidores ativos, isso sem contar
os milhares de nomes incluídos na lista de aposentados. Para além desta
constatação, é de se destacar uma realidade inexorável: o poder público
estadual vem utilizando grande parte da receita líquida arrecadada para
saldar esse compromisso.
Ao anunciar a boa nova, o governador Romeu Zema (Novo) relembrou
que tem acontecido uma escala perversa para a efetiva data dos depósitos
obrigatórios mensais nas contas desses funcionários e que, ao assumir o
governo, encontrou pendências referentes até mesmo ao 13º.
Os R$ 2,42 bilhões serão destinados apenas para saldar os compromissos com essa parcela pública. Contudo, essa injeção de dinheiro vai permitir
uma circulação enorme de capital, capaz de turbinar nossa economia,
atualmente, combalida por conta da COVID-19.
Politicamente, o governador mineiro marcou um “gol de placa”, visto
que em quase todas as residências espalhadas nos diferentes municípios,
sempre existe um integrante ou parente trabalhando no estado. Assim, a
capilaridade política de Zema vai só aumentando, inclusive porque há uma
reconhecida expectativa de grandes investimentos vindos de um acordo
com a Vale de mais de R$ 11 bilhões. A finalidade dele é alavancar grandes
obras de infraestrutura e melhorar a estrutura física do setor de saúde,
especialmente no que diz respeito aos hospitais regionais, muitos deles
inacabados, como é o caso do de Divinópolis, onde a obra, embora quase
pronta, está paralisada devido à falta de recursos financeiros.
Segundo comentários da imprensa, Zema não cumpriu grande parte de
suas promessas de campanha. No entanto, as duas ações aqui mencionadas,
indubitavelmente, reúnem condições de lhe garantir fôlego caso deseje mais
uma oportunidade de comandar o governo do Estado. Ele esquiva-se de falar
sobre reeleição, mas, de alguns meses para cá, tem visitado quase todas
as regiões mineiras, levando sempre uma ação para atender aos pedidos
e demandas das localidades. Como nem tudo são flores, o “calcanhar de
Aquiles” dele está relacionado à sua falta de paciência de conviver com os
meandros da política.
Aliás, ele insiste em dizer que não é político e isso, de certa forma, o
afastou por completo dos bastidores da Assembleia Legislativa de Minas
Gerais (ALMG), onde o governo não tem mais do que 20 apoiadores entre
os 77 parlamentares. E, em época de eleição, o apoio dos deputados tem
elevada significação, pois muitos deles são votados em centenas de municípios, categorizando-os como lideranças fortes e com amplas possibilidades
de transferir votos em campanhas majoritárias.
Em verdade, a assessoria econômica e técnica de Zema são bem avaliadas, por seu turno, seus auxiliares da área política estão sempre recebendo
críticas contundentes dos outros poderes. Todavia, como ainda resta um
ano e meio para o término do atual mandato, esse entrevero político tem
tempo de ser corrigido.

C

Jornalista, correspondente da Rede Jovem Pan e
comentarista da Rede Vida de Televisão – zematri@ig.com.br

Em caso de crise chame o
parlamentarismo ou o centrão

N

ós temos uma cultura presidencialista. O traço é muito forte em
todos os setores. No Congresso,
os plenários funcionam como “a escola
do professor Raimundo”. O presidente
num patamar superior e os alunos no
plano baixo. Não é só estética, os presidentes das comissões, da Câmara e
Senado mandam muito.
No Supremo, a mesma situação. O
presidente fica numa mesa superior e
toma decisões até acima do colegiado.
Uma ilusão feita por costumes. Os presidentes das comissões, da Câmara e do
Senado não são formalmente superiores
aos colegas parlamentares. Todos são
iguais perante a lei, mas na prática dominam. No Supremo, a prática é a mesma.
O presidente seria apenas um ordenador
de trabalhos, mas o hábito extrapola a
realidade. Este método acaba invadindo
a esfera privada que toma o hábito como
próprio.
Nas empresas, mesmo privadas
em regime capitalista, os presidentes
comandam, mas ouvem de verdade
os conselhos e diretores. Por aqui, não
é assim. Onde há um presidente nasce
um poder absoluto. O difícil é quebrar
a lógica, começando pelo presidente da
República como querem setores importantes do Congresso.
Os fatos determinam o nascimento
da lei. Muitas vezes, demora. Esta é a

conclusão do ex-presidente Michel Temer
que foi presidente do MDB, da Câmara,
vice-presidente e presidente da República. Adotou no seu governo um tipo
de presidencialismo mais aberto, o chamado presidencialismo de coalizão ou o
presidencialismo congressual. A decisão
foi pessoal e mostrou bons resultados
para uma tese do também professor de
direito constitucional e jurista respeitado,
Michel Temer. No governo dele houve
o freio de uma catástrofe econômica e
administrativa anunciada no pós-Dilma.
A recuperação foi visível e a estabilidade
política mostrou que se não fosse o caso
da JBS com a gravação do empresário no
Palácio, haveria ainda mais progressos
políticos e econômicos, como a aprovação da reforma da Previdência, que já
estava estruturada.

Na prática, o
grupo que
manda no
Congresso controla
politicamente
o presidente
da República

Agora renasce o debate do semipresidencialismo. O presidente da Câmara,
deputado Arthur Lira (PP) confirma que
pode pautar o debate no Congresso.
As reações uniram bolsonaristas e petistas. Os dois lados com possibilidade
de chegar ao poder bombardearam a
proposta.
O presidente Bolsonaro não gostou
da ideia e o PT afastou a possibilidade.
Entenderam como tentativa de reduzir
poderes. A iniciativa é para valer em
2026. Para o presidente da Câmara,
não há tema proibido e ele reforça que
não inventou a discussão. Não foi. Mas
parlamentarismo, semipresidencialismo,
coalizão ou centrão só são chamados em
tempos de crise.
Na prática, o grupo que manda no
Congresso controla politicamente o presidente da República. Sempre foi assim
e será. Não é por outra estratégia que
os partidos estão agora apostando em
bancadas no Parlamento. Sabe-se, por
aqui, que quem domina o Congresso,
domina o governo ou pelo menos parte
importante dele. Qualquer que seja o
próximo presidente da República, ele
vai ter que negociar com os partidos e
é por isso que a aposta fica, cada vez
mais, forte em eleger bancadas. Este é
o alvo para 2022. O Palácio?! Para os
partidos, já está decidido! Agora é lutar
pelo entorno.
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VIGÍLIAS

José Cruz

PT incentiva a candidatura
de Fernando Pimentel

Ana Paula Junqueira
é ativa nas ações
sociais de Uberlândia
Talvez, o mais jovem a pleitear
também o mesmo posto de parlamentar é o advogado de 29 anos,
Samuel Viana, filho do senador
Carlos Viana (PSD). Ele já circula
pelo interior mineiro em contato
com prefeitos e lideranças políticas, difundido o seu projeto de
entrar na peleja do próximo ano.
Outrossim, até agora Vitor
Sarti Barros, filho do ex-prefeito
de Nova Lima, Vitor Penido, não
desmentiu a informação indicando
que ele pretende fazer parte da lista de aspirantes à Câmara Federal.
Vitinho, como é conhecido, nunca
disputou cargo público, contudo,
é muito próximo ao atual prefeito
da cidade, João Marcelo Dieguez
(Cidadania).

Mateus x Igor

De acordo com buchicho na porta do tradicional Café
Nice, Centro de Belo Horizonte, é cada vez mais intensa a
desavença entre o secretário-geral do Governo, Mateus
Simões, e o secretário de Estado do Governo, Igor Eto. Tudo
indica que se a rixa continuar, em determinado momento,
Romeu Zema (Novo) terá de fazer a escolha por um deles. É
aguardar para conferir...

No que se refere a esse tema,
a expectativa é que o deputado
estadual Bruno Engler (PRTB)
escreva um capítulo a parte nesta
história. Para quem não se lembra, ele foi candidato a prefeito
de Belo Horizonte. Conectado às
redes sociais, Engler, para tentar
conquistar seu intento, contou
com o apoio incondicional da família do presidente Jair Bolsonaro.
Aliás, ao longo desses 2 últimos
anos, ele foi visto, várias vezes,
visitando o chefe da nação. Além
disso, conversa com os familiares do presidente e frequenta o
Palácio do Planalto com enorme
desenvoltura.

Paulistas e cariocas
Ainda sobre as conversas ocorridas no Café Nice, ouviu-se
dizer que Romeu Zema (Novo), em sua administração, optou
por escolher nomes cariocas para os cargos de comando da
Companhia de Saneamento de Minas Gerais (Copasa), enquanto que, na Companhia Energética de Minas Gerais S.A
(Cemig), a predominância ficou por conta dos paulistanos.

Deu errado
Divulgação

M

esmo sem uma definição
das regras que vão orientar o processo eleitoral do
próximo ano, certos nomes já são
lembrados para disputar vaga na
Câmara Federal. Para se ter uma
ideia, existe uma gama de interessados nestas cadeiras.
Um exemplo é o atual deputado Bráulio Braz, presidente do
Partido Trabalhista Brasileiro (PTB)
estadual. Segundo o que se ouve,
sua vitória é quase certa, afinal,
ele tem poderio eleitoral e empresarial. Sendo assim, dificilmente
entraria nesta disputa para perder.
Falando em potencial de votos,
não se pode ignorar as chances de
resultado positivo também do ex-go-

vernador Fernando Pimentel (PT).
De acordo com informações de pessoas próximas a ele, o PT já fechou
essa questão em torno de seu nome.
Em Uberlândia e no Triângulo Mineiro se comenta a respeito da possível candidatura da primeira-dama
do município, Ana Paula Junqueira.
Tida como uma pessoa ativa, ela tem
ligações com os setores sociais da
cidade e vem desenvolvendo muitas
atividades de assistência aos menos
favorecidos. Sua atuação se dá sempre ao lado do seu marido, o prefeito
Odelmo Leão (PP), reeleito no final
do ano passado com média de 80%
dos votos. É importante lembrar que,
atualmente, Uberlândia tem mais de
480 mil eleitores, número suficiente
para conquistar até mais de uma
cadeira no Parlamento brasileiro.
Sempre que o assunto é política,
surgem comentários que o atual
secretário de Estado de Governo,
Igor Eto, almeja colocar o seu nome
para ser candidato a uma cadeira
em Brasília. No entanto, tudo vai
depender de uma liberação do
governador Romeu Zema (Novo).
Além dessas suposições, o empresário Fabiano Cazeca (PROS) já
realiza conversas de bastidores com
objetivo certo de conquistar uma
cadeira parlamentar. Fabiano tem
como base política o Centro-Oeste
mineiro, onde sua esposa Joyce
Rios (MDB) é a atual vice-prefeita
de Itapecerica.

PMU

Disputa por vaga na Câmara Federal já
começa a movimentar a política mineira
Eujácio Silva

Foi divulgado, semana passada, que o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (DEM), é considerado o congressista mais
influente do Brasil. Ao tomar conhecimento dessa informação,
o deputado mineiro Aécio Neves (PSDB) disse: “Ele é o melhor
nome da terceira via para disputar a Presidência da República”.

