
Levantamento
mostra aumento

de 72% de ciclistas
acidentados em BH

A pandemia fez com que a quantidade de ciclistas 
aumentasse, enquanto que a de carros diminuísse nas 
ruas. No entanto, dados mostram que o número de 
acidentes no trânsito não caiu. Uma parcela que tem 
sofrido com a violência nas vias é a dos que optam 
pela bicicleta. Levantamento da Associação Mineira 
de Medicina do Tráfego (Ammetra), com base nos 
atendimentos no Hospital João XXIII, revela que o 
índice de ciclistas acidentados cresceu 72% na capital 
mineira. E as consequências à saúde dessas vítimas 
são muitas. “Os ferimentos vão desde escoriações 
simples e fraturas expostas até lesões fatais como 
ruptura de órgãos internos que vão depender da 
energia do choque”, explica Alysson Coimbra, diretor 
científico da Ammetra.
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Geração “nem-nem”. É assim que 
vem sendo chamados os jovens que 
nem trabalham e nem estudam no 

país. Esse grupo correspondia a 10% no ano 

passado e, atualmente, subiu para 16%. 
Para o presidente da Associação Brasileira 
de Estágios (Abres), Carlos Henrique Men-
caci, esse índice sempre foi preocupante, 

principalmente por atingir os jovens. “Eles 
representam tanto o presente, quanto o 
futuro. Garantir a redução da evasão escolar 
e estimular a contratação dessa parcela da 

população é a melhor maneira de construir 
uma realidade mais próspera e igual para 
todo o Brasil”.

QuAntidAde de joVens Que nem trAbAlhAm
e nem estudAm cresce 16% nA PAndemiA
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governo federal pode caminhar para parlamentarismo informal
Formadores de opinião e jornalistas da crônica política de Brasília dizem que, a partir de agora, o governo do presidente 

Jair Bolsonaro tende a viver uma espécie de parlamentarismo informal. Isso se deve a forte predominância dos deputados do 
centrão, que fazem parte da base de sustentação. Eles, por outro lado, são considerados verdadeiros absorvedores de verbas 
públicas, nomeações e outros favores para atender a suas bases eleitorais.

número de cnh
emitidas em
minas gerais
caiu 54% nos
últimos anos
Saber dirigir já foi o sonho de 

muitas gerações. Mas, números 
indicam que isso mudou consi-
deravelmente. Levantamento 
do Departamento de Trânsito 
de Minas Gerais (Detran-MG), 
realizado a pedido do edição do 
brasil, aponta que a emissão da 
primeira habilitação caiu 54% 
nos últimos 8 anos no estado. 
Para o Sindicato dos Proprie-
tários de Centros de Formação 
de Condutores de Minas Gerais 
(Siprocfc-MG), três fatores expli-
cam a queda: crise econômica, 
ascensão dos aplicativos de 
transporte e desinteresse dos 
jovens em dirigir.

Simões deixa a presidência da
Faemg após 16 anos no cargo

O mestre em economia rural, Roberto Simões, deixa o cargo de presidência da Federação 
da Agricultura e Pecuária do Estado de Minas Gerais (Faemg). Sua atuação na entidade 
começou em 1978, quando ele chefiou o Departamento de Estudos Econômicos. Simões 
construiu um legado formado por 386 Sindicatos Rurais, que atendem mais de 700 muni-
cípios mineiros, além de 400 mil pequenos, médios e grandes produtos representados pelo 
Sistema Faemg. Mesmo em meio à crise, ele elucida que o agronegócio mineiro esteve a 
todo vapor. “Não tivemos interrupção de produção, não desabastecemos o nosso estado 
nem deixamos de exportar durante a pandemia. Cumprimos nossas metas”.

carne bovina subiu mais de 
30% nos últimos 12 meses

Muitas famílias estão com dificuldade de colocar comida na mesa, visto que o preço 
dos alimentos tem subido. Entre os itens que mais pesam no bolso do consumidor está a 
carne bovina que subiu, em média, 31,31% nos últimos 12 meses. Os dados são de uma 
pesquisa divulgada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). O Índice 
Nacional de Preços ao Consumidor Amplo 15 (IPCA-15) ficou em 0,89% em agosto, sen-
do o maior resultado para o mês desde 2002, quando atingiu 1%. Para o economista 
Fernando Almeida, existem alguns fatores que ajudam a explicar a elevação. “Um deles 
é o dólar alto, negociado em R$ 5,30. Outro motivo é o crescimento das exportações, 
além da crise hídrica e energia mais cara”, esclarece.
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hega ao fim a atuação do mestre 
em Economia Rural, Roberto 
Simões, à frente da Federação 
da Agricultura e Pecuária do 

Estado de Minas Gerais (Faemg). Presente 
na instituição desde 1978, quando chefiou 
o Departamento de Estudos Econômicos, 
o atual presidente termina seu mandato 
deixando um legado formado por 386 
Sindicatos Rurais, que atendem mais de 
700 municípios mineiros, além de 400 
mil pequenos, médios e grandes produtos 
representados pelo Sistema Faemg.  

Fora sua atuação na federação, Simões 
é vice-presidente executivo da Confede-
ração da Agricultura e Pecuária do Brasil 
(CNA). Representa o setor agropecuário 
no conselho do Sebrae Minas, tendo pre-
sidido o colegiado entre 2006 e 2010 e 
de 2019 até os dias atuais. Ao edição do 
brasil, ele fez uma análise de sua carreira, 
bem como do setor estadual e nacional do 
agronegócio
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A Estratégia Brasileira de Inteligência
Artificial apresentada é adequada?

nat macedo

Antes de enfrentarmos efe-
tivamente a questão sobre 
a estratégia apresentada 
pelo governo, importante 

esclarecer que quando pensamos em 
Inteligência Artificial (IA), muitos se 
recordam de filmes de ficção científica 
que retratam robôs humanoides agin-
do e pensando como seres humanos, 
todavia, a inteligência artificial é muito 
mais que isso.

Sabe-se que existem dois tipos de 
IA, divididas entre IA geral e IA restrita. 
Quanto a IA geral resume-se naquela 
apresentada nos filmes, com robôs do-
tados de inteligência artificial racional, 
similar à humana, sendo que seu “cor-
po” também se confunde ao humano, 
e sua concepção completa poderá ser 
até indistinguível a um homem ou uma 
mulher.

Quanto a IA restrita, é aquela que 
podemos encontrar quase todos os 
dias - por exemplo nos smartphones por 
aplicativo que calculam rotas de trânsito 
mais rápidas -, ou quando somos respon-
didos por um atendente robô (chatbot) 
em um atendimento de sites, ou até em 
portais que estão sempre mapeando 
sua utilização.

Seja qual for sua aplicação, o im-
portante é saber que a IA trata-se de 
tecnologia inovadora, disruptiva e faci-
litador que vai modificar todo o mundo 
moderno.

Ao analisar a expectativa das tendên-
cias tecnológicas para o setor público em 
2021, nota-se que a adoção estratégica 
de tecnologias baseadas em dados é 
uma realidade, também com a aplicação 
de Inteligência Artificial e de machine 
learning, em todos os estágios da ativi-
dade pública, melhorando a eficiência 
da própria atividade pública.

Dito isso, reiterando-se a importância 
da IA e que ela já é uma realidade, acom-
panhamos que o Ministério de Ciência, 
Tecnologia e Inovações, por meio da 
Portaria nº 4.617, apresentou a Estratégia 
Brasileira de Inteligência Artificial (EBIA) 
neste ano de 2021.

Esta EBIA deve nortear as ações do 
governo federal, em todas as etapas e 
aspectos do desenvolvimento da tecno-
logia em nosso país, estimulando a pes-
quisa, a inovação e o desenvolvimento 
de soluções baseadas em Inteligência 
Artificial. Também já havia se falado 
em inteligência artificial na Estratégia 
Brasileira de Transformação Digital, 
como um dos pilares de mudança na 
sociedade em razão desta tecnologia, 
portanto o tema não é novidade para 
o poder público. 

Esta nova EBIA é dividida em eixos 
temáticos que devem nortear sua apli-
cação, sendo eles: aplicações legais 
(parâmetros jurídicos, regulatórios e 
éticos para o desenvolvimento da IA), 
Governança de IA (estrutura de gover-

nança com procedimentos que respeitem 
os princípios da IA no desenvolvimento 
de soluções), Aspectos internacionais 
(cooperação e integração para trocas de 
informações, regulamentações e expe-
riências com outros países). Resumem-
-se, também, as principais diretrizes de 
aplicações da IA, como na educação, 
capacitação de trabalho, pesquisas, 
desenvolvimento, empreendedorismo, 
inovação, aplicação no setor público e 
privado, segurança pública etc.

Sem dúvida a utilizada da Inteli-
gência Artificial pode ajudar muito no 
cenário público nacional, além de colocar 
o Brasil em um patamar diferenciado no 
competitivo cenário mundial, todavia, 
seu uso além de promovido, deve ser 
impreterivelmente regulamentado, 
respeitando os limites e garantias cons-
titucionais de todos os cidadãos.

Portanto, a estratégia apresentada 
me parece adequada como um impor-
tante primeiro passo de regulamentação 
e fomento desta importante tecnologia, 
que certamente alterará a vida de todos 
os Brasileiros em poucos anos, mas não 
se deve parar por aqui.

A EBIA poderá ser complementada 
quanto a um plano efetivo de ação, 
aplicabilidade e etc, sendo que, poderá 
ser concretizada com parcerias de figuras 
tanto do setor público quanto do privado, 
beneficiando ambos os setores e certa-
mente toda a população.

Após 16 anos, roberto simões
deixa a presidência da Faemg

simões atua na Faemg desde 1978

dívidas dos precatórios 
stá em curso em Brasília, o debate sobre o pagamento de precatórios. 
Em verdade, se trata do prenúncio de um enorme calote aos milha-
res de credores, cujo valor atual gira em torno de R$ 89,5 bilhões, 
emanados de processos decididos pelo Supremo Tribunal Federal 

(STF), que agora, diante da pressão do Palácio do Planalto, já procura por 
uma tangente. Em outras palavras, o Governo tenta buscar uma maneira de 
amortizar apenas uma parte do débito aos devedores, o que é um desrespeito 
à população brasileira. 

O objetivo do governo federal é abrir espaço para efetivar gastos com pro-
gramas sociais, perante uma realidade indiscutível: estamos nos aproximando 
do período eleitoral. Aliás, já está em poder da Câmara Federal a proposta de 
orçamento para 2022 e lá tem uma rubrica citando a quitação de R$ 37,8 bilhões 
de precatórios, montante ínfimo em comparação com os quase R$ 90 bilhões 
já devidos, de acordo com a legislação brasileira. 

Quando é chamado a opinar sobre o assunto, o ministro da Economia, Paulo 
Guedes, não aponta soluções. Ele apenas deixa no ar, por meio da imprensa, que 
se tiver de assumir o compromisso de saldar todo o valor, haverá desequilíbrio 
no teto de gasto, comprometendo o ajuste fiscal, caminhando para a derroca-
da da economia brasileira. Em síntese: devem, mas não querem reconhecer, 
oficialmente, a falta de dinheiro. 

No caso, essa atitude revela também a falta de vontade política de resolver 
a pendenga, pois do ponto de vista eleitoral, essa verdadeira montanha de 
dinheiro não colabora em nada para a popularidade dos políticos. Eles preferem 
politizar sobre os programas sociais, transferências de rendas, etc, para atender à 
população mais carente, mesmo sem ter capital em caixa para tal malabarismo.  

Por outro lado e, diante da complexidade da celeuma, o presidente do STF, 
ministro Luiz Fux, tem procurando caminhos engenhosos para atenuar o impacto 
da medida. Como presidente do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), cujo órgão 
tem a obrigação de executar os procedimentos dos processos oriundos desta 
matriz de dívida pública, o ministro há de reconhecer que, do ponto de vista 
do Judiciário, não há mais nada a ser feito, até porque todos esses precatórios 
são resultados de demandas judiciais antigas, cujos processos já foram julgados 
em todas as instâncias.

Embora o contexto em tela pareça ser de ordem meramente burocrática, 
sem interesse coletivo, decididamente pode se dizer o contrário. As dívidas 
procedentes dessa origem são antigas e tem relação, por exemplo, com pensão 
alimentícia, isso para não dizer sobre os valores dos aposentados do Instituto 
Nacional do Seguro Social (INSS). Por certo, estamos falando de monstruoso 
cipoal de ações judiciais, cujos demandantes comprovam ter direito pleno e 
que, na hora de receberem os valores, aparece alguém para dizer: “Devo, não 
nego, mas pago quando quiser”.

Perante o imperativo da lei, o atual débito de R$ 89,5 bilhões precisa ser 
quitado até o final de 2022. Caso isso não ocorra, o valor pode chegar a mais 
de R$ 1 trilhão em 2036. Essa seria a soma de quantias recentes mais os valores 
remanescentes. Aliás, voltando ao debate destinado a encontrar uma saída para 
quitar o valor de mais de R$ 37 milhões em 2022, a sugestão mais plausível é 
que aconteça uma votação de uma lei especifica, em caráter de urgência, alte-
rando a Constituição Brasileira. Esse seria o caminho mais curto para evitar que 
qualquer acordo feito, sem o devido respaldo da lei, se traduza em demandas 
acirradas e sem sucesso no Plenário do próprio STF.

como você resume seu tra-
balho à frente da Faemg por 
todo esse tempo?

