
A sigla política União Brasil, resultado da fusão entre DEM e PSL, vai provocar inquietação em vários depu-
tados que devem caminhar para novas filiações por não aceitarem essa junção. Em Minas, segundo se comenta 
nos bastidores, a sucessão ao Palácio Tiradentes, certamente, vai ingressar em um período de hibernação, pois 
as conversas de agora e, também, os projetos políticos dos dois pré-candidatos: Alexandre Kalil (PSD) e Romeu 
Zema (Novo) devem aguardar as definições dos nomes interessados na disputa à Presidência da República para 
voltarem a campo.

Os dados são alarmantes. A pandemia da COVID-19 afastou as pessoas dos hospitais, mas um levantamento 
da Inteligência em Pesquisa e Consultoria (Ipec) aponta que quase metade da população feminina (47%) ainda 
continua com os exames de prevenção ao câncer de mama atrasados. A quantidade de mamografias e biópsias 
realizadas no país despencaram, o que é preocupante quando se trata dessa doença. “A possibilidade de cura 
pode chegar aos 90% desde que a detecção e o tratamento sejam feitos precocemente. Porém, as realidades 
são diversas. Cerca de 60% das pacientes do Sistema Único de Saúde (SUS) recebem o diagnóstico na fase final. 
Por isso, o índice de morte anual é ainda crescente”, esclarece Thadeu Provenza, porta-voz da  Associação de 
Prevenção do Câncer na Mulher (Asprecam). 

om a reabertura do 
comércio e o avanço 
da vacinação contra 
a COVID-19 em BH, os 
lojistas estão otimistas 

com as vendas do Dia das Crianças 
e 42% deles esperam aumento 
nas vendas. De acordo com uma 
pesquisa feita pela Câmara de Di-
rigentes Lojistas de Belo Horizonte 
(CDL/BH), a estimativa é que sejam 
injetados R$ 2,35 bilhões na econo-
mia da capital mineira, montante 
que representa uma alta de 3% em 
relação ao mesmo período do ano 
passado. Os brinquedos serão a es-
colha principal para a data (38,5%) 
e o pagamento à vista no cartão de 
crédito será a preferência da maio-
ria dos clientes (44,7%). “A inflação 
elevada e as dificuldades impostas 
pela crise têm levado o consumidor 
a privilegiar as compras à vista, 
evitando compromissos financei-
ros de longo prazo”, comenta o 
presidente da CDL/BH, Marcelo de 
Souza e Silva.
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47% das brasileiras estão com exames
preventivos ao câncer de mama atrasados

Partido união brasil
deve provocar uma

pausa nos debates da
sucessão em minas
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JF inicia
retomada
do turismo
na cidade

Assim como em diversos municípios 
do Brasil, o turismo em Juiz de Fora é 
um dos setores mais impactados pela 
pandemia de COVID-19, com hotéis e pou-
sadas vazios, bares e restaurantes pouco 
movimentados, sem festas, eventos ou 
atividades culturais. Agora, o segmento 
tenta retomar gradativamente e de forma 
segura, tendo em vista o avanço da vaci-
nação e a redução no número de mortes 
pela doença. Em entrevista exclusiva ao 
edição do brasil, o secretário de Turismo 
da Prefeitura de Juiz de Fora (PJF), Marcelo 
do Carmo, detalha as ações da pasta para 
fomentar o setor na cidade.

O Pix parece ter caído no gosto dos consumidores e os empreendedores que se adaptaram 
à modalidade tiveram resultados mais positivos do que aqueles que ainda resistem ao meio 
de pagamento instantâneo. Segundo pesquisa do Sebrae, em parceria com a Fundação Getulio 
Vargas (FGV),  empresários que aceitam o Pix tiveram menor perda de faturamento (33%) do que 
os negócios que não aderiram (44%). “Ele pode ser utilizado para redução de custos financeiros, 
podendo, conforme a estratégia do empreendimento, reduzir a necessidade de máquinas de 
cartão de crédito”, destaca o analista do Sebrae Minas, Igor Martins.

entenda o que é
demissão humanizada

e como aplicar
na sua empresa

Nem sempre a demissão de um profis-
sional se deve a problemas de desempe-
nho, atrasos ou faltas. Também acontece 
pela necessidade de a companhia diminuir 
gastos para enfrentar crises econômicas, 
como é o caso da atual pandemia de 
COVID-19. A dispensa traz impactos ao 
trabalhador, mas pode ser feita sob uma 
perspectiva mais empática. “Desligamen-
to humanizado é uma prática que traz à 
tona todo respeito e cuidado pela pessoa 
que será desligada, oferecendo a ela toda 
atenção, considerando o bem emocional 
deste colaborador que deu seu melhor 
para a empresa”, explica Karla Clarinda, 
empreendedora social e estrategista em 
recolocação profissional.
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Empresas adotam Pix e registram
menor perda de faturamento
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tirania, cleptocracia e insanidade,
perigosa união de ameaça golpista

Há fortes indícios de que o sanguinário 
que, às vezes, se traveste de “Jairzinho 
Paz e Amor”, mas sempre menospreza a 

agonia mortal das vítimas da fome e da pandemia, 
planeje permanecer “ad infinitum” na cadeira 
presidencial - claro, quando não estiver aboletado 
numa moto com aliados robustos na garupa! 
Pesquisa Datafolha aponta que a possibilidade 
de golpe é levada a sério e assusta. O ente que 
aglutina apoiadores e se ufana de baboseiras ao 
dizer que é “imorrível, imbroxável e incomível”, 
não passa de doido varrido e espanado, do qual 
se pode esperar tudo o que há de pior.