Fabiano Cazeca atua
nos bastidores para
o pleito de 2022

AMM

P

Sávio afirmou ainda que, se a
comunidade, os representantes dos
municípios e do estado não forem
ouvidos, seguramente ocorrerá a
prorrogação por mais três décadas
das dificuldades vividas hoje.

Participações

se a possível renovação contratual
não observar a realidade vivida por
estes municípios poderá gerar graves prejuízos à qualidade de vida de
milhões de cidadãos, como o atraso
injustificável para a realização dos
investimentos necessários ao longo
do percurso da linha férrea.
Para o deputado Domingos
Sávio (PSDB), a prorrogação se
apresenta como uma medida extremamente importante para o
desenvolvimento do estado. E, dependendo de como for conduzida,

Embora tenha mantido muitos contatos visando ser indicado para uma vaga no Supremo Tribunal Federal (STF), o
presidente do Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJMG), desembargador Gilson Lemes, não obteve êxito. “Contudo, pode
ser que até o final do governo Bolsonaro, ele ainda tenha
vez”. É o que dizem pessoas ligadas ao Palácio do Planalto.

Pacheco, presidente?

AMM cobra participação ativa dos municípios
em debate da Ferrovia Centro Atlântica
ara debater os termos da
possível prorrogação da
concessão da Ferrovia Centro Atlântica (FCA) e seus
impactos no trecho localizado em
Minas Gerais, o 2º vice-presidente
da Associação Mineira de Municípios (AMM) e prefeito de Coronel
Fabriciano, Dr. Marcos Vinícius
(PSDB), participou de audiência
pública realizada pela Comissão de
Viação e Transportes da Câmara dos
Deputados.
O encontro foi no dia 15 de julho
e, durante a audiência, ele declarou que os municípios são a favor
da concessão, porém desejam ser
ouvidos, além de participarem ativamente do debate das propostas.
“Queremos ser escutados, isso é um
anseio de todos que estão sendo
impactados pela Ferrovia Centro
Atlântica. As propostas precisam
ser debatidas também na esfera
municipal. Esse é o sentimento da
AMM”, disse.
Minas é impactada pelo maior
trecho em extensão da ferrovia, que
corta as áreas urbanas de 138 cidades. De acordo com o parlamentar,
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poderá ter efeitos positivos com a
possibilidade de novos investimentos como geração de empregos,
renda, melhoria da segurança e
mobilidade urbana. Ele ressaltou
que, durante a audiência, o Ministério da Infraestrutura e a Agência
Nacional de Transportes Terrestres
(ANTT) se comprometeram a receber todas as informações de cada
umas dessas 138 cidades para que
estas obras sejam realizadas dentro
de critérios priorizados, garantindo
que os problemas sejam resolvidos.

O secretário Nacional de Transportes Terrestre, Marcello da Costa
Vieira, representando o ministro de
Infraestrutura, Tarcísio de Freitas,
disse que a concessão da ferrovia faz
parte de uma grande transformação
ferroviária que, de acordo com ele,
é importante para o país.
“As concessões norteiam e demonstram a importância que o governo federal dá a esse setor e esses
modais de transporte ferroviário.
Entendo que temos um cenário atual
que nos leva a concluir que é o investimento necessário para destravar a
economia do país. Fora que geraria
emprego e renda, equilibrando a
matriz de transporte e colocando o
país em ordem de grandeza e participação no modal rodoviário aos
principais países do mundo”.

Senador sumido
Dizem que o senador Carlos Viana (PSD) tem realizado
seguidos roteiros de viagens aos fins de semana para o Norte
de Minas e, também, para o Vale do Jequitinhonha. Enquanto
isso, quase nada se sabe da atuação dele em Belo Horizonte.

Falta comunicação
Nos corredores da Assembleia Legislativa de Minas Gerais
(ALMG), os comentários mais recentes foram em relação à
meganegociação comandada pelo governador Zema (Novo)
de vender a folha de pagamento para o Banco Itaú e, com
isso, conseguir arrecadar mais de R$ 2 bilhões.
Cena um. Alguns deputados da base governista disseram:
“Agora, o governador poderá até melhorar o seu relacionamento com a Casa Legislativa”.
Cena final. Neste meio tempo, o deputado petista André
Quintão entrou em cena e disparou: “Mas, em termos de
comunicação social, o governo mineiro é muito falho”.

Voto impresso
Segundo levantamento oficioso, o governo federal já não
teria o apoio necessário para aprovar, no âmbito da Câmara
Federal, o retorno do voto impresso. Será?

Parlamento caro
Ao participar de um debate na TV Cultura, o filósofo Mario
Sergio Cortella disse que, segundo as informações de bastidores, o Parlamento brasileiro é o mais caro entre 33 países
do mundo. Cruz credo, gente!

Ministério da propina
No Senado, onde ocorria a última sessão da Comissão
Parlamentar de Inquérito (CPI) da COVID-19, foi feito um comentário por parte dos opositores com o seguinte conteúdo:
“Enquanto os brasileiros morriam à espera da vacina no início
deste ano, no Ministério da Saúde era estruturado um enorme
esquema de propina”.

Simone Santos e Eliane Krüger Andrade
Diretoras da HK Informação e Marketing

Novo Código Eleitoral e pesquisas eleitorais

A

Câmara dos Deputados está analisando propostas do Novo Código
Eleitoral que poderá incluir a proibição de divulgação de pesquisas de
intenção de voto no dia e véspera da eleição
e exigir dos institutos de pesquisa a comprovação de um percentual de acerto das pesquisas
realizadas nas cinco últimas eleições.
A proposta é da deputada Margarete Coelho (PP-PI), mas se incluída no novo código
deverá passar pela aprovação da Câmara e
Senado e sancionada pelo presidente Jair
Bolsonaro.
Acredita-se que a intenção de Margarete
e daqueles que a apoiam na comprovação
de acertos dos institutos - uma espécie de
atestado de sucesso -, seja uma a tentativa
de exigir mais assertividade. No entanto, a
fundamentação deste item vai na contramão
da ciência, desconsiderando que o comportamento humano não é estático e sofre
a todo momento a influência de diversos
fatores, como notícias, redes sociais, opinião
de familiares, amigos, etc. As pesquisas são
uma radiografia do momento e não tem a
pretensão de prever o futuro.

O outro quesito do texto da deputada
propõe que as pesquisas sejam publicadas
na sexta-feira que antecede a eleição.
Margarete argumenta que “os 3 dias que
precedem a eleição é um período de grande
incerteza, em que o eleitor está suscetível a
forte oscilações em favor de determinados
candidatos e propenso ao risco de capturas
ilusórias da realidade eleitoral”.

As pesquisas são uma
radiografia do momento
e não tem a pretensão
de prever o futuro
A deputada parece acreditar que a medida inibirá o eleitorado a votar em quem está
ganhando. A crença é que ninguém escolhe
quem está perdendo. Além disto, pensa
que irá desestimular o voto útil, quando
um eleitor detecta que o seu candidato não
parece potencialmente viável para ganhar a
eleição e acaba escolhendo outro que tem
mais chance de derrotar quem ele não quer
ver de jeito nenhum no poder.

A restrição à publicação das pesquisas,
seja em qualquer período da campanha
eleitoral, ignora que num ambiente democrático o eleitor tem direito à informação.
E novamente desconsidera dados científicos. Quer dizer, a formação da opinião do
eleitor é um processo construído ao longo
do tempo.
Estes itens do novo código, caso sejam
aprovados, juntam-se às restrições draconianas que foram impostas nas últimas
eleições aos institutos de pesquisa, no qual
milhares de micro e pequenas empresas
fecharam suas portas, agregando uma
massa significativa de trabalhadores do
segmento as estatísticas do desemprego.
O novo código deveria agregar itens de
fomento ao segmento, estimulando o acesso às informações e resultados do período
eleitoral, assim como em outros cenários do
país, preocupar-se em ajudar a proliferação
de pesquisas.
Quem perde com a quase falência do
segmento é o eleitor, que fica sem o contraponto dos institutos regionais aos grandes
nacionais.

O conteúdo deste artigo é de responsabilidade exclusiva do seu autor

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

E C O N O M I A
Liberdade de imprensa
Repetindo frases de pensadores mundiais, o reitor da
Faculdade Zumbi dos Palmares de São Paulo, José Vicente,
disse: “Sem jornalismo livre e de qualidade, não há democracia no mundo”.

Vendas de carros usados
cresceram 62% no país

Semana tumultuada
A semana não foi nada fácil para o presidente Jair Bolsonaro. Segundo fontes palacianas, os quase R$ 6 bilhões
para o fundo eleitoral o deixou em uma situação limite entre
apoiadores nas redes sociais e o grupo do centrão. Parece
que estão todos ávidos para abocanhar mais essa fatia de
verba pública.

Detran-MG e a polícia
Certos setores mais conservadores da Polícia Civil de Minas Gerais estão de bronca com o governador Romeu Zema
(Novo) depois que o titular do Palácio Tiradentes enviou
projeto à ALMG propondo que o Departamento de Trânsito
de Minas Gerais (Detran-MG) deixe de pertencer ao quadro
da instituição.

Peça de ficção
“Essa Lei de Diretrizes Orçamentárias, aprovada recentemente, é uma balela. O orçamento do governo federal é
uma peça de ficção”, reafirmou o deputado federal Rogério
Correa (PT).

Democracia e hipocrisia
O professor universitário e filósofo Luiz Felipe Pondé, com
experiência de ter circulado por quase todos os continentes,
se reinventou ao dizer publicamente: “Não existe democracia
sem hipocrisia”. Eu, hein?!

E agora, senadores?
Segundo os jornalistas da crônica política de Brasília, os
indícios de corrupção apontados na CPI da COVID-19 indicam
um completo envolvimento de políticos do centrão. “Resta
saber se os senadores vão ter coragem de apertar esse gatilho para apurar esses possíveis desmandos”, analisam esses
comunicadores.