O nosso trabalho foi sempre no 
sentido de procurar modernizar o 
Sistema Faemg a fim de prestar 
os melhores serviços aos nossos 
Sindicatos Rurais. E que eles, por 
sua vez, preparem conosco nos-
sos produtores e trabalhadores. 
Fizemos uma integração perfeita 
das três entidades que compõem 
o nosso Sistema – Faemg, Senar 
e Inaes (Instituto Antonio Ernesto 
de Salvo) – e modernizamos toda 
a nossa estrutura, com uma re-
forma administrativa e matriz de 
funcionamento moderna. Assim, 
as entidades podem trabalhar, 
cada uma em seu campo de exper-
tise, em conjunto e sintonia com 
o objetivo final de desenvolver o 
agro mineiro.

 

como o setor do agronegó-
cio se encontra atualmente?

Continua vigoroso, diversificado 
e produzindo muito e com grande 
qualidade. Não tivemos interrupção 
de produção, não desabastecemos 
o nosso estado nem deixamos 
de exportar durante a pandemia. 
Cumprimos as nossas metas. Prin-
cipalmente o Senar, que cumpriu 
90% do que era previsto antes da 
pandemia, enquanto outros estados 
alcançaram apenas 30%. Não para-
mos e enfrentamos as dificuldades 
seguindo todos os protocolos de 
segurança. Tivemos prejuízos no 
início, mas continuamos cumprindo 
nossa missão a contento. 

Quais são suas expectativas 
para o segmento daqui para 
frente?

São boas! Sabemos que as proje-
ções até 2050 indicam uma popula-
ção de mais de 10 bilhões de habitan-
tes. E é esperada grande participação 
de países como o Brasil – e de Minas 
Gerais, por consequência –, uma vez 
que são raros os lugares onde ainda 
é possível ter um crescimento de 
produção. Será preciso, segundo a 
Organização para a Alimentação e 
Agricultura (FAO), um crescimento 
mínimo de 40%, acima do que já 
se produz hoje globalmente, o que 
é muito. 

Acredito que continuaremos 
crescendo, com grande sustenta-
bilidade. Podemos expandir, sem 
desmatar, porque temos áreas de 
pastagens degradadas, que podem 
ser bem aproveitadas na produção 
de alimentos e grãos. A demanda por 
áreas de pastagem está diminuindo, 
em função do avanço de tecnologias 
disponíveis e que exigem menos área 
para manutenção ou aumento de 
produção dos produtos da pecuária. 
Então, temos essas possibilidades 
de crescer e um mercado muito 
promissor. 

como minas gerais tem 
se posicionado no cenário 
nacional?

Nosso estado tem uma posição 
tradicional, uma agricultura sólida e, 
sobretudo, muito diversificada. Pas-
samos dos antigos 9% da produção 
nacional para um patamar atual de 
13% do total produzido no país. 

Quais têm sido os principais 
produtos produzidos aqui?

Entre os principais produtos do 
agro mineiro, destacamos o café 
(mais de 53% da produção bra-
sileira sai de lavouras mineiras). 
Muito importantes também são o 
leite e seus derivados (mantemos 
há anos a liderança nacional, com 
mais de 28% da produção do país). 
Temos o terceiro maior rebanho 
bovino nacional (mais de 20 mi-
lhões de cabeças). Somos líderes 
em reflorestamento (1,8 milhão de 
hectares de florestas plantadas). E 
possuímos ainda um forte e varia-
do segmento de hortifrútis, com 
altíssima produção. Conseguimos 
manter, portanto, a balança de 
pagamento sempre positiva para 
o nosso estado e para o país. 

estamos vivendo a iminên-
cia de uma crise hídrica, 
como isso poderá afetar o 
segmento?

Já tivemos queda, principalmen-
te na cadeia produtiva do café, com 
a falta de chuvas e problemas com 
geadas. As produções de hortaliças 
e frutas, de grãos, também têm sido 
muito prejudicadas. Com certeza, 
teremos declínio na próxima safra. 
E isso se reflete nos custos e, por 
consequência, no preço dos produ-
tos. Teremos ainda forte elevação 
nas tarifas de transporte, energia, 
insumos, fertilizantes e defensivos. 

Os preços dos alimentos no Bra-
sil são considerados altos porque 
estamos mesmo é com deficiência 
de renda. A renda média hoje é equi-
valente a dos anos de 2012, 2013. 
Está aí o grande problema, porque, 
se compararmos nossos valores aos 
praticados nos mercados internacio-
nais, temos no Brasil a produção de 
alimentos mais barata do mundo. E 
continuamos, portanto, abastecendo 
o país com produtos de qualidade. 
Isso nunca nos faltará, porque es-
tamos cumprindo muito bem nossa 
missão de produzir alimentos, fibras 
e energia renovável.
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V I G Í L I A S

experimente a cachaça “PurAnA”.
Lançada no Norte de Minas em 26/09/2019.

Foi classificada com a nota máxima por
alguns dos principais degustadores da região.

telefone: (31) 99243-1100

Família abastada
Como em política a vida das pessoas é sempre colocada 

“em pratos limpos”, o grupo do governador romeu zema 
(Novo) terminou por desvendar o potencial financeiro da 
família da atual presidente da Câmara de Vereadores de BH, 
nely Aquino (Podemos). detalhe: segundo comentários, 
familiares próximos a ela mantêm atividades comerciais, 
nada convencionais, no hipercentro da capital. 

cena única. Diante dessas informações, alguns membros 
do Novo, entendem que o convite para que ela, eventual-
mente, faça parte da chapa como vice de zema nas eleições 
de 2022, poderia gerar algum tipo de desgaste. A conferir...

senador desautorizado
Há cerca de 30 dias, o senador carlos Viana (PSD) anunciou 

aos quatro ventos que havia conseguido o dinheiro para a 
duplicação da BR-381 e do metrô de Belo Horizonte. Mas, dias 
depois, zema (Novo) foi à Brasília e, de lá, concedeu entrevista, 
junto com autoridades federais, dizendo que ele, como manda-
tário mineiro, havia garantido esta conquista para Minas. Para 
piorar a situação, quem fez a solenidade para comentar sobre 
a liberação do edital da estrada foi o presidente do Senado, 
rodrigo Pacheco (DEM). Um verdadeiro imbróglio político.

tribunal de contas
Não é verdadeira a informação de que o conselheiro do 

Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais (TCEMG), josé 
Alves Viana, teria se aposentado. Viana apenas abdicou da 
presidência, mas continua como conselheiro. 

lacerda se irrita
Quem quiser deixar o ex-prefeito da capital mineira, 

marcio lacerda, irritado é só perguntar se ele vai disputar 
o pleito eleitoral de 2022. É o que deixa claro um amigo do 
ex-comandante da Prefeitura de Belo Horizonte.

candidato sem voto
Segundo fontes palacianas, o governador zema (Novo) 

teria adiantado a seu secretário de Governo, igor eto, que não 
irá pedir votos para ele. Assim, sua provável candidatura à 
Câmara Federal, já estaria “subindo no telhado”.

Petista x governo
A deputada beatriz cerqueira (PT) promete infernizar a 

vida do governo de Minas, com manifestações, protestos e 
tudo mais, neste segundo semestre. Ela conta com o apoio dos 
filiados ao Sindicato Único dos Trabalhadores em Educação de 
Minas Gerais (Sind-UTE/MG). “Esses profissionais querem recu-
perar os direitos perdidos durante a atual administração”, disse.  

Poderio do presidente
Fica cada vez mais nítida a força do ex-deputado Alexan-

dre silveira, atual presidente do PSD estadual de Minas, junto 
à cúpula do partido, leia-se gilberto Kassab. Um dos assuntos 
constantes de sua agenda é a sucessão mineira.

Planalto x Pacheco
Em Brasília, comenta-se que o presidente do Senado, ro-

drigo Pacheco (DEM), nunca declarou ter projeto político para 
2022. No entanto, como o seu nome conquistou popularidade, 
o Palácio do Planalto está hostilizando-o e promete, cada vez 
mais, tentar barrar esse propalado projeto de terceira via para 
a Presidência da República. Vai ser uma guerra! 

Política em uberaba 
Muitos políticos de proa em Minas não compareceram à 

inauguração de uma megaobra de saneamento em Uberlân-
dia recentemente. Inclusive, o governador do estado, romeu 
zema (Novo). Coisas da política mineira. 

Apoiadores de bolsonaro almejavam 
mais ação no 7 de setembro

ministro Alexandre de moraes é
o alvo preferido dos bolsonaristas

marcelo álvaro Antônio e o silêncio após o ato

rodrigo Pacheco prega a
preservação das instituições

eujácio silva
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Minas Gerais acumula R$ 136 bilhões em
novos investimentos e projetos de expansão

O governo de Minas reitera o com-
promisso de alavancar os negócios 
no estado e de desburocratizar o 
setor público, simplificando a vida 

dos empreendedores e gerando emprego 
e renda aos mineiros. Prova disso é que de 
janeiro a agosto deste ano, o estado atraiu 
mais de R$ 47 bilhões em investimentos 
privados, valor que certamente vai superar, 
até o fim de 2021, o recorde de R$ 57 bilhões 
alcançado em 2019. 

De acordo com o governador Romeu 
Zema (Novo), mesmo diante das incertezas 
no mercado financeiro geradas pela pande-
mia de COVID-19 e, mais recentemente, do 
fantasma da crise hídrica no país, o esforço 
em transformar o estado no melhor lugar do 
Brasil para se fazer negócios tem atraído a 
confiança de empresários que acreditam que 
Minas Gerais é o melhor lugar para instalar 
suas empresas.  

“A meta é continuar simplificando a vida 
de quem quer investir, gerar emprego e renda. 
Minas Gerais tem se destacado na atração de 
investimentos no país porque estamos apre-
sentando um trabalho sério e responsável”, 
evidencia o governador. 

Somente no mês de agosto deste ano, a 
Agência de Promoção de Investimento e Co-
mércio Exterior de Minas Gerais (Indi) assinou 
protocolos de intenção que totalizam mais 
de R$ 7 bilhões, contribuindo para a geração 
de 17 mil novos postos de trabalho em Minas 
Gerais. Já o volume acumulado de 2019 a 2021 
soma o expressivo valor de R$ 137 bilhões de 
investimentos atraídos. 

Para o secretário de Estado de Desenvol-
vimento Econômico, Fernando Passalio, os 
números demonstram que o governo de Minas 
realiza um ciclo virtuoso de negócios. “Hoje, 
a taxa de conversão dos projetos atraídos é 

de 50%, comprovando que o amplo leque de 
negócios é consequência da estratégia deste 
governo de expandir a economia, gerando 
oportunidades para investimentos em várias 
regiões do estado. Além disso, mais de R$ 47 
bilhões já saíram do papel e são projetos em 
realidade”, comemora Passalio. 

 

estado estratégico 

A expectativa do governo de Minas de 
bater o recorde de investimentos atraídos em 
2019, apostando que 2021 seja o melhor ano 
em volume de negócios na história do estado, 
está cada vez mais perto de se transformar 
em realidade, segundo o diretor-presidente do 
Indi, João Paulo Braga. 

“Os motivos que justificam esse sucesso 
são fruto de vários fatores, entre eles, porque o 
governo proporciona um ambiente amigo para 
quem empreende e, com isso, as empresas 
olham para Minas Gerais com vontade de fazer 
negócios aqui”, afirma o diretor-presidente 
do Indi. 

Outro ponto citado por ele é a realização 
de prospecção mais agressiva desses investi-
mentos pelo próprio Indi. “Por algum tempo 

no passado, a postura do governo era muito 
passiva, ao contrário do que temos apresenta-
do agora, tirando projetos do papel, visitando 
diversos municípios do estado, entendendo 
as oportunidades e potencialidades de cada 
cidade e correndo atrás de investimentos”, 
acrescenta Braga.

  

diversificação da economia 

A diversidade dos investimentos contribuiu 
para a instalação de grupos importantes, como 
a Amazon, Mercado Livre, Nike (e-commerce), 
Cidade Imperial, Grupo Petrópolis, Heineken 
(bebidas), Bravo Motor e Itapemirim (trans-
portes), Weg (equipamentos eletroeletrônicos) 
e Docol (metais sanitários), enaltecendo a 
localização privilegiada do estado no cenário 
econômico. 

“Minas é o estado logístico do Brasil, com 
destaque para o sul do estado e a região 
metropolitana de Belo Horizonte.  A combi-
nação da localização e acesso aos principais 
mercados, com a extensa malha rodoviária 
do estado, aliada aos baixos custos tributários 
e de aluguel, torna-se um diferencial para 
atrair negócios”, ressalta o diretor-presidente 
do Indi. 