Ajuda internacional
O senador Renan Calheiros (MDB) confessou que, se
for necessário, irá solicitar apoio de instituições e da polícia
internacional para apurar a veracidade dos documentos em
poder da CPI da COVID-19. Dizem que o tema é complicado,
pois envolve gente graúda.
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Preços também subiram
Divulgação
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Leíse Costa

O

mercado de carros seminovos e usados está aquecido.
De acordo com a Federação
Nacional das Associações dos
Revendedores de Veículos Automotores (Fenauto), as vendas
acumuladas do segmento subiram
62,3% em relação ao mesmo
período de 2020, ano do início da
pandemia da COVID-19 no Brasil.
Só em Minas Gerais, a Fenauto informa que 916.430 mil automóveis
foram negociados neste primeiro
semestre, número 46,9% superior
ao do ano passado, quando foram
feitas 623.952 vendas.
Ilídio dos Santos, presidente
da Fenauto, afirma que o setor,
que movimenta R$ 14 bilhões
anualmente, sofreu com a queda
das vendas em março do ano
passado. “Aos poucos, os lojistas
começaram a investir e se dedicar
mais intensamente aos meios
digitais para manter o interesse e
fidelidade dos possíveis compradores. No final de abril, as vendas começaram a ter resultados
positivos. O total acumulado, em
2020, acabou ficando negativo
em 12,1%, um resultado bem
inferior às estimativas iniciais
feitas no começo da pandemia,
que previam perdas maiores”, diz.
Atualmente, o segmento não
só está recuperado, como já bateu
o desempenho de 2019, período
em que não havia crise sanitária
no país. “Em 2019, foram comercializados, em média, 54.802 veículos
por dia entre janeiro e junho. Já
no mesmo período de 2020, esse

especialmente em uma viagem
que precisei fazer por motivos familiares e com urgência, inclusive
foi esse dia que decidi que precisava de um. Sem veículo próprio
é impossível não ter contato com
outras pessoas”, diz.

Cuidados na compra

número ficou em 36.323 e, agora,
no primeiro semestre de 2021,
alcançou a marca de 58.944 unidades. Comparativamente com o
mês de junho de 2020, o resultado
positivo foi de 77,7%”, conta Ilídio.

Mais caros
Os preços também estão em
alta. Levantamento da Kelley
Blue Book Brasil (KBB), empresa
que monitora os valores do setor
automobilístico, aponta que os
carros usados de
4 a 10 anos tiveram reajustes de
13,04%. Os valores
dos automóveis
0km também subiram: alta média
de 4,28% no acumulado do ano,
segundo a KBB.
As causas para
e sse a u m e n to,
segundo Ilídio,
variam. “A busca
cresceu devido ao
medo das pessoas de utilizar
transporte público nesse momento e pela falta ou demora

na aquisição de um carro novo.
Com essa procura aumentada, é
natural existir uma variação nos
valores. Os custos de um veículo
são basicamente pautados pela
qualidade que o mesmo apresenta, necessidade e urgência
do consumidor em finalizar a
compra e disponibilidade do
modelo no mercado”, completa.
Autonomia para poder se
locomover sem aglomerar foi
o principal motivo que levou a
UX designer (profissional que
estuda a experiência digital) Beatriz Sato, 25, a
tirar sua Carteira
Nacional de Habilitação (CNH) e
comprar um seminovo no período
de 1 ano. “Eu era
o tipo de pessoa
que não me imaginava comprando carro porque
sempre achei caro
manter um. E é
muita despesa mesmo. Só que,
com a pandemia, me vi sem uma
alternativa segura para andar,

Segmento
não só está
recuperado,
como já bateu
o desempenho
de 2019

Na hora de escolher o carro
ideal, a dica de Schnaider Rocha,
proprietário de uma concessionária de seminovos, é sempre
verificar a documentação antes
do fechamento do negócio. “Hoje,
existem laudos de vistoria cautelar, por exemplo, onde a pessoa
pode constatar a estrutura do
carro, procedência e manutenções
que já foram realizadas. Além disso, verificar o valor do automóvel
no mercado. Se o comprador fizer
isso antes, fará um bom negócio”,
aconselha.
Com o mercado aquecido, surgem também os golpes. “Muitos
golpistas divulgam preço barato,
melhores condições e outros atrativos. Mas, é preciso ter em mente
que um carro muito barato e, ao
mesmo tempo, com qualidade,
não existe. Assim, se a pessoa se
depara com uma oferta muito
tentadora, pode desconfiar. Às
vezes, o comprador é de Belo
Horizonte e o anúncio vem de
um DDD muito distante no qual
o ‘vendedor’ pede um sinal para
segurar a venda. Em muitos casos,
o golpe é exatamente o sinal, um
valor que gira em torno de R$ 500
ou até mesmo com o pagamento
integral”, alerta Rocha.

Brasil na liderança
O economista e cientista político Ricardo Sennes disse,
semana passada, na TV Cultura, que o Brasil tem possibilidade de liderar um plano mundial de melhoria do clima,
começando pela fabricação dos carros elétricos movidos por
energia solar.

André Luiz Martins Leite
Advogado e consultor, especializado em direito empresarial e do consumidor,
sócio da Leite & Alcântara - Sociedade de Advogados – www.leitealcantara.com.br

Comentários à Nova Lei de
Combate ao Superendividamento
Por meio de alteração ao Código de Defesa do Consumidor e ao Estatuto do Idoso,
o Congresso Nacional criou uma série de
dispositivos para dispor sobre a prevenção
e o tratamento do que denominou de “superendividamento”. Há no texto legal uma
série de inovações que permitirão àquele
endividado reorganizar as suas contas e, assim como ocorre para a recuperação judicial
nas empresas, promover espécie de concurso
universal entre todos os credores, com o fim
de, em uma só negociação, coletiva e judicial,
colocar fim às suas pendências financeiras.
De início, a lei conceitua como “superendividamento” a impossibilidade de o
consumidor, pessoa natural, de boa-fé, pagar
a totalidade de suas dívidas de consumo,
exigíveis e vincendas, sem com isso comprometer o seu “mínimo existencial”. Além de
ser decorrente de uma relação de consumo, a
lei expressamente excluiu dessa modalidade
todas as dívidas oriundas de contratos celebrados dolosamente pelo consumidor, isto é,
sem o propósito de realizar pagamento, bem
como aquelas provenientes de financiamentos imobiliários.

O devedor interessado que reunir tais
condições deverá ajuizar o denominado
“processo de repactuação de dívidas”.
Lhe caberá para o ato reunir todos os
instrumentos formais de dívida e indicar e
qualificar todos os seus credores para, na
sequência, lhes apresentar o seu “plano de
pagamento”, com prazo máximo de cinco
anos, devendo nele preservar o mínimo
existencial. Deve ainda dispor na proposta
sobre as garantias e formas de pagamentos,
caso aceita fosse.
Na sequência, o juiz designará audiência única para tentativa de conciliação
entre o devedor e todos os seus credores.
Inovação muito relevante trazida pela lei
é a de que o não comparecimento injustificado de qualquer credor acarretará a
suspensão da exigibilidade do seu débito e
a interrupção dos encargos da mora, bem
como a sua sujeição obrigatória ao plano
de pagamento, devendo o pagamento a
este credor faltante ser estipulado para
ocorrer apenas depois do pagamento aos
credores presentes na audiência conciliatória.

Reunidas as demais condições legais,
caberá ao juiz homologar o acordo celebrado. Nele, fixará a data a partir da qual
será providenciada a exclusão do nome
do devedor dos bancos de dados de negativação e de cadastros de inadimplentes
(Serasa; SPC). Deverá a autoridade judiciária, ademais, fazer constar no termo
de compromisso e exigir que consumidor
evite o agravamento de sua situação
de superendividamento, por exemplo,
impedindo-lhe de contrair novas dívidas,
sob pena de rescisão.
Em linhas gerais, mediante a devida
orientação de um profissional do direito,
a lei pode ser muito benéfica para todo o
mercado, tanto para aqueles cidadãos hoje
endividados com despesas relacionadas à
aquisição de bens no mercado de consumo
quanto para aqueles credores que desejam
resolver os seus créditos, ainda que mediante
concessão de parcelamento ou de descontos, tudo com o claro desiderato de gerar a
retomada gradual e consciente da atividade
produtiva e de consumo no país, já para o
esperado estágio pós-pandêmico.

O conteúdo deste artigo é de responsabilidade exclusiva do seu autor

“Somos feitos de carne, mas somos
obrigados a viver como se
fôssemos de ferro”
Freud
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Psicanalítico

Av. Dr. João Luiz de Almeida, 250 - sala 105 - Vila Guilhermina
Montes Claros - MG
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Daniel Amaro

Um dos caminhos dos pequenos negócios para
driblar a crise foi começar a vender pela internet

O

comércio eletrônico já era
uma realidade para grande
parte das empresas brasileiras, mas se tornou ainda mais
presente por conta da pandemia
do coronavírus. Diante da impossibilidade de abertura das lojas
físicas, principalmente os pequenos negócios precisaram ceder
às ferramentas digitais, fazendo
com que as vendas pela internet
aumentassem durante a crise
sanitária. De acordo com pesquisa
realizada pelo Sebrae em parceria
com a Fundação Getulio Vargas
(FGV), mais da metade do faturamento de 30% dos microempreendedores individuais (MEIs), que
atuam nesse mercado, provém
dessa fonte. Entre os donos de
micro e pequenas empresas esse
percentual cai para 22%.
Por conta das medidas restritivas para conter o avanço da
COVID-19, um dos caminhos para
driblar a crise foi começar a vender
pela internet. “A necessidade de
inovar e descobrir novas alternativas para manter a renda permitiu
que muitos empreendedores
passassem a ter a principal parte
de seu faturamento nas vendas
on-line. O curioso é que o público
que mais tem se beneficiado é justamente o dos microempreendedores individuais”, enfatiza Carlos
Melles, presidente do Sebrae.
Entre as 21 atividades analisadas, em 14, a importância do
comércio eletrônico no faturamento foi maior para os MEIs.

Mais da metade dos microempreendedores individuais do turismo
alegaram ter mais de 50% das
vendas oriundas da internet, seguidos pelos da economia criativa
(46%), indústria alimentícia (45%)
e artesanato (43%).
Em pesquisa anterior, o Sebrae
já havia detectado que a plataforma WhatsApp é a preferida
pelos empreendedores que se
inseriram no mundo virtual, com
84% de adeptos. Cerca de 90%
das empresas que exercem atividades como artesanato, beleza
e moda, e que digitalizaram sua
comercialização, usam esse recurso para vender seus produtos
e serviços. Instagram e Facebook
são as próximas opções, com 54%
e 51%, respectivamente e apenas
23% dos negócios vendem por
sites próprios.

Presença digital
Liliane Cerqueira tem um comércio de bijuterias e peças para
montagem de artesanato em
geral. Ela relata que o movimento
na loja física caiu bastante, mas as
vendas pela internet têm compensado essa baixa. “Nós já tínhamos
nossas redes sociais como forma de
mostrar os materiais. Só que não
era possível adquirir nada on-line.
No começo da pandemia tivemos
que fechar e para não perder ainda
mais faturamento, fomos forçados
a migrar para o e-commerce”.
A ideia deu muito certo. “Tem
dado retorno financeiro, inclusive, mantido o funcionamento
da nossa loja física. Muita gente
ainda não quer sair de casa com
medo da COVID ou simplesmente
porque a compra pela internet

tem mais comodidade. É possível
ver as fotos dos produtos, escolher
o que mais te agrada, pagar de
forma virtual e receber em casa.
Cerca de 55% do nosso lucro vem
dessa modalidade”, explica.
O empresário Rodrigo Oliveira
montou uma pequena lanchonete
na garagem de sua casa, especializada em batatas recheadas.
Atualmente, vive uma realidade
completamente diferente em relação ao fim de 2019. “As compras on-line cresceram muito nos
últimos meses. Eu estava acostumado a vender por volta de 30 a
40 unidades todo dia no espaço
físico. Agora, com o e-commerce,
tem dias que a quantidade chega
a 100. Tivemos que contratar mais
uma pessoa para ajudar na cozinha
e mais dois motoboys para fazer
entregas de forma mais rápida”.

Divulgação

Mais da metade do faturamento de
30% dos MEIs vem das vendas on-line
Também é preciso pensar nas
entregas. “Definir as regiões que
a loja é capaz de atender, assim
como as taxas para cada localidade. Isso deve estar bem claro
para o cliente. O produto deve ser
bem embalado para não sofrer
danos durante o trajeto. No caso
de estabelecimentos do ramo alimentício, os cuidados são ainda
maiores. Normalmente, os pratos
são enviados por meio do serviço
Como vender pela internet de motoboys. É necessário escolher bem esses profissionais. Tudo
Para o especialista em markeisso influencia nos custos”, alerta.
ting digital Felipe Carvalho, muitos
A forma de receber os pagamicroempresários já vendiam seus
mentos é outra coisa que deve
produtos pela internet, enquanto
ser analisada. “Decidir se aceita
outros vieram conhecer mais socartões, transferência, somente
bre as vantagens
dinheiro ou PIX.
do mundo virtual
“Conseguimos um
Algumas plataforpor conta da pansistema direto do
mas já fazem isso
demia. “O fato é
WhatsApp para o
de forma automáque o hábito de
cliente
poder
ver
tica, mas cobram
comprar on-line
taxas e até mesos
produtos,
preços
vai permanecer
mo mensalidades.
e comprar direto
mesmo depois que
Para quem está coa COVID passar. E
pelo aplicativo”
meçando, o ideal
os pequenos negóé
utilizar
os
meios
gratuitos para
cios devem estar preparados para
recebimento”.
atuar nesse ambiente digital”.
Por último, o especialista
A primeira dica do especialista é
fazer um planejamento. “Precisa co- recomenda ter um bom relacionhecer seus clientes, quem são seus namento com os clientes e acomconcorrentes e qual plataforma será panhar a sua satisfação. “Mande
utilizada para venda. Existem diver- algum recado ou até mesmo um
sos sistemas disponíveis que podem mimo junto com o pedido. Peça ao
auxiliar nesse começo. O ideal é pes- consumidor que avalie a empresa
quisar o que cada um oferece e quais e o produto. Isso serve para que
os seus benefícios. As redes sociais o proprietário saiba o que está
são uma boa opção. Outro passo dando certo e o que precisa ser
importante é ter um estoque sempre melhorado. É uma maneira de
disponível e controlar a quantidade garantir a qualidade das vendas
pela internet”, finaliza.
de produtos adequadamente”.

Ele diz que utiliza as redes
sociais para anunciar o cardápio
e colocar fotos dos pratos. “Conseguimos um sistema direto do
WhatsApp para o cliente poder
ver os produtos, preços e comprar
direto pelo aplicativo. Pode ainda
acompanhar o status e saber se
já saiu para entrega. Nosso faturamento aumentou e pelo menos
60% dele vem das vendas on-line”.

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

facebook.com/SucodeUvaAurora
vinicolaaurora.com.br/sucodeuva
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Psicopatia: até 3% da população
pode sofrer com esse transtorno
A partir de hoje a sua
vida acabou”. Essa foi a
ameaça que Luma Silva*
recebeu de seu ex-marido
após pedir o divórcio. O motivo? Ela estava
casada há mais de uma década com um
psicopata. No começo, Luma acreditava
que seu comportamento era normal, mas,
com o passar do tempo, percebeu que a
situação era grave.
Contudo, o que ela viveu é mais
comum do que parece, já que estima-se
que 1% a 3% da população seja psicopata. Segundo o psiquiatra e neurocientista, Pablo Vinicius, existem muitos
disfarçados na nossa sociedade. “É
o político que exerce um importante
cargo, o militar de alta patente, a pessoa que está à frente de uma igreja.
Normalmente, eles buscam postos de
autoridade, onde estão enquadrados
por uma lei que permite, indiretamente,
que pratiquem sua perversidade. Nem
sempre ele mata, mas pode destruir a
vida de alguém”.
Foi exatamente assim que Luma se
sentiu. “Desenvolvi uma depressão gravíssima. Adquiri ansiedade, medo de sair
na rua, não conseguia trabalhar e não
tinha ânimo. Era uma pessoa sozinha
porque ele dissimulava tudo, me isolando
e descredibilizando”.
Vinicius explica que o quadro é chamado de Transtorno de Personalidade
Antissocial. “É algo que vai sendo desenvolvido ao longo da vida. A pessoa nasce
com uma predisposição genética e isso
se desenvolve de forma doentia, uma
vez que o indivíduo é perverso, maldoso
e mentiroso”.

Ele acrescenta que, tecnicamente,
não existem níveis de psicopatia. O que
se tem é uma discussão acerca do grau
de perversidade que a pessoa apresenta.
“Podemos falar do nível de frieza do
psicopata, do quanto ele tem prazer em
causar dano e sofrimento alheio. Nesse
sentido, temos um transtorno leve, que
é quando a pessoa não é criminosa, mas
exerce sua maldade no local de trabalho,
com seus subalternos ou em casa, com
filhos e companheiro (a)”.
O que vai caracterizar um psicopata
é sua necessidade de domínio e poder
exercido sobre o outro. “Em um grau leve,
esse dano é menor. Mas em casos mais
graves, temos os assassinos e até serial
killers. Pessoas que não demonstram
culpa ou remorso e que buscam o crime
por prazer, para satisfazer o desejo de
fazer o mal. Em níveis extremos, gostam
até de determinar a hora exata da morte
da vítima”.
O psiquiatra diz que não existem
traços universais que caracterizam
um psicopata, mas que alguns fatores
podem ser observados. “Geralmente,
são pessoas inteligentes, sedutoras e
manipuladoras. Por muitas vezes, hábil
em virar a culpa para a vítima, articulados, uns podem ser agressivos e outros
dóceis. Ele não tem empatia, é incapaz
de sentir a dor alheia”.
Vinicius explica que não existe cura
para o transtorno. “O indivíduo não se recupera da sua perversidade, embora haja
mecanismo de contenção dela. Podemos,
por exemplo, usar medicamentos para
a agressividade, porém é como se fosse
uma camisa de força química, em que a
medicação prende determinadas características, contudo, se tirar o remédio, ele
volta a ser o que é”.

Pedras no caminho
O psicólogo Ricardo Davids esclarece
que conviver com psicopatas é um grande
desafio. “Existe comumente o assédio
moral, sexual, físico ou patrimonial. A
pessoa será sugada ou usada e ainda
pode se sentir insuficiente por não atender
às expectativas do outro. Pode ser invalidada, vítima de chantagem emocional,
colocada como inadequada ou louca em
um ambiente social”.
Ele acrescenta que esse choque de
convivência acontece porque a maioria
das pessoas sem esse transtorno tem
e praticam a compaixão, enquanto o
psicopata usa disso para atender suas
necessidades. “Só que no começo existe
validação e sedução por parte dele. Depois do período da conquista, isso muda
e as vítimas tendem a se culpar. O que
pode levar a quadros de estresse pós-traumático e até depressão”.
É preciso assistência às vítimas. “É
importante que elas convivam com outras pessoas e busquem se fortalecer em
redes de apoio, principalmente, no caso
de não ter autonomia financeira. O ideal
é perceber-se como vítima, reconhecer
seus desejos, sonhos e necessidades como
coerentes e justos. E encerrar, sempre que
possível, o relacionamento nocivo”.
Demorou, mas Luma conseguiu perceber que estava em um relacionamento
assim. O ápice veio quando ela descobriu
uma traição. “Meu filho viu tudo. Isso foi
a gota d’água e eu o expulsei de casa.
Depois disso começaram as ameaças mais
graves. Hoje, percebo que elas sempre
existiram, mas não me atentava. Lembro-me de uma vez que ele se machucou para
me provar que poderia fazer o mesmo
comigo”.

Joaquim Garcia

Hora do cafezinho
a cultura e os novos valores
precisavam ser construídos,
validados e disseminados,
eram precisos momentos de
troca. O senso de pertencimento despencou, nada a ver
com produtividade – segundo
a Jostle and Dialectic´s, que
ouviu em dezembro de 2020
profissionais de vários países
– 60% deles sentem-se mais
desconectados, 77% afirmam
socializar menos com seus
colegas e, pasmem, 80%
sentem desconexão com a
cultura corporativa. O cafezinho foi para casa!
Passados 400 dias daquele 14 de março de 2020, o
trabalho remoto é repensado.
Sim, ele veio para ficar, mas
a tendência será um misto
do remoto e presencial - o
modelo híbrido deverá vingar.
Trabalhar 2 dias lá e 3 dias cá
pode ser o diferencial, a tábua
salvadora para o senso de
pertencimento, para a cultura
empresarial, pois precisamos
nos conectar, socializar e,
assim, a cultura agradecerá.
Que venha a hora do cafezinho!

O conteúdo deste artigo é de responsabilidade exclusiva do seu autor

Infelizmente é bastante comum que
psicopatas não permitam que suas vítimas terminem a relação. “Isso pode
ser difícil e até impossível. Nesse caso, é
fundamental colocar limites na relação. É
importante também que ela nunca pense
em vingança, pois isso irá mantê-la em um
relacionamento destrutivo”, explica Davids.
Ele ressalta que é crucial que a vítima
esteja ciente da impossibilidade de cura
do psicopata. “Dessa forma, ela não
pode esperar nada positivo dele. O ideal
é manter o mínimo de afeto e distância.
E ter em mente que qualquer coisa boa
advinda está imbuída de uma intenção
perversa que pode prejudicar a vítima e
seus familiares”.
Manter a distância é o que Luma tem
tentado. “A partir do pedido de divórcio,

ele já invadiu a minha casa, ameaçou e
agrediu a mim e a meus filhos. Consegui
medida protetiva para a gente, mas isso
o deixou ainda mais nervoso. Ele me
persegue pela internet, pelo bairro e até
judicialmente”.
A justiça, segundo ela, não tem sido
eficaz. “A justiça é machista e defende os
homens. Não interessa quantos BOs a mulher faça, o cara ainda vai ser um bom pai.
Ela não considera que ele é um doente e
que pode adoecer meus filhos também.
Mas, tento ser forte, por mim e por eles.
Estou me cuidando, me reencontrando,
porque por um bom tempo, esqueci de
quem eu era”.
*O nome da vítima foi alterado para
preservar sua integridade física.