Outra aposta de investimento é o setor de 
energia renovável, que produz a partir de fonte 
limpa tão necessária para buscar a mitigação 
das mudanças climáticas e dos efeitos da crise 
hídrica. “Minas é o estado que apresenta as 
melhores condições para se produzir energia 
solar, onde se concentra altos índices solarimé-
tricos (quantidade de luz solar incidente) para 
a produção de energia fotovoltaica, sendo um 
grande atrativo para instigar empreendedores. 
Também estamos avançando para grandes 
projetos de energia eólica e de hidrogênio 
verde”, acrescenta Braga.

O s bolsonaristas mais 
radicais esperavam um 
discurso e uma atitude 
mais contundente do 

presidente da República, Jair 
Bolsonaro, no 7 de setembro. 
Segundo os jornalistas políticos, o 
chefe da nação aumentou apenas 
o tom de voz, mas sua fala foi 
uma espécie de mais do mesmo, 
ou seja, ataques ao Supremo Tri-
bunal Federal (STF), tendo como 
foco o ministro Alexandre de Mo-
raes. Na análise dos comunicado-
res foi acrescentado ainda que, no 
ato público de São Paulo, a expo-
sição do presidente não durou 20 
minutos, com repetição de frases 
de efeito que tinham como fina-
lidade manter os seus seguidores 
conectados nas redes sociais.

Para o historiador Marco 
Antonio Villa, os mais radicais 
esperavam pela a presença das 
Forças Armadas, mas como isto 
não aconteceu, pode ter havido 
frustração por parte de milhares 
de seguidores de Bolsonaro que 
foram às ruas.

Sobre o tema, o filósofo Luiz 
Felipe Pondé disse que o grupo 
bosonarista foi eficiente na mo-
bilização, mas, por questões de 
equilíbrio, o discurso proferido 
pelo seu líder poupou, de certa 
forma, o Congresso Nacional 
para mirar exclusivamente no 
Judiciário. Talvez, isso explique 
a decepção de muitos apoia-
dores, especialmente os mais 
exaltados. 

minas em silêncio

Embora tenha tido manifesta-
ções de lideranças empresariais 
mineiras, depois do evento, o si-
lêncio tomou conta dos represen-
tantes do setor produtivo mineiro. 
A mesma discrição foi observada 
em relação ao governador Romeu 
Zema (Novo). Ele se declara alia-
do ao presidente da República, 
mas diante de uma eminente 
crise institucional, preferiu “se 
fechar em copas”. 

O nome do deputado fe-
deral mais votado de Minas e 
ex-ministro do Turismo, Marcelo 
Álvaro Antônio (PSL), ficou à mar-
gem dos acontecimentos. Ele não 
emitiu qualquer opinião, antes ou 
depois das manifestações.

Como presidente do Senado, 
Rodrigo Pacheco (DEM), esteve 
vigilante 24 horas para, em segui-
da, deixar claro a sua discordância 
quanto ao discurso do radicalismo. 
Segundo ele, há necessidade de se 
baixar o tom e procurar o caminho 
do diálogo sem arroubos.

Especialistas de diferentes 
matizes consideram que a direção 
a ser seguida por Bolsonaro, a 
partir de agora, será tortuoso, 
pois partidos de porte médio, 
como PSDB, devem caminhar 
para a oposição. Por outro lado, 
a tendência é que os seus apoia-
dores, especialmente na Câmara 
Federal e que fazem parte do 
denominado centrão, suguem 
tudo que for possível do governo. 
Isso deve ocorrer por meio de 
canalização de verbas para suas 
bases, nomeações, facilitações 
para liberação de emendas parla-
mentares, etc. Os representantes 
deste segmento estão com os 
“dentes afiados” para fazer o 
poder público sangrar, mesmo 
sabendo das dificuldades finan-
ceiras enfrentadas pelo Tesouro 
Nacional diante da crise sanitária. 

O deputado Rogério Correia 
(PT) chegou a ser irônico: “A par-
tir das cenas recentes, podemos 
dizer que será instalado um gover-
no parlamentarista informal do 
Brasil, cujos mandantes efetivos 
dos atos vão ser os parlamentares 
do centrão”.

A semana terminou com pou-
cos posicionamentos sobre o 
assunto também no âmbito da 
Assembleia Legislativa de Minas 
Gerais (ALMG). Alguns deputa-
dos ouvidos informalmente pela 
nossa reportagem preferiram 
não se pronunciarem, mesmo 
porque, alguns entendem que, 
para preservar as forças institu-
cionais vigentes, a abertura de 
um diálogo mais franco se torna 
imperativo.
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Psicanal í t ico

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

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

 fôssemos de ferro”
Freud

nat macedo

roberto luciAno Fortes FAgundes

engenheiro, Presidente dA FederAÇão  de cVb-mg, VP do brAsil cVb, VP dA
FederAminAs, Presidente do conselho do instituto sustentAr – roberto@clan.com.br

grande  pacto  pelo  brasil
Tive a honra de ser convidado a assinar 

o “Segundo Manifesto dos Mineiros” junto 
com cerca de 300 empresários e executivos 
mineiros, pessoas físicas, celebrando o Ano 
Bicentenário da Independência e os 300 
anos de Minas Gerais. A iniciativa é um alerta 
a Gente Mineira e a Brasileira, chamando a 
atenção para aquele corajoso e desprendido 
ato praticado por um grupo de homens de 
Minas que, no século passado, em 24 de 
outubro de 1943 ousou e conseguiu mudar 
o Brasil.

O atual manifesto tem uma gestação de 
mais de 60 dias, é apolítico, assinado por 
lideranças naturais e não pessoas jurídicas 
e nem entidades, em defesa e proteção 
à democracia do nosso país, o Estado De-
mocrático de Direito. É um chamamento 
às lideranças e instituições públicas para 
canalizarem suas energias na realização 
de reformas estruturais. A democracia não 
pode sofrer ameaças, precisa ser fortalecida 
e aperfeiçoada, sempre.

Já dizia Tancredo Neves que o primeiro 
compromisso de Minas é com a liberdade e, 
neste documento, o principal compromisso é 
com a democracia. Um dos trechos do docu-
mento destaca que as mudanças estruturais 
que o estado brasileiro necessita exigem das 
lideranças, e daqueles que ocupam cargos 
nas estruturas produtivas, fornecedoras de 
serviço e de conhecimento, sejam públicas 
como privadas, uma urgente tomada de 

posição. Ainda, segundo o texto, a ruptura 
pelas armas e pela confrontação física nas 
ruas contraria uma caminhada serena, 
cidadã e construtiva. Alguns trechos em 
destaque:

“A democracia não pode ser ameaçada, 
antes, deve ser fortalecida e aperfeiçoada. 
O que se pretende provocar é outro tipo de 
ruptura: a ruptura através das ideias e da 
mudança de comportamentos em todas as 
dimensões da vida. O objetivo é construir 
(na verdade, reconstruir) um projeto de 
nação para o Brasil, dando sentido novo 
ao que seja patriotismo, de modo a fazer 
do povo brasileiro uma gente mais feliz e 
colocando o Brasil como nação altiva, livre e 
democrática no concerto das nações. O país 
necessita de uma verdadeira ‘reforma do 
estado’ nela compreendendo as reformas in-
ternas necessárias, sobressaindo: a reforma 
político-eleitoral, a reforma administrativa, a 
reforma do sistema de educação (só a edu-
cação transforma as pessoas), a reforma do 
sistema de segurança, a reforma orçamental 
e econômica, a reforma do sistema tributário 
(são reformas de conteúdo). Já se revelou, 
e faz tempo, equivocada uma maneira de 
governar onde os municípios e os estados 
são reféns permanentes do que pensa e do 
que deseja o governo central sediado em 
Brasília. Este centralismo que aumenta as 
desigualdades, já impôs atraso e miséria a 
toda a nação brasileira. 

É preciso valorizar, e se necessário for, 
criar um novo capitalismo que valorize 
a inteligência humana, um capitalismo 
humanizado porque o centro da vida é a 
pessoa humana. É preciso extirpar das leis 
todo tipo odioso de privilégio que cria castas 
e diferenças entre as pessoas em função de 
seus fazeres e de suas responsabilidades. 
É situação, afinal, que não faz de pessoa 
alguma, figura diferente e privilegiada em 
relação aos demais. É preciso reiterar esta 
verdade: perante o Estado todos os cidadãos 
são cidadãos comuns. 

É preciso por fim à vida estamental do 
aparelho do Estado que, no Brasil, desde 
sempre, é uma presa capturada por gru-
pos de pessoas que se autoprivilegiam e 
conduzem a vida das pessoas segundo seus 
interesses pessoais, secundando os legítimos 
interesses do povo e da sociedade brasileira.

Dessa construção (na verdade, recons-
trução), sobressairá fortalecido o respeito 
à integridade das pessoas e sua diferenças 
e nascerá uma sociedade mais tolerante. É 
preciso plantar e  implantar definitivamente 
uma política que reconheça o valor do meio 
ambiente.

As mudanças estruturais e estruturantes 
que este manifesto suscita - e que por certo 
serão aprimoradas - caminharão através de 
um  grande pacto pelo Brasil. Esta é a prega-
ção maior com a qual se pretende plantar e 
colher um Brasil que tenha futuro”.

V I G Í LI A S DOBRADAS

O conteúdo deste artigo é de responsabilidade exclusiva do seu autor

Geração “nem-nem” chega
a 16% durante a pandemia

E stima-se que, hoje no Brasil, existam 14,8 
milhões de pessoas desempregadas. O 
índice é preocupante e ainda pior entre 
os jovens. Segundo dados do Atlas da 

Juventude, esse grupo foi o mais afetado pela 
pandemia. Prova disso é o aumento do que é 
conhecido como geração “nem-nem”: pessoas 
que nem trabalham e nem estudam. Em 2020, 
esse grupo representava 10% dos jovens. Atual-
mente, ele chega a 16%.

É o caso de Fernanda Eloy, 19, que gostaria 
de estar ao menos estudando, mas não tem 
condições para isso. “Quando a pandemia come-
çou, eu era jovem aprendiz. Tinha tudo para ser 
efetivada, mas com as dificuldades que a crise 
trouxe, não me contrataram. Até o momento 
estou desempregada, não há vagas e não tenho 
experiência em quase nada. Sem um emprego, 
não consigo pagar pelos meus estudos”.

Ela conta que até tentou bolsas, mas não 
conseguiu. “É tudo muito difícil e disputado. E 
nem sempre essa disputa é justa, afinal, não 
tenho condições nem de fazer um pré-vestibular 
atualmente. Estou no ócio e essa situação tem 
me deixado pra baixo. Tento me convencer de 
que vai passar, mas não é fácil, me sinto inútil”.

Para o economista Carlos Lopes, os fatores 
por trás desses índices envolvem muitas variáveis. 
“Por exemplo, parte relevante dos números das 
pesquisas à cerca da geração “nem-nem” revela 
grande percentual de mulheres de condição 
socioeconômica mais baixa. Contudo, a maioria 
delas trabalha com os afazeres domésticos e na 
educação dos filhos. Outra questão inerente à 
frieza dos dados diz respeito à alta informalidade 
do trabalho no Brasil. Parte considerável destes 
jovens, de faixa etária entre 15 a 29 anos, está 
no mercado de trabalho informal”.

Ele acrescenta que a pandemia teve grande 
impacto no aumento da geração “nem-nem”. 
“Além disso, temos o advento do capitalismo e 
seu desenvolvimento cada vez mais maduro. Há 
estudos que evidenciam que estas facilidades pró-
prias do capitalismo moderno têm contribuído na 
essência pejorativa do termo ‘nem-nem’, no que 
diz respeito a uma acomodação e falta de iniciativa 
dos jovens, por vezes acobertados pelos pais”.

Para ele, uma das soluções seria a igualdade 
em oportunidades. “Por isso, é importante me-
lhorar a forma de ensinar na educação pública, 
uma vez que o modelo conteudista parece não 
surtir mais efeito. É preciso investir em mão de 
obra. Essa é uma tônica no Brasil e a resolução 
desse quadro envolvem políticas públicas eficien-
tes que garantam ensino fundamental, médio e/
ou técnico até o superior de qualidade”.

oportunidade e estudo
Para o presidente da Associação Brasileira 

de Estágios (Abres), Carlos Henrique Mencaci, 
o alto índice de jovens na geração “nem-nem” 
sempre foi preocupante. “Muitos perderam seus 
empregos e estágios e ficaram sem ter como 
custear seus estudos, postergando a entrada na 
graduação ou mesmo, abandonando-a. Inclu-
sive, 38% já adiou esse ingresso na faculdade, 
conforme o levantamento da Educa Insights, em 
parceria com a Associação Brasileira de Mante-
nedoras de Ensino Superior (Abmes). Ou seja, 
vira um efeito dominó. Sobretudo, uma coisa é 
certa: sem educação, e em um cenário cada vez 
mais competitivo, esse grupo só tende a crescer”.

Isso impacta negativamente na geração, di-
minuindo até mesmo o desenvolvimento do país. 
“Se temos um número alarmante de brasileiros 
sem poder de compra, a roda da economia fica 
mais lenta e, consequentemente, demora mais 

tempo para se recuperar. O jovem representa tan-
to o presente, quanto o futuro. Garantir a redução 
da evasão escolar e estimular a contratação 
dessa parcela da população é a melhor maneira 
de construir uma realidade mais próspera e igual 
para todo o Brasil”.