Horizonte Belo
Brumadinho - MG

Sua melhor opção para:
• Reuniões e treinamento
• Fins de semana

• Férias
• Feriados

Divulgação

conhecíamos se perdia e com
ela o que mais?
Todos contamos com a
hora do cafezinho, somos os
14º consumidores de café do
mundo, é nossa hora de dar
uma pausa, jogar conversa
fora, falar sobre a empresa,
formar nossa percepção e
absorver algo comum compartilhável – a nossa cultura
corporativa ou departamental. Conversei com diversos
C-Level, recém-chegados em
empresas, tentando emplacar
novos valores e comunicação
e nesta revolução não tinham
mais como ouvir ou dar feedbacks, saber quem é quem
como somente o chão de
fábrica sabe, provocar ou empurrar qualquer novo modelo
de trabalho ou a nova cultura
organizacional.
É certo que algumas empresas já estavam avançadas
nesta digitalização, o trabalho
remoto trouxe produtividade, suas culturas fortes e
distribuídas eram presentes
e “transparentes”, estavam
nas veias e circulavam donas
da situação. E noutras, onde

Quadro não tem cura e pode levar pessoa a manipular e matar

Hotel Fazenda

Vice-presidente de TI e Transformação das Farmácias
Pague Menos – maria.emilia3@maquinacohnwolfe.com

Iniciamos 2020 com a expectativa de mais um ano de
desafios pessoais e também
profissionais. Era só esperar o
ano começar, sim, em nosso
país, ele começa sempre após
o Carnaval. Havia boatos
de um vírus lá na China,
achávamos que estávamos
fora, mas estávamos dentro
e, pouco tempo depois, começava a maior loucura nas
nossas vidas. Nos escritórios,
comentávamos na hora do
cafezinho, o que viria acontecer, éramos o engenheiro de
obras prontas comentando
a cultura e a estratégia da
nossa empresa. Sim, na hora
do cafezinho!
Veio o fechamento das
escolas e fomos, pais, mães
e todos, levados para casa,
seja para cuidar de nossos
filhos sem aulas, seja porque
nossas empresas entraram no
movimento do isolamento social, pela maior pandemia de
todos os tempos. Demos início
ao movimento do trabalho
remoto, muito usado pelas
grandes, as techies.
Naquele momento, deu-se início ao maior movimento
de transformação das empresas, das escolas e do mundo.
Aceleramos o home office e
seus desafios estruturais. Tanto para as empresas que não
estavam preparadas, quanto
para as pessoas cujas casas
foram transformadas em
escritórios e escolas. Além, é
claro, do objeto social original, de ser a casa! Gente, o cafezinho passou a ser tomado
em casa e o que aconteceria
com o momento de troca de
ideias, reclamações, fofocas e
até feedbacks – você já parou
para pensar quantos feedbacks já deu nestes momentos?
A hora do cafezinho como

Pixabay

Nat Macedo

A 52 km de BH e 9 km do Inhotim
www.horizontebelo.com.br
(31) 3261-1515
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Apenas 14,87% dos jovens recém-formados
conseguem vagas em sua área de formação
U

ma pesquisa feita pelo
Núcleo Brasileiro de Estágios (Nube) mostra que
apenas 14,87% dos jovens que
se formaram entre 2019 e 2020
conseguiram empregos em suas
respectivas áreas de formação. O
último levantamento havia sido
divulgado em 2019, tomando
como base os graduados de 2014
a 2018. Na época, 27,02% haviam
conseguido ingressar no mercado
em menos de 3 meses, o que
indica uma redução de 44,96%.
A gerente de recrutamento e
seleção Helenice Resende conta
que, mesmo antes da pandemia,
o país já passava por uma situação
delicada no que se refere à empregabilidade. “O desemprego já
atingia níveis altos. As causas
são complexas e estão relacionadas a questões econômicas, políticas e sociais.
Nos últimos anos cresceu
o número de pessoas
formadas no ensino
superior, enquanto
a quantidade de
postos de trabalho diminuiu”.

No entanto, ao que tudo
indica, a pandemia agravou o
quadro. “Isso ocorreu devido
à incerteza da economia e o
fechamento de vagas. Algumas
empresas que se mantiveram,
ficaram com receio de abrir novas posições nesse momento de
instabilidade e, com isso, os mais
jovens foram as maiores vítimas
da alta do desemprego no país”.
Para Helenice, o cenário pode
começar a melhorar no segundo
semestre. “As expectativas são
boas, principalmente pelo avanço
da imunização. Porém, com a
atual instabilidade econômica, é
provável que não tenhamos uma
redução considerável na taxa de
desemprego”.
A especialista acrescenta
que a vacinação poderá abrir
novas oportunidades e, assim,
os inativos voltarão a procurar
emprego. “Isso pode equiparar
os números, entretanto, para
aumentar a taxa de empregabilidade dos recém-formados,
é importante criar postos de
trabalho voltado para esse público, uma vez que a crise de
empregabilidade entre os jovens
é um problema antigo”.

É possível se destacar?

De 2018
para cá,
índice reduziu
mais de 44%

A especialista em gestão de
pessoas, Helianna Lourenço, afirma que enxerga um cenário onde é
fundamental que o recém-formado
esteja apto às novas oportunidades que estão por
vir. “Se destacar

Reprodução/Internet

Nat Macedo

no mercado é primordial para a
sustentabilidade da carreira escolhida. Sendo assim, é importante
desenvolver networking, principalmente, com os colegas de turma,
professores ou com antigos e atuais
colegas de trabalho. Além disso,
mantenha uma constante atualização na área escolhida como
cursos livres e de extensão, leitura
de textos de referências na área,
pós-graduação, etc”.

A especialista ainda indica
que as redes sociais podem
e devem ser usadas, mas da
forma correta. “A pessoa deve
fazer uma exposição positiva de
si nas redes, principalmente no
LinkedIn, que já é voltado para
isso. Outra coisa importante é
ter uma postura adequada em
entrevistas de emprego, expressões formais e trajes próprios à
vaga pleiteada”.

UMA VITÓRIA
DE TODOS

Assembleia Legislativa. No dia 14 de julho, 75 dos 77
deputados deixaram as diferenças partidárias de lado e
se uniram em torno de um objetivo comum: fazer com que
TODOS os 853 municípios do estado fossem contemplados
no acordo da Vale. Um acordo histórico, que reduz a
burocracia e faz o dinheiro chegar mais rápido às pessoas.
A Assembleia não vai deixar nenhuma cidade para trás.
Essa é uma vitória de TODOS os mineiros.
BENEFÍCIOS POR CIDADES
CAPITAL E RMBH

Belo Horizonte
Betim
Contagem
Ribeirão das Neves
Santa Luzia
De 50 mil a 100 mil habitantes
De 25 mil a 50 mil habitantes
De 15 mil a 25 mil habitantes
De 5 mil a 15 mil habitantes
Até 5 mil habitantes

R$ 50 milhões
R$ 15 milhões
R$ 30 milhões
R$ 15 milhões
R$ 15 milhões
R$ 5 milhões
R$ 2,5 milhões
R$ 1,5 milhão
R$ 1 milhão
R$ 750 mil

Para a lista completa
dos municípios acesse:
almg.gov.br/emendamunicipios

Formada desde o primeiro
semestre de 2020, a publicitária
Julia Mercarini não conseguiu
uma vaga em sua área. “Fiz dois
estágios enquanto estudava,
mas eles terminaram em 2019 e
não fui contratada. Atualmente,
trabalho como atendente. Tento
não desanimar, pois sei que o
mercado está difícil e tem muita
gente enfrentando uma barra.
Pode não ser o emprego dos

meus sonhos, mas pelo menos
tenho um”.
Para não perder o pique, ela
segue estudando e se atualizando. “Na internet tem muita coisa.
Só fica parado quem quer. Já fiz
vários cursos on-line desde que
a pandemia começou, sendo
pelo menos 80% deles de forma
gratuita. Vejo isso como um investimento para a futura carreira que
sei que vou conseguir”, conclui.
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ALMG tem contribuído para
a recuperação da economia
A
O plano tramitou na Casa
na forma do Projeto de Lei (PL)
2.442/21, que é de autoria de
todos os deputados e tem como
primeiro signatário o presidente
da ALMG, Agostinho Patrus (PV).
Ele foi transformado na Lei 23.801,
promulgada em maio, que institui
o Plano de Regularização e Incentivo para a Retomada da Atividade
Econômica no Estado de Minas
Gerais (Recomeça Minas).
A nova norma prevê a regularização de dívidas tributárias,

oferecendo descontos para quem
pode quitar os impostos em atraso
e, em contrapartida, direcionando os recursos a serem obtidos
dessas empresas com boa saúde
financeira para o socorro aos que
estão mais prejudicados, sejam
empreendedores ou a população
mais carente.
A lei institui, entre outros
benefícios, desconto de até 90%
sobre multas e juros, para pagamento à vista do Imposto sobre
Circulação de Mercadorias e Ser-

Clarissa Barçante

pandemia da COVID-19 seguiu sendo
um dos principais
assuntos a mobilizar
a Assembleia Legislativa de Minas Gerais (ALMG) no
primeiro semestre deste ano. Um
dos destaques relativos ao tema
foi a apresentação do plano Recomeça Minas, que tem por
objetivo apontar soluções para
a recuperação e retomada do
desenvolvimento econômico e
social do estado.

viços (ICMS) e reduções escalonadas para pagamentos a prazo,
variando de acordo com o número
de parcelas.
Para o Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores
(IPVA), o desconto sobre multas e
juros pode ser de 100% e, para o
pagamento parcelado, de 50%.
São oferecidos, ainda, descontos
para a quitação de outros tributos
estaduais.
Foram criadas também linhas
de crédito em condições especiais, oferecidas pelo Banco de
Desenvolvimento de Minas Gerais
(BDMG) para pessoas físicas e
jurídicas, com prioridade para
as micro e pequenas empresas
mineiras e a agricultura familiar
e suas cooperativas.

Sugestões da sociedade
Além da contribuição de todos
os parlamentares, o Recomeça
Minas contou com sugestões da
sociedade. Foram realizados 16
encontros regionais, em abril,
para coletar as propostas de
representantes municipais e de
empresas e trabalhadores.
Uma das principais ideias
incorporadas ao longo das discussões foi o Força Família, auxílio
financeiro no valor de R$ 600, a

Além da contribuição de
todos parlamentares, o
Recomeça Minas contou com
sugestões da sociedade

ser pago em parcela única a mais
de 1 milhão de famílias que se encontram em situação de extrema
pobreza.
Outra contribuição é a desoneração da cesta básica, isentando
esses produtos de ICMS até 90
dias após o encerramento do
estado de calamidade pública
decorrente da pandemia.
Também foi incorporada ao
texto aprovado a suspensão da
exigência de apresentação do
Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo (CRLV) de 2021,
enquanto perdurar o estado de
calamidade pública.

Fiscalização
Também foi destaque do primeiro semestre legislativo de 2021

a nova edição do Assembleia Fiscaliza, um processo de prestação
de contas em que secretários de
Estado e dirigentes de entidades
da administração direta e indireta
devem comparecer a reuniões das
comissões para fornecer informações sobre a gestão de suas
respectivas áreas.
Nas 10 reuniões realizadas
neste semestre, o foco foi apurar
as ações adotadas para o enfrentamento da pandemia e mitigação
de seus impactos, assim como o
planejamento estruturado para a
retomada das atividades rotineiras.
Os gestores também prestaram contas sobre os compromissos assumidos na edição anterior,
realizada em novembro de 2020,
e responderam a questionamentos levantados pelos deputados.