O cenário econômico brasileiro e mundial 
sofreu duramente com o início da pandemia. O 
desemprego atingiu uma boa parte da população 
e, para os jovens, as circunstâncias são ainda 
mais difíceis. 2021 iniciou com dados menores 
quando comparado com 2019, ano anterior à 
pandemia. No primeiro trimestre os dados foram 
-7%, -8% e -15% em janeiro, fevereiro e março, 
respectivamente. Todavia, já temos 900 mil 
estagiários, sendo 686 mil no ensino superior 
e 214 mil no ensino médio e técnico. Em 2020, 
eram 700 mil no auge na crise. 

Ele ressalta que, com a vacinação acelerada, 
já é possível vislumbrar uma melhora no cenário. 
“Algo significativo para a retomada foi a aplicação 
dos recursos digitais pela maioria das empresas. 
O home office passou a ser adotado como uma 
realidade, inclusive no estágio, e isso evitou novas 
perdas em postos. Essa tendência deve perdurar, 
pois as organizações aprenderam a gerenciar a 
distância e os nossos estagiários provaram ser 
possível atuar de suas próprias casas com acompa-
nhamento e cumprimento de todas as atividades. 
Foi uma grande revolução nas relações de trabalho 
no Brasil e em todo mundo”.
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 Política em sabará
Circula nos bastidores da Assembleia Legislativa de Minas 

Gerais (ALMG) a informação de que o prefeito de Sabará, 
Wander borges (PSB), agora em segundo mandato, deverá 
ser candidato a deputado estadual outra vez. A família dele 
está no comando político da cidade há duas décadas. Quanto 
apego ao poder, gente!

ministério da corrupção 
“Neste período de aquisição de vacinas, os malandros agi-

ram fortemente nos bastidores, transformando o Ministério da 
Saúde no ministério da corrupção. Naquela pasta, o dinheiro 
corre solto. E os espertalhões de plantão não deixaram por 
menos e tentaram assaltar os cofres públicos”. Opinião do 
filósofo luiz Felipe Pondé. Cruz credo!

Petistas e Kalil
Está sob a responsabilidade do presidente do PSD nacio-

nal, gilberto Kassab, alinhar os entendimentos com os petis-
tas visando o apoio do grupo ao prefeito de BH, Alexandre 
Kalil, na disputa pelo governo de Minas.

Falta ciência
O ex-ministro da Educação, renato janine ribeiro, co-

mentou: “Atualmente, sou presidente da Sociedade Brasileira 
para o Progresso da Ciência (SBPC), mas deixo claro que não 
é fácil presidir uma entidade desta natureza em um país que 
não tem o menor respeito à ciência”. Bateu pesado, viu?! 

Americanos sem dinheiro?
Segundo avaliação do historiador marco Antonio Villa, devi-

do à crise econômica, os Estados Unidos estão cortando gastos 
e, por isso, a decisão de retirar as tropas do Afeganistão. Ou seja, 
os ricos também têm problemas de grana, quem diria, hein?! 

crise hídrica
Segundo especialistas, o governo federal deveria criar um 

comitê especial para cuidar da crise hídrica no Brasil. Isso evitaria 
que medidas mais drásticas fossem tomadas, o que prejudicaria 
muitos consumidores, inclusive do setor produtivo. Vale dizer que 
o tema é, de acordo com eles, da maior gravidade. 

economia combalida 
“Produto Interno Bruto (PIB) menor do que o esperado, 

inflação em ascendência, juros bancários cada vez mais altos, 
produção agrícola em declínio e setor industrial em retração”. 
Esse é o panorama traçado pela jornalista global Ana Flor, 
ao desenhar o início do quadrimestre deste ano. Santo Deus!

mercado de trabalho 
O empresário emerson Kapaz disse, em debate na TV 

Cultura que, apesar do arrefecimento dos contágios da CO-
VID-19, a vida ainda vai demorar a voltar ao normal. Para ele, 
este final de ano será dramático em relação ao emprego no 
Brasil, lembrando que, atualmente, são mais de 14 milhões 
de desempregados e 30 milhões de pessoas vivendo de 
subempregos.

crescimento é de 6% quando comparado ao ano passado
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Preço da carne bovina subiu
31,31% nos últimos 12 meses

crise financeira já vinha asso-
lando os brasileiros, mas foi 
agravada ainda mais pela pan-
demia de COVID-19. Com isso, a 
ida ao supermercado ficou mais 
cara com as constantes altas nos 

preços dos alimentos, o que tem feito muitas 
famílias terem dificuldades de colocar comida na 
mesa. Entre os itens que mais pesam no bolso do 
consumidor está a carne bovina, que subiu, em 
média, 31,31% nos últimos 12 meses. Os dados 
são da pesquisa mais recente divulgada, no fim 
de agosto, pelo Instituto Brasileiro de Geografia 
e Estatística (IBGE).

O fato é que o Índice Nacional de Preços ao 
Consumidor Amplo 15 (IPCA-15) ficou em 0,89% 
em agosto, sendo o maior resultado para o mês 
desde 2002, quando atingiu 1%. O número foi 
alavancado, principalmente, pelo aumento da 
energia elétrica.

Nem os cortes considerados de segunda 
estão livres das consequências da inflação, já 
que o músculo foi o que mais subiu: 40,73%, 
seguido pelo patinho (36,86%), chã de dentro 
(33,96%), acém (32,21%) e alcatra (31,08%).

Para o economista Fernando Almeida, 
existem alguns fatores que ajudam a explicar 
os motivos do preço da carne vermelha estar 
subindo nos últimos meses. “Um deles é o dólar 
alto, negociado na casa dos R$ 5,30, que enca-
rece os custos com a matéria-prima, como milho 
e soja, usados na alimentação dos animais. 
Outra razão é o crescimento das exportações, 
diminuindo a oferta no país e elevando seus 
preços no mercado interno”.

Entre outros motivos, Almeida cita a crise hídri-
ca e energia mais cara. “Com as tarifas elevadas, 
também gera aumento nos custos de produção 
das empresas como, por exemplo, no setor de 
frigoríficos. Assim, há uma menor oferta de carne 
bovina e majoração nos preços”, esclarece.

Ele diz ainda que o desemprego e a perda 
da renda dos brasileiros contribuíram para 
chegarmos nesse cenário. “O país tem, hoje, 
uma taxa de desocupados que fica em 14,6%, 
atingindo 14,8 milhões de pessoas. O valor do 
salário, atualmente afixado em R$ 1.100, não é 
capaz de garantir o mínimo aos cidadãos. Cerca 
de 60% do rendimento mensal é comprometido 
somente para comprar itens da cesta básica”.

Para se ter uma ideia, o consumo de carne 
caiu ao menor nível em 25 anos. De acordo com 
estudo da Companhia Nacional de Abasteci-
mento (Conab), cada brasileiro consome, em 
média, 26,4 quilos de carne ao ano, queda de 
quase 14% em relação a 2019, período quando 
ainda não havia crise sanitária. Só nos primeiros 
quatro meses deste ano, o consumo per capita 
de carne bovina caiu mais de 4% em relação a 
2020, segundo estimativa da Conab.

Preços assustam consumidores

A faxineira Inês Pereira conta que está cada 
vez mais difícil ter carne no almoço em família. 
“Aqui em casa moram 4 pessoas. O consumo 

tem sido ocasionalmente e só cortes de se-
gunda, como fraldinha e acém. Nos últimos 
meses, temos trocado a carne vermelha pelo 
frango, peixe ou até mesmo ovo. Os preços 
da carne bovina estão assustadores, ainda 
mais para gente que ganha pouco mais de 
um salário. Aliás, alimentação no geral ficou 
mais cara no Brasil e tenho sentido a alta no 
bolso”, desabafa.

Quem também está preocupado é o aposen-
tado Almir Silveira. Para equilibrar o orçamento 
familiar, carne bovina só é consumida aos fins 
de semana. “Está tudo muito caro, cada vez que 
vou ao açougue ou supermercado, os preços 
estão sempre mais altos que o mês anterior. 
Recentemente, paguei R$ 48 no quilo da alcatra 
e renderam apenas 4 bifes. Temos optado por 
uma proteína mais barata, como o frango, e 
incluído mais legumes na dieta”, relata.

Queda nas vendas

Se está ruim para os consumidores, para 
quem vende, a situação também está ainda mais 
complicada. É o que diz Ademir Duarte, proprie-
tário de um açougue. Segundo ele, os clientes 
têm evitado a carne bovina. “Estão comprando 
em menor quantidade. A queda nas vendas foi 
de cerca de 30%. Em compensação, a procura 
por suínos e frangos tem sido maior nos últimos 
meses. Tentamos, ao máximo, não repassar o 
aumento aos consumidores. Infelizmente, isso 
não foi possível. Acredito que os preços devem se 
estabilizar e começar a cair um pouco”.

Já para Jussara Rodrigues, que também é 
dona de um açougue, o momento é um dos 
piores desde o início da crise sanitária. “Não 
queremos perder a clientela e nem precisar 
majorar tanto os valores. Só que para isso, 
nossa margem de lucro diminuiu muito. E 
ainda temos outros gastos para manter o es-
tabelecimento, como água, energia, aluguel, 
que também são coisas que subiram demais. 
Mesmo assim, percebemos uma queda de 25% 
nas vendas de carne vermelha. A situação está 
complicada para todos”, conclui.

crises hídrica e energética, alta do dólar e crescimento das
exportações são apontados como fatores para o aumento

“cada vez
que vou ao 
açougue ou
supermercado,
os preços estão 
sempre mais
altos que o
mês anterior”
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BAIXE AGORA
O aplicativo o�cial da Rádio Itatiaia 

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

AN I V ERSAR I ANT E S

A todos, os nossos Parabéns!

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

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

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

www.itapoaloterias.com.br

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

O conteúdo desta coluna é de responsabilidade exclusiva do seu autor

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

eQuiPe de PAulo guedes - Alguns integrantes da equipe econômica 
tem revelado que há uma insatisfação geral dos auxiliares do ministro 
da Economia, Paulo Guedes, com as constantes falas do presidente Bol-
sonaro. Apesar da pandemia e das dificuldades inerentes da crise que se 
abateu sobre o mundo, o Brasil tinha uma “gordura para queimar”, mas 
Bolsonaro atrapalha. Guedes está custando a segurar seus auxiliares.

o beligerAnte - Todos são unânimes em dizer que com o presidente 
Bolsonaro ninguém pode. Ninguém segura a sua língua e seus rom-
pantes. Desde que assumiu a Presidência da República, ele vem criando 
crises contra si mesmo. Até hoje, ele não se prestou a governar nossos 
problemas e, enquanto fala, vai disparando o dólar, a conta de luz, o 
gás, a gasolina e o óleo diesel. Tudo isso, porque desde o primeiro dia 
de mandato, Bolsonaro só pensou na reeleição. Depois da derrota de 
Trump, nos Estados Unidos, ele disparou contra nosso sistema eleitoral, 
já antevendo sua ruína, afirmando que o sistema é fraudulento. Não 
adiantou o Congresso barrar o chamado voto impresso. Agora, sua fala se 
volta contra o Supremo Tribunal Federal (STF) e o presidente do Tribunal 
Superior Eleitoral (TSE), Luís Roberto Barroso, e o ministro Alexandre 
de Moraes, quem comanda os processos contra as fake news e apura a 
“rachadinha” envolvendo os filhos de Bolsonaro. No dia 7 de setembro, 
o presidente fez discurso e praticou a desobediência civil, afirmando que 
não acatará decisões do STF. Ele está atirando no próprio pé.

onde está A PreFeiturA de bh? - Enquanto os passeios públicos da 
cidade, principalmente no hipercentro, estão esburacados e aban-
donados, a Prefeitura de Belo Horizonte vai refazendo esquinas e 
criando mais dificuldades para o trânsito. Um exemplo são os ônibus 
que, a cada dia, perdem mais espaço para se movimentar nas ruas 
centrais da capital.

OPORTUNIDADE

TERNO
SOB MEDIDA

R$ 1.400,00

Super 120
a partir de

Venha tirar suas medidas
ou agende um horário de

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

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

telefones:
31 99567-7300 / 31 3227-4733

batista
Acesse nosso site:

jotabaptista.wix.com/jbatista

Setembro amarelo: precisamos
falar sobre saúde emocional

Neste episódio do podcast “A 
hora da indústria”, Tânia Pessoa, 
analista de Saúde do Serviço 
Social da Indústria  (Sesi-MG), 
e o psiquiatra Frederico Garcia, 
falam sobre a importância da 
saúde emocional nos dias atuais.

É hora de você se conectar 
à indústria. Neste episódio, 
conversarmos sobre o Setembro 

Amarelo, uma campanha de 
conscientização sobre a impor-
tância da saúde emocional e 
da prevenção do suicídio. Por 
que é importante a gente falar, 
debater e iluminar esse tema?

Neste bate-papo, Tânia Pes-
soa, formada em Serviço Social, 
analista de Saúde do Sesi-MG, 
e Frederico Garcia, psiquiatra 

e professor do departamento 
de saúde mental da Universi-
dade Federal de Minas Gerais 
(UFMG), falam sobre a impor-
tância da saúde emocional nos 
dias atuais.

Acompanhe com a gente 
nas principais plataformas de 
streaming. A hora da indústria 
é seu momento de informação.
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o governador Romeu Zema (Novo) não comentou as ma-

nifestações do dia 7 de setembro. Ele disse estar preocupado 

em reorganizar o estado, mesmo tendo Jair Bolsonaro como 

possível coligação ano que vem. Como bom mineiro, todo 

cuidado é pouco. 

no bate-papo político em frente ao Café Nice, depois 

das manifestações do dia 7 de setembro, foi revelado que os 

pastores evangélicos da cidade se empenharam muito para 

que os fiéis engrossassem o movimento pró-Bolsonaro. Foi 

também uma demonstração de força da classe. 

o ministro de Estado de Minas e Energia, Bento Albuquer-

que, revelou que dificilmente o horário de verão vai voltar. 

Segundo ele, a economia de energia é tão pouca que não 

compensa o sacrifício de grande parte da população brasileira. 

o Partido Progressistas (PP), principal sigla de apoio a 

Bolsonaro e que tem o presidente da Câmara dos Deputados, 

Arthur Lira, e o ministro da Casa Civil, Ciro Nogueira, já está 

ensaiando sua saída do governo, devagarinho.

domingo, 12 de setembro
Drª Viviane Scoralick
Guilherme de Almeida
Ana Luiza Pedrosa

segunda-feira, 13
Lourdes Moura - Venda Nova
Patrícia Chequer
Geraldinho Alvarenga

terça-feira, 14
Jornalista Flávio Pena
Ex-deputado Antônio Fuzato
Delegado Altair Siqueira

Quarta-feira, 15
Elizeu Alves Vieira – Esmeraldas
Samuel Matozinhos Junior 
Padre Aníbal Gangana

Quinta-feira, 16
Felisberto Amaral 
Ricardo Tunes 
Silviano Cançado Azevedo

sexta-feira, 17
Ex-deputado Gerardo Renault
Ex-deputado Bené Guedes
Jornalista Mauro Werkema
Jornalista Selma Sueli Silva 

sábado, 18 
Delegado Libério Rodrigues de Moraes
Gueber Ferreira - Contagem
Jornalista Maurílio Grilo
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www.horizontebelo.com.br
(31) 3261-1515

Sua melhor opção para:

• Reuniões e treinamento
• Fins de semana

A 52 km de BH e 9 km do Inhotim

• Férias
• Feriados

Hotel Fazenda

Brumadinho - MG
Horizonte Belo

FundAdor dA VAcinAs.net e diretor dA AssociAÇão
brAsileirA de clínicAs de VAcinAÇão – deborAh@dehlicom.com.br
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Como inspirar-se em acontecimentos do passado 
pode ajudar a aumentar a cobertura vacinal?
Acredito sempre ser possível 

aprender com os fatos do passa-
do e, principalmente, trazer este 
aprendizado para o presente e 
planejar o futuro. Isso inclui a 
saúde. Embora, existam muitas 
inovações. Há sempre algo do que 
foi feito, que pode nos inspirar. 

Apesar dos alertas recorrentes 
da Organização Mundial da Saúde 
(OMS), do reforço de programas 
de comunicação sobre a impor-
tância das vacinas, as taxas de 
pessoas que se imunizam vêm 
caindo, ano a ano, principalmen-
te entre 2015 e 2020. No Brasil, 
existe um  problema sério e não 
é de hoje com relação à aderên-
cia à vacinação,  inclusive bem 
anterior a resistência que temos 
experimentado por conta da CO-
VID-19. É notável a dificuldade de 
convencer, em especial, o público 
adulto dessa necessidade.

A pandemia e a vacinação 
contra a COVID-19 - cuja impor-
tância e indiscutível -  vem de certa 
forma mascarando esses números 
e tirando o peso e atenção devida 
com relação às demais doenças. 
Mas, não podemos nos enganar: 
a ameaça é real. 

Dados da OMS mostram que, 
após a pandemia, 80 milhões 
de crianças abaixo de um ano 
estarão com o calendário vacinal 
desatualizado, e isso significa a 
porta de entrada para o retorno 
de doenças como sarampo e 
poliomielite. Falando do Brasil, 
segundo a Associação Brasileira 
de Clínicas de Vacinas (ABCVAC), 
durante a pandemia, a procura 
por vacinas teve queda de 60% 
no setor privado, comparado aos 
anos anteriores. 

Mas, o que é mais curioso 
é que situações como esta que 
estamos vivenciando hoje, já 
aconteceram em outros tempos. 

É o caso, por exemplo, da varíola, 
umas das doenças mais temidas 
da história e que dizimou milhares 
de pessoas por quase dois séculos. 
Enquanto, em 1970, o foco era 
a campanha de vacinação para 
combatê-la, outros imunizantes 
acabaram sendo subutilizados. 
Em 1980, por exemplo, apenas 
5% da população global era total-
mente vacinada contra doenças 
como tuberculose, difteria, tétano, 
pólio e sarampo, que causavam 
mortes de mais de três milhões 
de crianças por ano no mundo. 

Foi então,  inspirada pela 
erradicação da varíola, que a 
OMS decidiu ampliar a cobertura 
vacinal para essas doenças e 
criou o Expanded Programme 
on Immunization (EPI em inglês 
ou PAI – Programa Ampliado de 
Imunização em português), com 
isso foram incluídas as vacinas 
contra tuberculose, difteria, téta-
no, pólio e sarampo. Em 10 anos 
essas doenças foram controladas 
e iniciou-se a Revolução Biotecno-
lógica com o desenvolvimento de 
novas vacinas, novas técnicas de 
produção e o fortalecimento da 
cultura preventiva. 

Porém, tempos depois volta-
mos a retroceder. Na década de 
2010, com as principais doenças 
controladas e toda uma geração 
que nunca conviveu com o terror 
das doenças infecciosas trans-
missíveis, as pessoas passaram 
a acreditar, falsamente, que não 
era mais preciso vacinar-se. Fake 
news, falsos especialistas, a força 
da indústria farmacêutica, mas 
principalmente a baixa circulação 
dos agentes infecciosos no meio 
ambiente contribuiu para quedas 
nas taxas de cobertura vacinal.

Este fato preocupa cada vez 
mais, pois as quedas na taxa de 
cobertura vacinal são o prenúncio 

de um desastre. Principalmente, 
para quando a vacinação contra o 
coronavírus avançar; as restrições 
de circulação forem suspensas; e a 
vida voltar ao ritmo pré-pandêmi-
co. Ou seja, teremos a população 
vacinada para uma doença e 
descoberta para outras para quais 
existem vacinas e que, na última 
década, já voltaram a ameaçar a 
saúde pública. A história se repete, 
está vendo? 

E o que sabemos é que é pos-
sível, sim, evitar novas epidemias 
e a volta em massa de doenças já 
controladas. Isso deve começar 
levando informação de qualida-
de, combatendo a indústria da 
desinformação e os movimentos 
antivacinas e iniciando um pacto 
pela vida. 

Todos precisam estar unidos 
no propósito e no sentimento de 
mudança e o discurso deve ser 
universal. O mercado privado tem 
que parar de usar a expressão 
público versus privado, pois isso só 
contribui para desinformação. A 
ideia é facilitar o acesso e não criar 
mais mitos. A cultura a ser disse-
minada é a de que todos devem 
tomar as vacinas, disponíveis para 
sua faixa etária. Seja no posto 
ou em uma clínica particular. Os 
profissionais de saúde, no que 
lhe concerne, têm a missão de es-
clarecer e incentiva. Já o governo 
tem o importante papel de criar 
campanhas de conscientização. 

Por isso,  precisamos de um 
novo PAI, ou seja, precisamos re-
pactuar com urgência o Programa 
Ampliado de Vacinação, repercutir 
e informar sobre todas as vacinas 
existentes contra doenças infec-
ciosas transmissíveis. só assim, 
juntos, é que conseguiremos que 
a ciência vença o medo e ilumine 
o obscurantismo do desconhe-
cimento.

leíse costa

Atendimento médico a ciclistas
acidentados cresce 72% em bh
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O risco a ciclistas no trân-
sito de Belo Horizonte 
tem aumentado nos 
últimos anos. Levanta-

mento da Associação Mineira de 
Medicina do Tráfego (Ammetra), 
com base nos dados de atendi-
mentos no Hospital João XXIII, 

referência em urgência e emer-
gência no país, mostra que o 
número de ciclistas vítimas de 
acidentes de trânsito cresceu 
72% na capital mineira. 

A pesquisa mostra que, em 
2015, esse tipo de ocorrência re-
presentava 3,47% do total de aten-
dimentos, já em 2021 esse índice 
saltou para 5,97%. Até o final de 
julho deste ano, das 4.164 vítimas 

de acidentes de trânsito atendidas 
pelo hospital, 249 eram ciclistas.

Para Alysson Coimbra, médico 
e diretor científico da Ammetra, o 
aumento de ciclistas no número 
de vítimas de trânsito pode ser 
explicado por três fatores. “O 
primeiro é econômico, já que a 
aquisição de uma bicicleta é ex-
tremamente inferior em relação a 
outros tipos de automóveis, como 

moto e carros. E, até a impossibi-
lidade de custeio da passagem 
de ônibus, metrô ou transportes 
por aplicativos. Em segundo, 
mais recentemente, temos as 
questões restritivas impostas pela 
pandemia, na medida em que 
a bicicleta se tornou o meio de 
transporte mais seguro por evitar 
aglomerações e, paralelamente, 
mais saudável também. O terceiro 
ponto são as modificações da saú-
de física e psicológica dos nossos 
motoristas. Eles estão mais agres-
sivos, impacientes e intolerantes. 
Claramente, vemos no dia a dia 
uma inabilidade de convivência 
harmônica resultando em brigas, 
fechadas, atropelamentos e avan-
ço de sinal”, avalia.

Belo Horizonte parece refletir 
o panorama nacional. Durante 
a pandemia, mesmo com a 
redução do volume de veículos 
motorizados nas ruas das cida-
des, o número de fatalidades 
no trânsito não caiu. De acordo 
com o Data-SUS, em 2019, fo-
ram mais de 30 mil óbitos e, em 
2020, foram pagas mais de 33 
mil indenizações por morte pela 
seguradora Líder, responsável 
pela operação do Seguro Danos 
Pessoais Causados por Veículos 
Automotores de Via Terrestre 
(DPVAT). A estimativa da Organi-
zação Pan-Americana de Saúde 
(OPAS) é de que, a cada morte, 
outras 70 lesões aconteçam e 
outras 15 pessoas necessitem de 
hospitalização, decorrentes de 
sinistros nas vias.

Para Coimbra, os índices 
mostram que o trânsito brasileiro 
está cada vez mais letal e peri-
goso. “Os ferimentos vão desde 
escoriações simples e fraturas 
expostas até lesões fatais como 
ruptura de órgãos internos que 
vão depender da energia do 
choque. Quanto maior a velo-
cidade, tanto do ciclista quanto 
do motorista, maior a gravidade 
dessas lesões. Portanto, o des-
respeito às normas de circulação 
em vias, avenidas e estradas é o 
principal fator de agravamento 
dessas lesões”, diz.

Coimbra ressalta que os tipos 
mais comuns de acidentes com 
bicicletas são as colisões laterais 
e traseiras devido a movimentos 
bruscos dos veículos e conversões 
sem sinalização, muitas vezes, 
por falta de checagem nos retro-
visores. “São acidentes de grande 
energia mediante a dimensão e 
peso de ônibus, automóveis e até 
motocicletas. Ressaltando que o 
risco de óbito para ciclistas nessas 
circunstâncias é oito vezes maior 
do que no interior de um auto-
móvel. Ou seja, a vulnerabilidade 
dele no trânsito fica cada vez mais 
evidente em um tráfego intenso 
e recorrentemente desrespei-
toso às normas de circulação”, 
completa.

A imprudência de uma mo-
torista em janeiro deste ano faz 
com que o arquiteto João Cláudio 
Pimentel, 33, sofra até hoje. “Era 
dia ainda, estava voltando do 
trabalho quando fui abalroado 

na Savassi ao atravessar a Santa 
Rita Durão. Como resultado, rompi 
o ligamento e fraturei os ossos do 
meu pé esquerdo. Tudo aconte-
ceu em questão de segundos, a 
motorista se distraiu e avançou o 
sinal entrando na ciclovia que eu 
estava. Até hoje faço fisioterapia, 
gasto com remédios para dor e 
não voltei a pedalar, o que aumen-
tou meus gastos com locomoção, 
sem falar na minha saúde física e 
mental porque eu me movimenta-
va diariamente”, lamenta. 