Governo mineiro assina parceria com Fiemg e Senai

BAIXE AGORA
BAIXE AGORA

Projeto Recomeço foi lançado em JF e oferece cursos de capacitação em 28 municípios

Divulgação

Uma parceria entre o governo
de Minas, a Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais
(Fiemg) e o Serviço Nacional de
Aprendizagem Industrial (Senai)
foi firmada para oferecer cursos de
qualificação voltados para atendimento ao público do Projeto Recomeço, em 28 municípios.
Elaborada pela Secretaria de
Estado de Desenvolvimento Social
(Sedese), a iniciativa tem o objetivo
de fomentar a empregabilidade
com a qualificação de pessoas afetadas pela pandemia, unir quem
emprega a quem precisa trabalhar,
por meio de articulações entre os
órgãos governamentais, setores
produtivos, entidades da sociedade
civil e organizações não governamentais.
Representando na ocasião o
presidente da Fiemg, Flávio Roscoe, esteve presente no evento o
vice-presidente da entidade, Tadeu
Monteiro, que também assinou
o termo de cooperação técnica,
juntamente com a secretária de
Desenvolvimento Social, Elizabeth
Jucá.
Além dele, também participaram da solenidade os secretários
de Estado Fernando Passalio (Desenvolvimento Econômico); Leônidas Oliveira (Cultura e Turismo) e
Mateus Simões (Geral); além da
prefeita de Juiz de Fora, Margarida
Salomão (PT); do presidente da
Fiemg Regional ZM e do Sindipan-JF, Heveraldo Castro; e do diretor
da Fiemg Regional ZM e presidente
do Sinduscon-JF, Aurélio Marangon

Sobrinho, entre ouras autoridades e
lideranças políticas e empresariais.
Pessoas inscritas no Cadastro
Único (CadÚnico), que estejam
abaixo da linha de pobreza e em
busca de uma colocação no mercado de trabalho ou de uma alternativa de geração de renda,
são o público-alvo do projeto. O
governo vai mapear as ofertas de
emprego nas empresas e informar
às prefeituras e aos Sines locais
(Sistema Nacional de Emprego),
que, por sua vez, vão direcionar os
trabalhadores que mais precisam
dessas oportunidades.
Entendendo que parte do público também é carente de habilidades
de trabalho, o projeto também
vai ofertar cursos de qualificação
e capacitação para o ensino de
ofícios, pensados para atender aos
requisitos de formação exigidos
pelas vagas de trabalho ofertadas pelas empresas parceiras. Os
cursos, de curta-duração, serão
disponibilizados pelo Senai, de forma totalmente gratuita. E todas as
empresas e indústrias participantes
recebem o selo de Empresa Parceira
do Desenvolvimento Social, que
certifica o compromisso com o desenvolvimento social e econômico
dos mineiros.
O governador Romeu Zema
(Novo) ressaltou que o programa é
voltado para aqueles que mais precisam e que, certamente, são os que
mais valorizam a oportunidade. “A
pandemia causada pelo coronavírus
impactou a economia, reduzindo
postos de trabalho, limitando o

funcionamento de alguns setores
e, consequentemente, diminuindo
o orçamento de muitas famílias.
Como consequência desse cenário,
cerca de 5 milhões de mineiros
estarão vivendo abaixo da linha
da pobreza. Diante disso, estamos
buscando parcerias com empresas
e órgãos públicos para ofertar essas
vagas e mudar esta realidade. Nosso compromisso é com a empregabilidade”, destacou.
O vice-presidente da Fiemg
destacou que estar junto com o
governo do Estado na empreitada
da busca incessante e incansável
pela inclusão social é dever que
a indústria mineira abraça com
fervor e força total. “Neste momento, em que a economia ainda se
recupera da crise, é fundamental
arregaçarmos as mangas e desenvolvermos ações como esta. E
nesse contexto a participação do
Senai é fundamental. Estamos
prontos e preparados para dar
nossa contribuição pela empregabilidade dos mineiros”.
Até o momento, o Projeto Recomeço já reuniu 28 parceiros. A seleção de cursos a serem ministrados
foi realizada com base nas principais
atividades econômicas de cada
região, para que sejam potencializadas as chances dos estudantes
conseguirem uma colocação no
mercado. Em Juiz de Fora, o Senai
ofertará seis cursos em duas áreas
distintas: noções de corte e costura;
corte e costura – aperfeiçoamento
profissional; noções de boas práticas de alimentos; confeitaria; noções de segurança em eletricidade
e eletricidade predial.
Ainda durante o evento, foi lançada pelo governo estadual a Rede
Integrada de Proteção ao Turismo,
por meio da assinatura de um
termo de cooperação técnica entre
a Secretaria de Estado de Cultura
e Turismo e a Política Militar de
Minas Gerais.
A iniciativa prevê a realização de
ações para intensificar a segurança
pública, a cultura e o turismo, por
meio da mobilização de representantes de diversos setores da
sociedade.

O aplicativo oficial da Rádio Itatiaia

O aplicativo oficial 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.

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
mundo.
A Rádio Itatiaia está ao seu lado, no seu bolso, na sua bolsa,
na qualquer
sua mesalugar
e nadosua
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.
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DA COCHEIRA

SBA

Prestígio do senador

Quando a eleição se aproxima, os pacotes de bondade começam a surgir. O governo federal já anunciou o aumento do dinheiro
no bolso das famílias brasileiras. Enquanto isso, o prefeito de Belo
Horizonte, Alexandre Kalil (PSD), também resolveu criar a sua bolsa
municipal para os mais necessitados. O projeto daqui já está na
Câmara Municipal.

A coluna manifesta os
parabéns ao presidente
do Senado, o mineiro
Rodrigo Pacheco (DEM),
avaliado como o
congressista mais
influente do Brasil

Domingo, dia 25 de julho
Deputado Arlen Santiago
Senhora Luiza Leal Chaves

Segunda-feira, 26
Ex-deputado Luiz Alberto Rodrigues
Senhora Vilma Penido
Manoel Resende de Matos Cabral - ex-jogador Nelinho
José Antônio - Sociedade Orquidofila de BH

O ex-presidente Lula (PT) levantou a esquerda contra ele ao
apoiar a ditadura em Cuba no caso das manifestações populares dos
últimos dias. Aqui, Lula é democrata, mas comunista de carteirinha
na ilha caribenha e a favor de uma ditadura que limita a liberdade
das pessoas. Ele deu um tiro no pé, principalmente para a futura
campanha eleitoral.

Terça-feira, 27
Lúcio Flávio Ribeiro Bahia
Janahina Pereira - Rádio Itatiaia
Otair Rocha

Os inimigos políticos de Lula estão tirando do baú decisões
do governo petista. Um exemplo foi quando eles impediram que
três atletas cubanos pedissem asilo político no Brasil. Á época, o
governo os devolveu a ditadura cubana imediatamente. Já pensou
o que seria do governo brasileiro se deixasse de aceitar um pedido
de asilo político hoje?

CRUZEIRO ESPORTE CLUBE - Que o Cruzeiro está passando por dificuldades
e teve uma péssima administração, todos sabem. No entanto, o estranho
é a forma como o clube vem sendo administrado, sem que os verdadeiros
cruzeirenses sejam chamados para ajudar. Agora, a sede do Cruzeiro fica
no shopping do América, mesmo tendo uma na Rua Timbiras e outra
na Guajajaras. Será que a sede administrativa, mesmo vendendo o belo
patrimônio da Rua Timbiras, construída pelo ex-presidente Zezé Perrella,
não poderia ficar na velha, onde o clube foi administrado durante muitos
anos? Será que a única coisa que o presidente Sérgio Santos Rodrigues
sabe fazer é vender o patrimônio do time? O mais lamentável é saber que
o clube já foi uma equipe forte e caminha para a terceira divisão. Esta é a
suprema humilhação para todos os cruzeirenses.

Quarta-feira, 28
Jornalista Lúcio Braga Guimarães
Ex-deputado Hugo Gontijo

Kalil tomou uma medida certa ao não estender o horário de
funcionamento de bares e restaurantes para além das 23h. Os bons
e velhos restaurantes da cidade têm protocolo e respeito pelas leis,
mas os botecos se aglomeram naturalmente.

Quinta-feira, 29
Marcio Abreu - Brumadinho
Francisco Rodrigues
Valdez Maranhão

BANCO ITAÚ - Sou cliente de várias contas no Banco Itaú, principalmente as
jurídicas e, como todo cidadão brasileiro, estou penando para chegar a uma
agência bancária nestes tempos de pandemia. Fizeram tudo errado: evitaram
aglomerações dentro, mas as fazem do lado de fora, onde, principalmente, os
idosos ficam esperando para entrar. Agora, os clientes vão sofrer mais ainda.
É que o banco comprou por mais de R$ 2 bilhões a conta salário de todo
funcionalismo público de Minas Gerais. Se já era difícil entrar numa agência,
agora vai ser impossível. A direção do Itaú está anunciando a abertura de mais
agências, inclusive com postos de pagamento em batalhões da Polícia Militar.
E como farão os outros funcionários: professores, médicos, enfermeiros, agentes da polícia civil e funcionários burocráticos de outras secretarias? Na propaganda é uma maravilha, mas no tratamento com os clientes é uma lástima.

A NI V E RS A RI A NT E S

Ana Maria Toledo,
da Multimarcas,
com a vice-prefeita
de Itapecerica,
Joyce Rios (MDB),
em recente
evento em BH

Sexta-feira, 30
Rosa Lambertucci - Contagem
Marco Antônio Ferreira
Maristela Guimarães

Sábado, 31
Marlene Abreu Rocha
Rosemar de Oliveira - Rádio América

A todos, os nossos Parabéns!
O conteúdo desta coluna é de responsabilidade exclusiva do seu autor

Parceira com e-commerce facilita vendas
dos pequenos produtores da Estrada Real
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

A
ENCADERNAÇÃO EM GERAL
Executamos qualquer tipo de encadernação em CAPA DURA com revestimento em
P E RC A L U 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 t e 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

tradição da produção local, um dos
traços mais fortes
da cultura presente nos caminhos da Estrada
Real, ganha uma grande
aliada na distribuição de
seus sabores e saberes. A
Fazendinha em Casa, um
mercado on-line para venda
de produtos locais, artesanais, orgânicos e agroecológicos, e o Instituto Estrada
Real (IER), responsável pela
principal rota histórica e turística do Brasil, se unem em
uma parceria que fortalece
os valores dos produtores da
região e a memória afetiva
inerente aos produtos oferecidos ao longo do trajeto.
A parceria entre a Fazendinha em Casa e o IER
tem o objetivo de fortalecer
a cadeia de produção local
da rota turística, permitindo
uma venda simples e direta,
por meio da plataforma,
aliada a uma logística que
leve os produtos da Estrada
Real a compradores de todo
o Brasil. A iniciativa conta
com o apoio das administrações municipais de cada
localidade para divulgação
e apoio institucional local.
“O site tem o foco em
produtos artesanais, de
pequenos produtores, que

normalmente tem que vender para grandes mercados,
então a margem não é tão
atrativa com um atravessador. A ideia é viabilizamos
a venda direta e, para isso,
temos que trazer os produtores para se cadastrarem. Na
pandemia, a venda on-line
se mostrou um canal eficiente e completo. Estamos
trabalhando com convênios
com os Correios e transportadoras, para possibilitar
um custo mais barato na
logística e a entrega é conduzida direto pelos produtores.
Acreditamos que assim conseguiremos mudar o local
e trazer o envolvimento e
riqueza para estes produtores”, explicou o diretor Executivo do IER, Daniel Junqueira.
Para participar os produtores das mais de 200
cidades da rota da Estrada
Real devem realizar um
pré-cadastro no site da Fazendinha em Casa. É preciso
fornecer informações básicas sobre o trabalho realizado e os produtos oferecidos
para receber um contato da
plataforma de vendas virtuais. Aqueles que aderirem
à parceria terão condições
especiais em taxas e no uso
da plataforma para ampliar
as possibilidades de comer-

cialização, além de receber
o selo oficial da Estrada
Real na sua loja on-line na
Fazendinha.
“Os produtores já estão
acessando a plataforma para
começar a comercializar seus
produtos. Nossa equipe está
prestando todo o auxílio
técnico sobre como se cadastrar, realizar pedidos e tudo
mais”, conta Cláudia Ligório
do site Fazendinha.

IER
É uma instituição da sociedade civil, sem fins lucrativos, criada pela Federação
das Indústrias do Estado de
Minas Gerais (Fiemg) com
a finalidade de valorizar o
patrimônio histórico-cultural, estimular o turismo, a
preservação e revitalização
dos entornos das antigas estradas reais remanescentes.
É a maior rota turística
do Brasil, redescobrindo os
caminhos da Coroa Portuguesa para o trânsito de
ouro e diamantes de Minas
Gerais até os portos do Rio
de Janeiro. São mais de
1.630 quilômetros de extensão e 300 anos de história,
contada pelos produtores
locais e pelas paisagens
únicas do percurso.

Para saber mais sobre a parceria, acesse www.fazendinha.me/cadastramentoER
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PAU LO C E SA R P E D R O SA

AMM e Sebrae destacam a importância
do turismo para a retomada da economia
O turismo regional é uma das
grandes apostas para a retomada
da economia, principalmente nos
pequenos municípios. Para orientar
melhor os gestores da Zona da Mata
e incentivar o empreendedorismo
no setor, a Associação Mineira de
Municípios (AMM), a Confederação
Nacional de Municípios (CNM) e o
Sebrae, participaram do Seminário
“Como desenvolver o turismo no
seu município”, promovido pela
Prefeitura Municipal de Argirita e
pelo Circuito Turístico Serras e Cachoeiras, no dia 20 de julho.
Prefeitos de diversos municípios da região participaram do
evento e puderam ouvir palestras
com temas que podem orientá-los
no engajamento turístico e para
que eles possam desfrutar das belezas e da cultura local, explorando
melhor essa grande vocação que a
Zona da Mata possui.
O presidente da AMM e vice-presidente da CNM, Julvan Lacerda, participou da abertura
e parabenizou o presidente do
Circuito Turístico Serras e Cachoeiras e prefeito de Argirita, Alex
Andrade Anzolin (Patriota), pela
iniciativa. “A Zona da Mata tem
belezas naturais, cultura, gastronomia, e, com um direcionamento
de pessoas que já possuem experiência nessa área de turismo, é

possível levar desenvolvimento,
emprego e renda para a região,
com as potencialidades daqui
mesmo, muitas delas dadas pela
natureza”, disse.
Julvan falou ainda de como é
importante o associativismo local
para que se consiga alavancar
propostas importantes como essa
do turismo. “É necessário o envolvimento de um grupo de pessoas,
se reunindo com um pensamento
comum de investir em uma área
para alcançar algo. Mais na frente,
isso vai gerar os frutos, mas se
ninguém começar a fazer, não
adianta”, ressaltou.
Ele apresentou ainda o projeto
da AMM em parceria com o Sebrae,
o Desenvolve Minas Gerais, e como
os gestores devem utilizar a expertise das instituições para alavancar
o desenvolvimento. “É um projeto
onde a gente busca a expertise
do Sebrae, com a capilaridade da
AMM pra podermos qualificar a
gestão pública local, fazer gestões
mais eficientes e ao mesmo tempo,
fomentar o desenvolvimento local,
despertando vocações empreendedoras nas nossas 853 cidades
de Minas”.
Anzolin destacou que o evento
foi feito dentro dos protocolos,
com todas as medidas preventivas,
respeitando o distanciamento.

“Precisamos não apenas pensar na
retomada, mas tomar atitudes para
que estejamos preparados. Esse
seminário hoje mostra em números
que o turismo vai ser a mola mestre
da retomada da economia, principalmente o turismo regional”, disse.
Ele agradeceu a presença de
Julvan e elogiou a gestão à frente
da associação. “É atuante na AMM,
uma liderança que nos honrou e
traz, através da sua experiência e
conhecimentos, uma experiência
de que a gente traga com grandes
parcerias, viabilizar recursos e conhecimentos técnicos para que a
gente possa alavancar esse setor
na nossa região”, disse.

Palestras
A primeira foi sobre o potencial
do turismo brasileiro. “Desafios do
Gestor Público para tornar o município um destino mais competitivo”,
com o palestrante: Mário Nascimento – presidente da Organização
Brasileira das Cidades Patrimônio
Mundial (OCBPM) e consultor de
Turismo da CNM.
A segunda teve como tema:
“Conhecendo o município sob a
ótica do Turismo – Planejamento,
tendências e destaques técnicos”,
com a palestrante: Marta Feitosa,
técnica em Turismo da CNM.

Nova Lima pagou cerca de R$ 3,4 milhões
pelo Auxílio Emergencial Municipal
2.891 pessoas e, após o processo
de atualização dos usuários que
não atendiam aos critérios e confirmada à inelegibilidade de 23
pessoas ou famílias, a prefeitura
divulgou, em maio, uma nova lista, contendo 125 novas inclusões e
PMNL

Com o objetivo de prestar
contas à população, o governo
municipal divulga, mensalmente, o balanço a respeito dos
valores já pagos pelo auxílio
emergencial municipal, uma
das ações que fazem parte do
Programa de Recuperação Socioeconômica.
Desde abril, já foram destinados cerca de R$ 3,4 milhões a
famílias e indivíduos que vivem
em situação de vulnerabilidade
em Nova Lima. Em abril, foi pago
mais de R$ 1,156 milhão, em maio,
R$ 1,2 milhão e, em junho, mais de
R$ 1,26 milhão.
A primeira parcela do benefício foi destinada, em abril, a

sete transferências de titularidade
por óbito. Em junho, após nova
atualização de dados, 32 famílias
deixaram de atender aos critérios
estabelecidos, possibilitando 32
novas inclusões.
Assim, foi alcançando o teto
máximo de 3 mil beneficiários permitido pela lei e novas inserções
só poderão ser feitas caso algum
contemplado deixe de atender
aos critérios. Vale lembrar que o
benefício foi ampliado para seis
parcelas de R$ 400,00 e o valor
pode ser gasto em estabelecimentos cadastrados da cidade. Até a
última parcela paga, a expectativa
é que é seja injetado na economia
local mais de R$ 7 milhões.

Preço do gás assusta o consumidor. Mais
uma vez, o gás de cozinha sofreu alta.
O botijão de 13 quilos aumentou mais
de 17% entre janeiro e julho em Belo
Horizonte e região metropolitana. Em
alguns lugares da Grande BH, as pessoas
já estão pagando até R$ 125. O reajuste
tem ocorrido quase que mensalmente
desde o começo do ano e a explicação é
simples: o preço acompanha o valor do
petróleo. As expectativas para a baixa
por enquanto são pífias. O governo
chegou a intervir ao zerar a alíquota de
PIS e Cofins que incide sobre o gás de
cozinha, mas as empresas aproveitaram
essa oportunidade para ter margem de
lucro. No final da história sabemos que
a corda vai arrebentar para o lado mais
fraco: a população.
Fundo eleitoral e a farra com o dinheiro público. O Congresso Nacional
aprovou o novo fundo partidário de
R$ 5,7 bilhões para as eleições em 2022.
Criado em 2017 para compensar o fim
das doações eleitorais de empresas, o
atual fundo vinha sendo bancado pelas
emendas de bancadas estaduais. O
detalhe é que nas eleições municipais
de 2020 ele foi de R$ 2 bilhões, ou seja,
os políticos quase triplicaram o valor.
Importante dizer que esse dinheiro
será retirado dos investimentos em
educação, saúde e outras obras direcionadas para a população em geral.
O presidente Jair Bolsonaro disse que
vai vetar. Esse fundo eleitoral é uma
vergonha e um tapa na cara do povo.

Pensões bilionárias dos militares. Em
2020, o governo federal pagou pensões a
529 mil pessoas, geralmente parentes de
servidores civis e militares que já morreram. Somadas, essas pensões custaram
R$ 36 bilhões, valor maior que o orçamento do Bolsa Família, que atende cerca
de 14 milhões de famílias. Os parentes de
militares são responsáveis pela maior
fatia do bolo. Mais de 2 mil pessoas estão
na categoria de superpensionistas, ou
seja, acumulam mais de um benefício. O
maior valor que o governo federal pagou
a uma pessoa, em 2020, foi R$ 61 mil.
E o que causa mais indignação é que a
beneficiária dessa pensão é filha de um
militar e viúva de outros dois, segundo o
Portal da Transparência.