Para reverter o quadro, o es-
pecialista lembra que a segurança 
nas ruas é dever de todos. “O 
motorista brasileiro tem utilizado 
seu veículo com um aspecto mais 
egoísta, pensando somente na 
sua necessidade de chegar ao 
seu compromisso, considerando 
seu deslocamento mais impor-
tante que o de todos. É preciso 
respeitar o espaço do outro. Ao 
ciclista, cabe a responsabilida-
de de fazer com que seja visto, 
evitando roupas de um tom só e 
dando preferências a vestimenta 
colorida e fluorescente. Além 
disso, utilizar os equipamentos 
de proteção individual e usar os 
braços para sinalizar conversões 
para que os demais integrantes 
da via entendam o movimento 
que vai ser realizado. Ele também 
precisa compreender que deve 
cumprir as leis de trânsito e não 
exceder o limite de velocidade, 
não ultrapassar semáforos e não 
circular em locais proibidos, como 
calçadas”, finaliza.
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número de carteiras de motoristas
emitidas caiu 54% em minas gerais

O sonho de dirigir já não pa-
rece uma prioridade para 
o mineiro. Levantamento 

exclusivo do Departamento de 
Trânsito de Minas Gerais (Detran-
-MG) ao edição do brasil mostra 
que a emissão da primeira habili-
tação caiu 54% nos últimos 8 anos 
no estado.

Os dados mostram que, em 
2013, 295.669 pessoas foram 
aprovadas no exame de prática da 
Polícia Civil de Minas Gerais e fo-
ram licenciadas a dirigir. Esse índice 
caiu gradativamente todos os anos 
até alcançar o menor número em 
agosto de 2021, quando apenas 
135.778 tinham tirado sua Carteira 
Nacional de Habilitação (CNH).

O declínio não surpreende 
Alessandro Dias, presidente do 
Sindicato dos Proprietários de 
Centros de Formação de Conduto-
res de Minas Gerais (Siprocfc-MG). 
“Esta queda já é observada desde 
2015, porém, em 2016, de fato, o 
impacto foi maior”, diz. Segundo 
os dados disponibilizados pelo 
Detran-MG, a baixa entre os 
anos mencionados por Dias foi 
de 13,9%.

Uma pesquisa da Junior Ma-
ckenzie Consultoria, feita a pedido 
da empresa de cartões Alelo, já 
mostrava que, em 2018, 53,4% 
dos jovens brasileiros entre 18 e 
22 anos não tiraram a CNH. Na 
ocasião, 41,1% responderam que 
não tinham interesse/necessidade 
de dirigir, enquanto 38,2% disse 
não ter a carteira de motorista por 
falta de dinheiro. Ainda de acordo 
com o estudo, 58% dos que não 
tiraram a habilitação disseram 
ter interesse pela carteira no fu-
turo, sendo o custo, novamente 
citado como principal razão de 
impedimento. 

Para o presidente da catego-
ria, há vários fatores que explicam 
a diminuição do número de moto-
ristas. “O cenário econômico, que 
reduziu o poder de compra das 
pessoas é um deles. A chegada 
dos aplicativos de transporte, 
que acabam gerando uma maior 
facilidade de deslocamento a um 
custo mais acessível também. E, 
de fato, o desinteresse efetivo dos 
jovens, que representam a maior 
parcela de alunos das empresas. 
O sonho de ter a habilitação tem 

sido adiado, mas o interesse ainda 
permanece, ele só não tem sido 
uma prioridade mais”, avalia.

Trabalhando como estagiário 
de design gráfico, Mateus Rocha, 
19, precisou adiar o sonho do carro 
próprio. “Em minha opinião, seria 
um gasto que pesaria no bolso em 
um momento que não posso. E um 
pouco desnecessário, porque eu 
não tenho carro na família e não 
conseguiria comprar um agora. 
Mas tenho planos de ter o meu no 
futuro. A pior coisa é ficar esperan-
do horas no ponto e ainda entrar 
num ônibus lotado, especialmente 
na pandemia”, conta. Em média, o 
processo para adquirir habilitação 
na categoria B, que autoriza dirigir 
automóveis, é de R$ 2 mil.

Mas não são apenas os jovens 
que têm se afastado dos auto-
móveis. “Eu acho um absurdo as 
despesas para manter um carro. 
Quando eu e meu marido coloca-
mos na ponta da caneta, os gastos 
com gasolina, impostos, seguro, 
manutenção e estacionamentos 
estavam comendo nosso orça-
mento, enquanto as condições da 
economia só pioravam. Quando 
perdi meu emprego, em 2019, 
resolvemos vender nosso carro, 
o que também foi um prejuízo 
porque, diferente de outros bens, 
ele só desvaloriza com o tempo”, 
relata a administradora de condo-
mínios, Vanessa Massarani.

Desde então, Vanessa afir-
ma não sentir falta do veículo. 
“Lembro que, na época, o preço 
da gasolina estava em torno de 
R$ 4,40. E olha quanto está agora! 

É claro que tem um lado negativo, 
por exemplo, na hora de viajar. 
Mas, acabamos experimentando 
alugar um carro para isso e deu 
supercerto. Já para circular na 
cidade, não há dúvida que nossos 
custos diminuíram bastante”, diz.

Apesar dos centros de forma-
dores de condutores já sentirem o 
impacto do desinteresse por diri-
gir, Dias acredita na recuperação. 
“2020 foi um ano que, dentro das 
nossas projeções, teríamos uma 
estagnação ante as quedas de 

quase 40% entre 2014 e 2019. As 
mudanças anunciadas pelo go-
verno federal, com a flexibilização 
de algumas regras, geraram esta 
expectativa, mas surgiu a pande-
mia e as autoescolas do estado 
e do país ficaram fechadas por 
meses. Agora, 2021 tem sido um 
período de grandes perspectivas 
de recuperação. Se continuarmos 
no mesmo ritmo poderemos, pelo 
menos, voltar ao patamar de 
2019. Não é o melhor cenário, mas 
ameniza um pouco os impactos”. 

Ele acredita ainda que, para 
mudar estes números, de forma 
mais efetiva, é preciso ter o 
interesse pela CNH reaquecido. 
“Isso se mostrou extremamente 
importante na pandemia, seja 
pela necessidade de se buscar 
uma fonte de renda, como tem 
sido atualmente com os serviços 
de entregas e aplicativos, seja 
pela segurança e saúde, já que 
os transportes públicos ficaram 
ainda mais precarizados neste 
cenário”.
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facebook.com/SucodeUvaAurora
vinicolaaurora.com.br/sucodeuva

O suco de uva integral Aurora é delicioso 
e saudável, porque é feito com muita uva. 
Não tem adição de água, açúcar ou corantes.  
E ele é produzido por mais de 1.100 famílias,  
que trabalham com todo o carinho e dedicação 
para que cada garrafa tenha sempre 
as melhores uvas e, claro, o melhor sabor 
para você e para a sua família.
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Na Reunião Ordinária de Plenário 
realizada na Assembleia Legislativa 
de Minas Gerais (ALMG) no dia 2 de 
setembro, deputados foram à tribuna 
para repercutir o edital de concessão 
das BRs 381 e 262, publicado no Diá-
rio Oficial da União no dia 1º. Outro 
assunto que pautou os discursos foi 
o manifesto divulgado pela Federa-
ção das Indústrias de Minas Gerais 
(Fiemg) também no dia 1º.

O deputado Bernardo Mucida 
(PSB) destacou a importância da 
concessão das BRs 381 - entre Belo 
Horizonte e Governador Valadares 
(Rio Doce) - e 262 - de João Monleva-
de (Central) a Viana (ES). Ele lembrou 
que a duplicação das duas rodovias, 
conforme previsto no edital, vai 
beneficiar a região de Itabira, o Vale 
do Aço e o Vale do Rio Doce. Mas 
chamou atenção para o prazo de du-
plicação do trecho mais crítico, entre 
Belo Horizonte e Caeté (Central), que 
deve ser concluída somente em 2029.

A deputada Celise Laviola (MDB) 
também reconheceu a relevância das 
melhorias previstas nas duas rodovias, 
que vão exigir investimentos da ordem 
de R$ 7 bilhões ao longo de 30 anos. 

“A concessão vai destravar obras e 
facilitar o trânsito de cargas e pessoas. 
Seguirei acompanhando esse processo 
para que as rodovias recebam as me-
lhorias de que tanto precisamos, em 
uma região que se sente abandonada 
pelo governo”, afirmou.

Por sua vez, o deputado Bruno 
Engler (PRTB) foi à tribuna para elo-
giar o “Manifesto pela Liberdade” da 
Fiemg. No documento, a entidade 
alega que direitos fundamentais, 
como a liberdade de expressão, estão 
ameaçados devido a posicionamen-
tos recentes do Judiciário. 

“Esse manifesto reflete a vontade 
da maioria do povo brasileiro. No dia 
7 de setembro, o povo vai às ruas para 
dizer que nossa liberdade não pode 
ser cerceada”, afirmou.

A deputada Beatriz Cerqueira 
(PT) rebateu os elogios ao manifes-
to da Fiemg com a leitura de uma 
nota elaborada pela Casa do Jor-
nalista. Para ela, a postura da en-
tidade representativa da indústria 
mineira envergonha Minas Gerais, 
com uma visão retrógrada e primá-
ria do atual momento histórico. “A 
democracia é fundamental; é por 
meio dela que teremos condições 
de sair da crise sanitária, política e 
econômica”, afirmou.

Já o deputado Cleitinho Azevedo 
(Cidadania) fez um discurso com-
parando o valor do salário mínimo 
(R$ 1.100,00) com a remuneração 
dos políticos. Ele informou que os 
deputados recebem mais de R$ 25 
mil por mês, além de auxílio-mo-
radia. “Isso precisa acabar. O país 
quebrado vai continuar pagando 
regalias para os políticos? Temos 
que cortar as mordomias dos Três 
Poderes”, finalizou.

Para qualificar exe-
cutivos que almejam 
exercer o importante 
papel de membro de 
um conselho consultivo 
ou de administração de 
empresas, o Programa 
de Desenvolvimento 
de Conselheiros do 
Instituto Euvaldo Lodi 
(IEL) está com inscrições 
abertas. Até o dia 22 
de setembro é possível 
garantir uma vaga no 
curso que conta com 
uma carga horária de 
68 horas, com início em 
outubro e já está em 
sua décima edição.

Sérgio Caldeira Good 
God, sócio da Deloitte 
Touche Tohmatsu Con-

sultores, se surpreendeu 
positivamente com o 
curso que, de acordo 
com o executivo, está 
atualizado em relação 
às melhores práticas de 
governança e tem uma 
extraordinária qualida-
de. “Eu já havia feito pro-
grama similar em outra 
instituição de ensino de 
renome, mas o conteú-
do, a profundidade com 
que os temas foram dis-
cutidos, a carga horária 
adequada, a participa-
ção efetiva da coorde-
nação e o excelente nível 
dos professores foram 
realmente além do espe-
rado”, pontua. Segundo 
Good God, ao final, o 

board case apresentado 
pelos grupos de alunos 
demonstrou claramente 
a evolução do conheci-
mento, a profundidade e 
pertinência das análises 
e a excelência dos parti-
cipantes.

Além de tratar das 
questões essenciais que 
envolvem as respon-
sabilidades, decisões e 
monitoramento, o Pro-
grama de Desenvolvi-
mento de Conselheiros 
tem foco no aprimora-
mento da gestão prá-
tica e eficaz, baseada 
nos princípios da trans-
parência, equidade e 
responsabilidade cor-
porativa.

recusa familiar para a doação
de órgãos cresce com a pandemia
A Campanha Setem-

bro Verde - dedicada 
à sensibilização e à 
conscientização para a 

importância da doação de órgãos 
- tem alguns desafios depois de 
mais de um ano da pandemia 
de COVID-19 no Brasil. Além 
da queda de mais de 30% nos 
transplantes realizados em Minas 
Gerais no comparativo entre 2019 
e 2020, o aumento da recusa 
familiar é outra questão que tem 
se mostrado preocupante na rede 
hospitalar.

De acordo com o diretor do 
MG Transplantes, Omar Lopes 
Cançado, a taxa de recusa, atu-
almente, está próxima dos 50%. 
“É um número muito alto. Traba-
lhávamos anteriormente com um 
percentual de 30% de negativas 
em relação à doação. Por isso, é 
essencial avisar sobre o desejo de 
ser doador, pois a família tende 
a seguir a vontade manifestada 
pelo ente”, explica.

A psicóloga do MG Trans-
plantes, Eliane Gonçalves Silva, 
ressalta que há um trabalho 
baseado no acolhimento familiar 
para a redução das recusas. “É 
uma situação bastante delicada. 
Temos a preocupação de dialogar 
com muita sensibilidade, respeito, 
empatia e, principalmente, dispo-
sição para esclarecer todas as dú-
vidas. Além disso, estamos sempre 
promovendo treinamentos para 
profissionais da área da saúde 
que irão lidar com os pacientes e 
seus familiares, desde a entrada 
no hospital”, afirma. 

Eliane acredita que os pro-
tocolos sanitários necessários 
neste momento de pandemia 
contribuem para o aumento das 
recusas. “Todo o processo aca-
ba levando mais tempo porque 
temos que seguir o manejo es-
tabelecido pelas autoridades de 
saúde. Isso também prolonga a 
angústia da família, que, muitas 
vezes, acaba desistindo”, pondera. 

O diretor do MG Transplantes 
ainda acrescenta que o isola-
mento acarretou situações de 
mais tristeza e incerteza para as 
pessoas, de forma geral, o que 
também teria contribuído para o 
crescimento das negativas.  

números
Em 2019, foram realizados 

2.458 transplantes no estado. Em 
2020, com pandemia de COVID-19, 
esse número caiu para 1.537. Neste 
ano, até o mês de agosto, foram 
1.013 transplantes. Atualmente, 
mais de 5 mil pessoas esperam 
por um órgão ou tecido em Minas 
Gerais, sendo 2.789 por rim, 2.237 
por córnea, 78 por fígado, 45 por 
medula, 44 por rim/pâncreas, 38 
por coração e 3 por pâncreas. 

segurança no processo
Uma série de medidas foi to-

mada pelo MG Transplantes, no 
decorrer da pandemia, na tentativa 
de melhorar os números, entre elas 
o incremento da busca ativa de 
doadores nos hospitais. Outra ação 
importante foi a intensificação da 

anamnese dirigida a sintomas de 
síndrome respiratória, de forma a 
minimizar os riscos de transmissão 
da COVID-19 durante o transplante. 
O protocolo inclui levantamento de 
sintomas, identificação de possíveis 
contatos com pessoas que apresen-
taram a doença, além de testagem 
por RT-PCR.

“Tivemos que afastar por com-
pleto a possibilidade de infecção 
pelo vírus nos transplantes. Para 
diminuir o risco de transmissão 
da COVID-19, todos os possíveis 
doadores com algum sintoma 
gripal são automaticamente ex-
cluídos. Outra ação é a pesquisa, 
junto aos familiares, de possíveis 
contatos desse doador com pes-
soas que testaram positivo. Por 
fim, se não há nenhum indício de 
doença respiratória, é realizado o 
teste. A doação só é feita quando 
todos os exames são negativos, 
tornando o processo bastante 
seguro”, ressalta.

novo coração
A pequena Maria Alice Fi-

gueiredo Camargos, de 10 anos, 
nasceu com miocardiopatia res-
tritiva e, desde bebê, apresentou 
sintomas, como cansaço extremo 
em atividades corriqueiras. Aos 6 
anos, entrou para a fila do trans-
plante de coração e, após um ano 
aguardando, recebeu o órgão.  

 “Era uma angústia muito 
grande, já escutei que ela poderia 
ter uma morte súbita. Sempre 
coloquei nas mãos de Deus, 
para que o coração viesse 

no momento certo. A situação de 
espera pelo transplante é muito 
delicada, pois você precisa que 
algo muito triste aconteça na vida 
de alguém. Isso gera um conflito 
grande. Mas, depois de um tempo, 
a gente começa a entender que, 
na verdade, é um ato de genero-
sidade de outra família diante 
de uma situação que não 
pode ser mudada”, afirma a 
fisioterapeuta e professora 
de ballet Tatiana Figuei-
redo Camargos, mãe de 
Maria Alice. 

Hoje, alguns cui-
dados, como consultas 
periódicas, medicações e 
acompanhamentos, fazem 
parte da vida da Maria 
Alice. “Por conta dos imu-
nossupressores, ela tem 
um risco aumentado 
para infecções. Em 
função da pandemia, 
está há quase 2 anos 
em isolamento total. 
Mas é uma menina 
com uma vida ati-
va e que faz tudo 
normalmente. So-
mos muito gra-
tos à família do-
adora, pois são 
a base da vida 
da minha filha”, 
diz Tatiana.

maria Alice
Figueiredo camargos

de 10 anos e sua
mãe tatiana

Figueiredo camargos
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Programa de Desenvolvimento
de Conselheiros do Instituto

Euvaldo Lodi está com
inscrições abertas

inscrições: 8 a 22/9

início: 4/10

modalidade das aulas: on-line ao vivo (síncrona) com a participação 
efetiva do mediador e dos participantes

Inscrições, valor de investimento e mais informações pelo site do IEL.
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reforço escolar retorna em
formatos presencial e remoto
A  Secretaria de Estado 

de Educação de Minas 
Gerais (SEE/MG) auto-
rizou que as atividades 

do reforço escolar desenvolvidas 
pelas escolas estaduais sejam 
realizadas, também, no formato 
presencial. A retomada das ati-
vidades presenciais da iniciativa 
acontecerá de forma segura e 
facultativa. Atualmente, o projeto 
é desenvolvido por 1.380 unidades 
de ensino.

“A possibilidade de retorno 
presencial traz mais potencial na 
aprendizagem dos estudantes. 
A interação com o professor é 
insubstituível. Com a melhora do 
cenário pandêmico, estamos po-
tencializando esse atendimento. 
Os alunos que participam do refor-
ço são aqueles que encontraram 
maior desafio de adaptação ao 
ensino remoto, que ainda estão 
com dificuldade em fazer devolu-
tiva do Plano de Estudo Tutorado 

(PET) e que não foram bem nas 
avaliações”, afirma a superinten-
dente de Políticas Pedagógicas da 
SEE/MG, Esther Barbosa.

Adesão

As atividades presenciais ocor-
rerão em semanas alternadas. Em 
uma, o professor atenderá presen-
cialmente aos estudantes, e, na 
seguinte, o atendimento perma-
necerá de forma remota, por meio 

do aplicativo Conexão Escola, no 
6º horário ou no contraturno. 
Nas atividades presenciais, as 
turmas deverão ser organizadas, 
considerando-se o distanciamento 
previsto no protocolo sanitário 
da Secretaria de Estado de Saúde 
(SES-MG).

A retomada das atividades de 
forma presencial será realizada 
por adesão, ou seja, não será 
obrigatória, cabendo aos respon-
sáveis pelo estudante optar por 

sua presença na escola ou por 
permanecer apenas no remoto.

Os professores deverão plane-
jar aulas com atividades diferen-
ciadas, a partir das habilidades 
foco do Currículo Referência de 
Minas Gerais (CRMG) e do Currí-
culo Básico Comum (CBC) para o 
ensino médio, com uso de estra-
tégias que valorizem os saberes e 
potencialidades dos estudantes 
em seus diferentes ritmos de 
aprendizado.

Público

No segundo semestre, o re-
forço escolar é direcionado aos 
alunos da rede estadual de ensino 
que estão no 6º ou 9º ano do 
ensino fundamental e no ensino 
médio e que estão em progres-
são continuada; apresentaram 
aproveitamento inferior a 60% 
em língua portuguesa e mate-
mática no primeiro bimestre; ou 
desistiram da escolarização no 
ano passado, mas voltaram este 
ano na campanha de busca ativa.

Cada escola poderá organizar 
a melhor forma de disponibilizar 
as aulas. Nos casos em que o estu-
dante não tiver acesso à internet, 
a instituição disponibiliza as ativi-
dades preparadas pelo professor 
de forma impressa.

retomada presencial

Para que o retorno ocorra com 
toda segurança que o momento 
exige, todas as escolas estaduais 
passaram por um checklist crite-
rioso, validado pelo diretor e pelo 
inspetor, para aplicação dos proto-
colos sanitários, com adequações 
no ambiente e disponibilização 
dos equipamentos de proteção 
e produtos de higiene e limpeza. 
A retomada das atividades pre-
senciais está autorizada nos mu-
nicípios em que a prefeitura não 
apresentou nenhuma restrição.

Dessa forma, a rede estadual 
está funcionando em ensino 
híbrido, ou seja, há alternância 
entre o atendimento presencial e 
o remoto. As atividades pedagó-
gicas presenciais são ministradas 
com o objetivo de fortalecer a 
aprendizagem de acordo com a 
necessidade da turma.

O Regime de Estudo não Pre-
sencial continua sendo ofertado, 
com aos Planos de Estudos Tu-
torados (PETs), as teleaulas do 
programa Se Liga na Educação 
e o aplicativo Conexão. A carga 
horária e frequência dos estu-
dantes seguem contabilizadas por 
meio dos PETs e das atividades 
complementares elaboradas pelo 
professor.
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Cinco bairros de Uberlândia
recebem o trabalho de sanitização

Cinco bairros dos setores Leste 
e Norte de Uberlândia receberam, 
no dia 8 de setembro, a sanitiza-
ção promovida pela Prefeitura de 
Uberlândia para reduzir a dissemi-
nação do coronavírus na cidade. As 
equipes atuaram nos bairros Resi-
dencial Integração e Morumbi, no 
setor Leste, Presidente Roosevelt, 
Santa Rosa e Maravilha, no setor 
Norte da cidade.

A ação, que acontece todos os 
dias, é feita em locais estratégicos, 
por meio da aplicação de uma 
substância que não oferece riscos 
à saúde humana, o quaternário 
de amônio de 5ª geração. O serviço 

também é realizado durante os fins 
de semana e durante as noites.

Os bairros escolhidos são os 
que apresentam maior incidência 
nos mapas de calor. Com mais de 
20 profissionais e supervisão da 
administração pública, o serviço 
é realizado com bombas costais 
durante manhã e tarde. Já à noite, 
há o reforço com dois tratores para 
atender vias e espaços de grande 
aglomeração, como é o caso dos 
terminais de ônibus coletivo.

Película protetora
O trabalho é realizado pela 

Aerotech Combat, contratada da 

prefeitura. O serviço conta com 20 
bombas costais automatizadas e 
dois tratores. A assepsia é feita com 
uma solução de 0,05% do produto 
sanitizador e água, que funciona 
como uma película que mata os 
micro-organismos e forma uma 
camada protetora que mantém o 
local desinfetado.

Diferentemente de outras subs-
tâncias, o quaternário de amônio 
não é tóxico à saúde humana, 
não causa manchas nem corrói 
as superfícies. Em ambientes fe-
chados, a recomendação é que o 
espaço fique isolado por cerca de 
60 minutos.
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serviços:

Pinturas:

residencial;
loja;
galpão;
grafiato;
verniz esmaltada.

gesso:

drywall;
molduras;
rebaixamento;
sancas.gilson

(31) 9 8725-9332
(31) 3227-0199

PINTURAS E SERVIÇOS DE GESSO

em uma semana, professor fará
atendimentos aos estudantes na unidade, e,

na semana seguinte, na modalidade a distância

OPEN BAR E OPEN FOOD

1º LOTE - R$ 250,00 
3X NO CARTÃO

VENDAS: BOTECO DO MARANHÃO

CAMISETA

    VOVÓ
PLACIDINA

MINEIRÃO

No espaço

dIa 30 de
outubro

13h às 18h

 CONTATO: 31 99235-3540

PATROCÍNIO:
APOIO: REALIZAÇÃO

https://www2.educacao.mg.gov.br/
https://www2.educacao.mg.gov.br/
https://www2.educacao.mg.gov.br/
https://www.saude.mg.gov.br/
https://www.saude.mg.gov.br/
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PA U L O  C E S A R  P E D R O S A
Quem sAbe, sAbe Advogado & jornalista

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

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

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

ProgrAmA do luciAno hucK É um FiAsco

trAnsPorte Público de bh continuA ruim

Os finais de domingo costumam ser melancólicos desde 
que nos conhecemos por gente. Quando o “Fantástico” se 
aproxima do fim, não tem uma pessoa no Brasil que não 
passe por uma tristeza inexplicável. Como não há nada ruim 
que não possa piorar, a estreia do “Domingão com Huck” veio 
para antecipar o clima triste que antecede a segunda-feira. 
Não empolgou e frustrou as emoções do telespectador logo de 
cara. O “Show dos Famosos” prometia ser o grande momento, 
mas, mesmo com um júri de peso e bons participantes, deu 
tudo errado. Luciano Huck era mais solto ao vivo, mas os erros 
técnicos o atrapalharam por diversas vezes. Com certeza, a 
estreia foi péssima e Huck teve uma performance muito fraca 
para milhares de telespectadores. A Globo deu um tiro no pé 
com esse programa e poderá perder muita audiência.

A Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da BHTrans 
está demonstrando como o órgão gerenciou a crise do 
transporte durante o momento da pandemia e se houve 
desvio de dinheiro público desde 2008. O caos se instalou 
sobre a política de mobilidade de Belo Horizonte e região 
metropolitana, sem que a prefeitura desse uma resposta 
coerente a essa questão. De acordo com a CPI, ao invés de 
subsidiar o usuário e aumentar a qualidade do transporte 
público no município, os empresários dos ônibus estão sendo 
beneficiados com os generosos subsídios há décadas. E o 
usuário continua andando em veículos cheios e sendo pe-
nalizados com os aumentos constantes das passagens. Tudo 
tem que ser apurado e, se a iniciativa privada foi beneficiada 
em detrimento do interesse público, os responsáveis devem 
ser punidos com rigor nos termos da lei.

c A n A l   A b e r t o

incêndios preocupam a população e tra-
zem graves consequências. Os meses de 
agosto e setembro sempre foram marca-
dos pelo tempo quente e seco. A falta de 
chuvas e os fortes ventos aumentam os 
focos de incêndio e as chances de queima-
das em grande escala. Em Minas Gerais, 
vários parques e outros locais estão sendo 
afetados. Segundo dados do Instituto 
Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE), 
somente em agosto, os focos cresceram 
mais de 100%. A maioria dos incêndios é 
criminosa e traz graves impactos para o 
meio ambiente e para a vida cotidiana. A 
fumaça prejudica a saúde da população, 
trazendo problemas respiratórios como 
asma, bronquite, entre outros. As pessoas 
podem ajudar no combate às queimadas, 
denunciando e também evitando colocar 
fogo nos lixos em quintais ou sujeiras de 
lotes e propriedades, pois ele pode sair do 
controle e virar um incêndio de grandes 
proporções.