Verso e prosa
Saulo Laranjeira,
Valdez Maranhão
e Vovó Placidina
no evento
“Pão de Queijo
em Verso e Prosa”,
no Mangabeiras,
na capital mineira

PBH AMPLIARÁ HORÁRIO DE BARES E RESTAURANTES

Nesta semana, após uma reunião com o Sindicato
de Hotéis, Restaurantes, Bares e Similares de Belo Horizonte e Região Metropolitana (SindiHBaRes), a Prefeitura de Belo Horizonte (PBH) acena para a possibilidade
de ampliar ainda mais os horários de funcionamento
dos estabelecimentos na capital. A medida será editada
por decreto e o funcionamento será até às 23h, de segunda a sábado. Para o presidente do SindiHBaRes, este
colunista que vos escreve, essa flexibilização é mais uma
evolução para a melhoria do setor. O prefeito Alexandre
Kalil (PSD) foi extremamente atencioso e, aos poucos,
vai atendendo as solicitações da cadeia produtiva.
FELIPÃO É UM TÉCNICO EM DECADÊNCIA

Parte da imprensa esportiva mineira insiste em dizer
que o técnico Luiz Felipe Scolari foi o responsável pelo
Cruzeiro não ter caído para a Série C do Brasileiro de
Futebol. Isso não condiz com os fatos. A verdade é que
ele abandonou o time no momento em que percebeu
a dificuldade de voltar para a Série A. Com essa atitude,
ele afundou ainda mais o clube. Felipão é um técnico
rico financeiramente, ultrapassado e que só coleciona
decepções atualmente. Prova disso, foi a eliminação do
Grêmio, em seu estádio, pela Copa Sul-Americana. Tite,
Cuca, Abel, Luxemburgo e outros também já deveriam
ter se aposentado, mas ficam numa eterna ciranda
pelos clubes do Brasil. Assinam bons contratos e depois
que são demitidos ainda continuam recebendo dinheiro. É por isso que os clubes brasileiros estão quebrados.
INDENIZAÇÃO POR FURTO EM ESTACIONAMENTOS ROTATIVOS

Os estacionamentos rotativos são colocados à
disposição dos usuários pelos órgãos executivos de
trânsito dos municípios. Após um processo de licitação, a
empresa vencedora terá o direito de cobrar dos cidadãos
para que estes possam estacionar os veículos em locais
pré-determinados. Mas muitas pessoas não sabem que,
no caso de furto ou avarias nos veículos destinados
aos rotativos, têm o direito de serem ressarcidas pelos
prejuízos. Se o poder público optou pela cobrança de
remuneração de estacionamentos, tem o dever de
vigiá-los com responsabilidade. O consumidor paga
pelo serviço e tem direito à segurança do seu veículo.
Caso contrário, deve-se entrar com uma ação judicial.

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

Equipe Maranhão
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Marta comemora quinta Olimpíada
em Tóquio com a seleção feminina

E

m sua quinta participação em Jogos Olímpicos, Marta ainda se emociona como uma
caloura. Na véspera da estreia em Tóquio, a
capitã da seleção feminina não escondeu a
felicidade por poder disputar mais uma competição
com a Amarelinha.

“Se a Pia falou que o melhor lugar para eu jogar
é aberta na lateral, não tenho nem o que discutir”

Minas Gerais será sede
de torneios de xadrez

Agosto: o primeiro dos três torneios acontece na cidade de
Carandaí, no Hotel Fazenda Pedra do Sino, a 135 km de capital,
BH. O Campeonato Amador Sudeste/Centro-Oeste, nas categorias sub-1400 e sub-2000 será disputado entre os dias 13 e 15
de agosto.
Setembro: de 24 a 26 de setembro, a cidade de Caxambu, no
Circuito das Águas, recebe o Campeonato Brasileiro de Xadrez
Escolar.
Outubro: valorizando as categorias de base, Minas sedia
também o Festival Nacional da Criança, o FENAC 2021, em Juiz
de Fora. O torneio está marcado para os dias 9, 10, 11 e 12 de
outubro.

A FMX vem empenhando esforços para manter o esporte da mente
em atividade, mesmo em tempos de
pandemia. “Com o aceno de melhorias no combate à COVID-19 é hora
de retomar, de forma consciente,
os torneios presenciais. Por isso,
estamos preparando um documento com o objetivo de viabilizar os
torneios municipais e regionais. O
esforço da federação também está
inserido nas ações voltadas para a
realização de torneios híbridos que
serão disponibilizados em breve”,
disse a FMX em nota.

Ricardo
Yokoyama e
Caio Souza

Wanderley Paiva
Desembargador do TJMG e bacharel em
Comunicação Social – ws-paiva@hotmail.com

Mais um gol de placa da Rádio Itatiaia
Fábio Rodrigues

Em face da flexibilização dos
protocolos sanitários em praticamente todo o estado de Minas Gerais e principalmente pelo avanço
da vacinação, imunizando mais de
50% da população adulta, começam a ser liberados os torneios de
xadrez presenciais. A Federação
Mineira de Xadrez (FMX) está
preparando um protocolo a ser
seguido nos torneios.
Em agosto, setembro e outubro, três cidades de Minas,
Carandaí, Caxambu e Juiz de Fora,
vão sediar importantes eventos
chancelados pela Confederação
Brasileira de Xadrez (CBX), todos
com o apoio da FMX.

“Um misto de sensações”. Esta foi uma das primeiras
falas do treinador da ginástica artística do Minas, Ricardo
Yokoyama, sobre sua chegada aos Jogos Olímpicos de Tóquio, no Japão, ao lado do ginasta minastenista Caio Souza.
Ele fará parte da comissão técnica do Time Brasil durante a
competição internacional.
“É uma sensação de muito orgulho fazer parte da equipe
do Brasil no maior evento esportivo do mundo. Fico muito
feliz e satisfeito por ter feito um bom trabalho. Estar aqui
significa que tudo valeu a pena, com esse trabalho de longa
data. Todos os esforços, superações e abdicações valeram
a pena”, pontuou.
Ele chega a Tóquio para sua primeira participação
olímpica. O treinador foi um dos responsáveis por ajudar
Caio a garantir uma das quatro vagas generalistas da
equipe de Ginástica Artística do Brasil, ao lado de Arthur
Nory, Francisco Barreto Júnior e Diogo Soares. O campeão
Arthur Zanetti conquistou uma vaga individual e disputará
apenas a prova de Argolas.
“Ajudar o Caio é o que tenho feito desde que ele começou a treinar comigo, ainda quando criança. Nós fomos caminhando lado a lado e as conquistas foram chegando aos
poucos. Nós sempre mirávamos o futuro, até que chegaram
os Jogos Olímpicos. Tenho orgulho de tudo isso e fico muito
feliz por ter ajudado ele a chegar até aqui”, completou.
Ricardo e Caio chegaram ao Minas Tênis Clube em janeiro deste ano. Desde então, a dupla garantiu cinco medalhas
de ouro no Pan-Americano de Ginástica, no Rio de Janeiro,
e o bronze na Copa do Mundo da modalidade, no Catar.  
Além de Caio e Ricardo, o Minas terá outros representantes na Olímpiada. Na natação, o clube será representado
por Aline Rodrigues, Beatriz Dizotti, Vinícius Lanza, Fernando
Scheffer, Guilherme Costa e Bruno Fratus, pela Seleção
Brasileira, e Julia Sebastian, que representa a Argentina.
O técnico Sergio Marques integra a comissão técnica
do Brasil. No vôlei, estão convocadas as atletas Macrís e
Carol Gattaz, no feminino, e Maurício Souza, no masculino.

A Rádio Itatiaia, conhecida
como a emissora de todos os
mineiros, agora sob a batuta do
jovem e competente publicitário
Diogo Gonçalves, como novo presidente, recentemente adquirida
pelo empresário e principal investidor do Atlético, Rubens Menin,
marcou mais um gol de placa.
Foi anunciado no início de
julho o nome do ex-árbitro da
Federação Internacional de Futebol
(Fifa), Márcio Rezende de Freitas,
para reforçar o primeiro time do
rádio. Considerado o maior árbitro
da história do futebol mineiro,
Rezende fez sua estreia como
comentarista de arbitragem no
clássico nacional entre Atlético x
Flamengo no Mineirão, partida
válida pela 10ª rodada do Campeonato Brasileiro. Ele esteve na
função de comentarista da Rede

Globo, desde 2007, 2 anos após encerrar sua carreira nos gramados.
Conhecido como um árbitro
muito disciplinador e de forte personalidade, Rezende foi revelado
na Copa Itatiaia. Dirigiu vários
clássicos mineiros, nacionais e
internacionais. O auge de sua carreira foi nos anos 90 e início deste
século, comandando grandes
decisões nacionais e internacionais. Participou da Olimpíada de
Barcelona, em 1992. Em 1996, foi o
árbitro da grande final do Mundial
Interclubes entre Juventus e River
Plate, realizado no estádio Nacional, em Tóquio. E para coroar suas
excelentes atuações, foi indicado
para representar a arbitragem
brasileira na Copa do Mundo de
1998, sendo o árbitro da partida
entre França x África do Sul, no
estádio Vélodrome, em Marselha.
Itatiaia

É uma grande alegria poder estar aqui, na expectativa
de poder vivenciar ativamente mais uma Olimpíada.
Essa edição é especial não somente pelo momento que
vivemos, mas porque é um objetivo que a gente vem buscando há
bastante tempo. Uma atleta de alto nível sempre vai pensar em jogar as grandes competições e trabalhar constantemente para estar
preparada quando a oportunidade chegar. A felicidade é enorme e
faltam palavras para descrevê-la”, disse.
Marta estreou nos Jogos Olímpicos em Atenas 2004, aos 18 anos. De
lá para cá, muita coisa mudou. Quatro Olimpíadas e, 17 anos depois, a atacante chega ao Japão como um dos mais importantes nomes da história
do futebol, com seis títulos de melhor jogadora do mundo na bagagem.
Para Tóquio, uma das grandes expectativas da torcida brasileira
está no posicionamento de Marta, que é uma mudança trazida pela
técnica Pia Sundhage. Perguntada sobre este ajuste tático, a atacante
lembrou que já está bastante habituada à função, uma vez que a
desempenha em seu atual clube, o Orlando Pride, e também atuou
desta forma quando jogava no futebol sueco.
“Se a Pia falou que o melhor lugar para eu jogar é aberta na
lateral, não tenho nem o que discutir. Acredito e tento compreender
qual a melhor maneira para desempenhar meu papel dentro de
campo e ajudar minha equipe. Com o passar do tempo, a gente vai se
adaptando em algumas posições. Não é novidade para mim e estou
procurando fazer da melhor maneira possível. Lá na frente, temos as
novinhas que estão correndo bastante. Que essa mistura dê muito
certo e a gente possa colher bons frutos”, concluiu.

Ricardo Yokoyama é
mais um do Minas
nos Jogos Olímpicos
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Após o término da carreira,
Rezende ainda integrou o quadro
de instrutores técnicos da Fifa, Copa
Libertadores da América ou Taça
Libertadores da América (Conmebol) e Confederação Brasileira de
Futebol (CBF). Com vasta experiência e um currículo de respeito,
o ex-árbitro é lembrado até hoje
pela nova geração como grande
referência na arbitragem.
Não há dúvidas de que a Rádio
Itatiaia ganhou um reforço de peso
para suas jornadas esportivas.
Além de contar com grandes
comentaristas (Edu Panzi, Júnior
Brasil e Léo Figueiredo), a emissora
terá agora um especialista em
arbitragem. Em se tratando de
um tema que gera muita polêmica, nada melhor que contar com
um expert no assunto. Rezende,
sem dúvida, vai trazer ainda mais
qualidade e credibilidade para o
primeiro time do rádio.
Registro aqui meus cumprimentos ao novo presidente
Diogo Gonçalves e ao querido
amigo e competente jornalista
João Vítor Xavier (novo diretor de
conteúdo da Rádio Itatiaia) pela
grandiosa iniciativa de contar
com um profissional de tamanha
envergadura quando o assunto é
arbitragem. Ao nobre Rezende,
desejo muita sorte neste novo
desafio. O futebol agradece esse
belo gol de placa.
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