País perde superfície de água e mg é 
muita afetada. O Brasil está secando, 
segundo um estudo do MapBiomas. Um 
levantamento chamado “Brasil Revela-
do: 1985-2020” mostra que existe uma 
tendência de redução da superfície de 
água em oito das 12 regiões hidrográficas 
brasileiras. Foram analisadas imagens 
de satélite de todo o território nacional 
entre 1985 e 2020. Em 1991, a superfície 
coberta por água do Brasil era de 19 
milhões de hectares. Já no ano passado, 
diminuiu para 16 milhões. Houve uma 
redução de 15% no país. O Mato Grosso do 
Sul é o estado com maior índice de perda, 
seguido pelo Mato Grosso. Minas Gerais 
é o terceiro estado com perda de 118 mil 
hectares cobertos por água.

consumidor paga mais caro pelos remé-
dios. Como se não bastassem os aumentos 
dos preços dos alimentos, energia elétrica, 
combustíveis, agora os consumidores 
estão pagando mais caro pelos remédios. 
O governo autorizou um reajuste de 10%, 
sendo o maior desde 2016, acima da in-
flação oficial do país. No ano passado, a 
revisão foi suspensa por 60 dias por causa 
da crise do coronavírus. Diante disso, o 
brasileiro tem que pesquisar os preços dos 
medicamentos em várias drogarias e pedir 
desconto e promoção porque eles existem. 
A crise econômica em nosso país é muito 
preocupante e não sabemos quando vai 
melhorar.

Amm: acordo entre estado e municípios
para quitar dívidas da saúde avança

Mais um passo foi dado para 
que a Associação Mineira de Mu-
nicípios (AMM) e o Governo de Mi-
nas Gerais assinem o acordo para 
a quitação da dívida do estado 
com os 853 municípios na área da 
saúde, que, segundo levantamen-
to feito pela AMM, ratificado pelo 
Tribunal de Contas (TCEMG), gira 
em torno de R$ 6,8 bilhões.

No dia 2 de setembro, o pro-
curador-geral de Justiça, Jarbas 
Soares Júnior, recebeu o secretário 
de Estado de Governo, Igor Eto, e 
a advogada-geral adjunta, procu-
radora Margarida Perdersoli. Na 
pauta, foram apresentadas as al-
ternativas para alcançar a solução 
para essa dívida.

Segundo Eto, as secretarias 
da Fazenda e de Estado de Pla-
nejamento, Gestão e Finanças 
analisaram as possibilidades. 
“Foram realizados os estudos por 
parte das secretarias competen-
tes e, nos próximos dias, iremos 
apresentá-los à AMM, a fim de que 
consigamos, finalmente, alcançar 
o denominador comum”, explica.

O procurador-geral de Justiça 
disse que o Ministério Público do 

Estado de Minas Gerais (MPMG) 
espera que o estado e a AMM 
apresentem a proposta final até 
o dia 13 de setembro, com assi-
natura até o dia 20. “O MPMG 
está confiante que a solução 
será encontrada em breve. Mais 
do que promover ações judiciais, 
estamos aqui para propiciar Jus-
tiça. As pessoas que estão nos 
hospitais precisam de soluções 
rápidas e por meio do diálogo”, 
conclui.

O MPMG foi acionado pela 
AMM para auxiliar no diálogo 
e na construção desse acordo, 
tendo sido feita a primeira reu-

nião com o órgão e as partes 
no dia 7 de junho de 2021. O 
novo acordo tem sido a princi-
pal pauta defendida pela AMM, 
que tem cobrado agilidade do 
governo para o estabelecimento 
dos valores e a concretização do 
acordo.

 O presidente da entidade, 
Julvan Lacerda, aguarda uma 
solução o mais breve possível. 
“O que queremos é que os re-
cursos, que são dos municípios, 
cheguem logo às prefeituras em 
momento delicado que passa 
o setor da saúde em todas as 
cidades”, disse.
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Prefeitura de Itabirito se reúne
com DER-MG para realizar

obras no Trevo de Água Limpa
A Prefeitura de Itabirito se 

reuniu no dia 2 de setembro, 
com o Departamento de Edifi-
cações e Estradas de Rodagem 
de Minas Gerais (DER-MG) para 
discutir a realização de obras no 
Trevo de Água Limpa, na BR-040.

Na semana passada foi 
apresentado ao DER-MG o 
projeto, já aprovado pelo De-
partamento Nacional de Infra-
estrutura de Transportes (Dnit), 

que garantirá melhorias para 
o local. As obras resultarão em 
mais segurança aos motoristas 
que trafegam pela BR-040, aos 
moradores da região de Água 
Limpa e às empresas instaladas 
no Distrito Industrial da BR-040.

“A realização de melhorias 
no trevo é uma demanda antiga 
da população de toda a região. 
Estamos trabalhando com afin-
co, em conjunto com os municí-

pios vizinhos, para concretizá-la 
e solucionar o problema dos 
recorrentes acidentes no local”, 
destaca o prefeito Orlando Cal-
deira (Cidadania).

A reunião, na sede do 
DER-MG, contou com a parti-
cipação do diretor-geral do de-
partamento, Robson Santana, 
e de representantes de Moeda, 
Bonfim, Piedade do Paraopeba 
e Belo Vale.

PM
I

Era para ser uma tarde embalada por um clássico do 
futebol. Autoridades da Agência Nacional de Vigilância 
Sanitária (Anvisa) e da Polícia Federal interromperam 

a partida entre Brasil e Argentina, no último domingo, 5 de 
setembro, válida pela sexta rodada das Eliminatórias da Copa 
do Mundo. A alegação é de que quatro jogadores da seleção da 
Argentina, vindos da Inglaterra, não cumpriram a quarentena 
obrigatória para quem chega do Reino Unido. Por fim, os atletas 
entraram no vestiário e o jogo foi cancelado. Se fosse para evitar 
o contágio, eles deveriam ter sido barrados ou monitorados 
desde o aeroporto, como é feito em outros países. Tinha que 
resolver antes de o jogo começar. A Anvisa quis aparecer mais 
do que os artistas do espetáculo, ou seja, criaram uma situação 
para ter seu momento de destaque midiático.

AnVisA roubA A cenA do
clássico brAsil e ArgentinA
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seleção brasileira de Futsal destaca trabalho
de recuperação para a estreia do mundial

Os trabalhos na Seleção Brasilei-
ra de Futsal não param! A 10 dias da 
estreia no Mundial, o Brasil vem de 
vitória em amistoso contra a Polônia 
no dia 2 e, ainda, terá pela frente 
mais três partidas preparatórias. E 
nessa reta final, uma palavra es-
tará constantemente ecoando nos 
bastidores: recuperação. Com uma 
comissão técnica interdisciplinar no 
comando, os jogadores têm todo 
o suporte para entrar em quadra 
sempre na melhor forma.

Depois do primeiro amistoso 
contra os poloneses, o trabalho foi 
justamente focado na recuperação 
dos atletas. “Para mim é impor-
tante poder ajudar os jogadores da 

melhor maneira possível, tentando 
recuperar os atletas pós-jogo. O 
trabalho de recuperação é funda-
mental para que no treino esteja 
tudo 100%”, comentou o massagis-
ta Airton Alves da Silva.

Além do desgaste dentro de 
quadra, a sequência de viagens 
também pode comprometer a 
parte física dos atletas e aí entra 
novamente o trabalho da comissão 
médica, como conta o fisioterapeu-
ta Kleber Barbão. “A nossa equipe 
interdisciplinar sempre procura 
fazer trabalhos preventivos e edu-
cacionais para deixar o jogador 
na melhor forma para a próxima 
partida”.

E os obstáculos continuam. Se 
não bastasse o desgaste físico, os 
médicos da seleção precisam driblar 
ainda o fator psicológico e a hetero-
geneidade do grupo: “Nós tivemos 
uma sequência grande, foram quase 
30 treinos entre físico e com bola, e 
nesse momento a gente precisa jogar 
e é o que foi planejado pela comissão 
técnica. Mas tem atletas que estão 
parados há bastante tempo por cau-
sa da temporada europeia. Então, 
isso acaba dificultando um pouco 
a preparação para o jogo seguinte, 
porque tem o cansaço, a ansiedade 
e a gente viu tudo isso. E o jogo da 
Europa é muito físico”, contou o pre-
parador físico João Carlos Romano.

O trabalho não é fácil, mas a 
certeza de estar 100% preparado 
para qualquer desafio é a maior 
recompensa. “Isso foi um pedido 
da comissão técnica para que os 
amistosos fossem contra seleções 
europeias justamente por serem 

equipes que tem um jogo onde 
a parte física é bastante exigida. 
Infelizmente, nesses últimos anos, 
a gente competiu muito com adver-
sários sul-americanos, que tem uma 
característica de jogo parecida com 
a nossa, porém não tem tanto o uso 

da parte física. Então, faltava isso na 
nossa preparação, vivenciar todas 
as possibilidades para quando che-
garmos ao Mundial, estarmos pre-
parados para todos os cenários”, en-
cerrou o fisiologista Mauro Sandri.

com dribles desconcertantes, leozinho saiu aplaudido de quadra no amistoso contra a Polônia
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Itambé/Minas apresenta comissão
técnica para a temporada 2021/22

Fonte Site CBF

O Itambé/Minas vai contar 
com reforços também na beira 
da quadra para a temporada 
2021/22. Além de manter a base 
da equipe e acertar as contrata-
ções de quatro atletas, a comissão 
técnica será formada por rostos 
já conhecidos da torcida minas-
tenista. 

O treinador Nicola Negro, que 
vai comandar o time pelo terceiro 
ano seguido, terá como auxiliar 
técnico Durval Nunes, o Duda, que 
colecionou títulos trabalhando ao 
lado do italiano e ex-técnico do 
clube, Stefano Lavarini. Outras duas 
novidades na equipe técnica é a che-
gada da bicampeã olímpica Sheilla 
Castro como assistente técnica e 
da fisioterapeuta Bruna Melato. O 
estatístico Rodrigo Fuentealba e o 
preparador físico Alexandre Ma-
rinho completam a comissão do 
Itambé/Minas.

Duda comenta que a adaptação 
ao clube tem sido fácil por já conhe-
cer a estrutura, algumas atletas do 
elenco do Itambé/Minas e também 
o Nicola, mas ressalta que um dos 
fatores que o motivou a retornar é 
o projeto de longo prazo com foco 
na formação de atletas. “Participar 
diretamente na prospecção de joga-
doras da base para compor a equipe 
principal realmente me animou. O 
trabalho com o Nicola tem muitas se-
melhanças com o do Lavarini, no que 
diz respeito a aspectos técnicos e, na 
minha avaliação, temos uma equipe 
forte para brigar por títulos em todas 
as competições. O Itambé/Minas não 
pode pensar em outra coisa que não 
seja estar no topo”, afirma.

Ele fez parte da comissão minas-
tenista nas temporadas 2017/18 e 
2018/19. Neste período, o time foi 
bicampeão mineiro, bicampeão 
sul-americano, campeão da Copa 

Brasil e campeão da Superliga, além 
de ter sido vice-campeão mundial. 
Os bons resultados levaram o então 
auxiliar ao posto de treinador da 
elite do voleibol brasileiro e, nas 
últimas duas temporadas, Duda 
comandou as equipes do Curitiba 
Vôlei e São José dos Pinhais, res-
pectivamente.

Nicola revela que recebeu boas 
recomendações do compatriota 
e amigo Lavarini. “Estou feliz em 
poder trabalhar com o Duda. Eu já 
o conhecia como adversário na Su-
perliga e também porque o Stefano 
me falou muito bem sobre ele. Ele 
é um treinador muito experiente e 
já se adaptou muito bem à nossa 
comissão”, destaca o italiano que vai 
liderar o Itambé/Minas na defesa dos 
títulos do Campeonato Mineiro, da 
Copa Brasil, do Sul-americano e da 
Superliga, além de buscar os troféus 
da Supercopa e do Mundial de Clubes.

https://minastenisclube.com.br/noticias/volei-feminino-itambe-minas-anuncia-a-contratacao-da-libero-julia-moreira/
https://minastenisclube.com.br/noticias/volei-feminino-itambe-minas-anuncia-a-contratacao-da-libero-julia-moreira/
https://minastenisclube.com.br/noticias/volei-feminino-itambe-minas-anuncia-a-contratacao-da-libero-julia-moreira/
https://minastenisclube.com.br/noticias/volei-feminino-sheilla-castro-inicia-transicao-de-carreira-no-itambe-minas/
https://minastenisclube.com.br/noticias/volei-feminino-sheilla-castro-inicia-transicao-de-carreira-no-itambe-minas/
https://minastenisclube.com.br/noticias/volei-feminino-sheilla-castro-inicia-transicao-de-carreira-no-itambe-minas/