Mesmo atemorizados, devemos respeitar a 
opinião divergente dos incautos e inocentes que 
ainda acreditam no ignóbil. A maioria de quem 
votou nele já atentou às seguidas atrocidades, 
se arrependeu e não vai repetir o erro. Também 
existem desatinados e bem pagos disseminadores 
de fake news favoráveis à malévola família Bol-
sonaro, além de artistas, intelectuais, jornalistas 
e professores que, sei lá por qual interesse ou 
maluquice, propagam e defendem as mentiras 
do comandante do gabinete do ódio. É necessário 
distinguir líderes do bem em contraponto aos 
políticos e/ou empresários que, em aglomera-
ções, se comportam como “capachos” e tiram a 
máscara protetora, como aprecia o aspirante a 
ditador perene. Desmascarado e descarado, em 
BH o armamentista chegou ao cúmulo de levar 
nos ombros uma criancinha assustada e carinha 
de choro, com uniforme do Bope e portando 
imitação de fuzil.

Em ostentada imbecilidade, o devasso justifica 
a inflação desenfreada, especialmente dos alimen-
tos, dizendo que o brasileiro está gordo e aumenta 
os preços, porque, guloso, come muito (para ele 
mesmo e convivas, o cardápio inclui picanha 
wagyu, de R$ 1.799,99 o quilo). Negacionista e 
déspota, nem vê os milhões que estão morrendo 
de fome e ironiza recomendando que comprem 
armas e não feijão! Quanto à crise hídrica, à beira 
de racionamento e apagões de energia, deu o seu 

“bom” exemplo: mandou desligar o aquecedor 
elétrico da piscina do palácio (quando o calor 
atingiu 37 graus em Brasília) e mandou o povo 
tomar banho frio e não andar de elevador.

E o que falar sobre corrupção ou malversação 
do dinheiro público? Se descoberta, surge a des-
culpa esfarrapada de que “foi em tempo”. Como 
o caso da Escola Laura Queiroz, de Itabirito/MG, 
para a qual, em licitação de R$ 3 bilhões foram 
destinados “apenas” 30.030 computadores para 
os 255 alunos, pouco mais de 117 e um pedaço de 
equipamento para cada um…

Dinheiro também não foi problema para levar 
convidados a Brasília, com o objetivo de insuflar 
a prometida fala avassaladora na Independência. 
Além das tendas, servidas por restaurantes mon-
tados a jato na Praça dos Três Poderes, hotéis, 
pensões e motéis, ficaram literalmente lotados. 
De onde saiu a dinheirama para a claque e a 
festança, até em suítes presidenciais, com direito 
a frigobar “free” e acompanhantes de luxo? Ou os 
que gozaram das “delícias da agitação” pagaram, 
eles mesmos? Adivinhe! 

Pior foi em São Paulo, inundada por cartazes 
em inglês, visando a filmagem de propaganda 
pró-governo, anti-Congresso e anti-STF, enviada 
aos canais de TV e sites de extrema direita mundo 
afora, em malfadado preparativo internacional 
para a chacota da qual o Brasil foi alvo, com o 
lúgubre e mentiroso discurso de “seu Jair” na 
Organização das Nações Unidas (ONU). Em Nova 
Iorque, o Ministro da Saúde também quis aparecer. 
Mostrou o dedo do meio em riste aos manifestan-
tes contra o negacionismo da comitiva brasileira. 
O protesto provou ter razão de ser: Queiroga e 
outros infectos membros do rico séquito, testaram 
positivo para COVID, ajudando a disseminar nos 
Estados Unidos a imunidade de rebanho, tão 
desejada por Bolsonaro e clã.

Quiçá a mesma ideia assassina tenha levado 
integrantes do Ministério da Saúde a deixar vencer 
a validade de “montanhas” de medicamentos, 
vacinas, testes de diagnóstico e outros itens, 

avaliados em centenas de milhões de reais. A lista 
inclui 820 mil canetas de insulina para diabetes, 12 
milhões de vacinas para gripe, 6 milhões de doses 
para hepatite B, varicela e BCG, dentre produtos 
que seriam destinados a pacientes do Sistema 
Único de Saúde (SUS) com hepatite C, câncer, 
parkinson, alzheimer, tuberculose, esquizofrenia, 
artrite reumatoide, problemas renais, doenças 
raras e transplantados. Os itens incinerados faltam 
nos postos de saúde, como na Bahia - que implorou 
metotrexato usado para tipos de câncer -, enquan-
to 24 mil frascos-ampola não foram distribuídos e 
ficaram vencidos. No meio do estoque perdido há 
até Nusinersena (R$ 160 mil a unidade) e 908 fras-
cos de Eculizumab, que custaram R$ 11,8 milhões.

O Instituto Vidas Raras, reconhece que “passa-
mos da fase da revolta e estamos sem perspectiva”. 
Calcula-se que 15 milhões de pessoas vivem com 
doenças raras no país e que a conduta federal 
é um escárnio com a saúde, pois remédios que 
salvariam vidas, apodreceram! Também foram 
perdidos 4 milhões de exames RT-PCR para COVID 
e diagnóstico de dengue, zika e chikungunya. Tudo 
custou fortunas, com pagamentos até antecipa-
dos. No Departamento de Logística da Saúde, 
envolvido em casos de propina e roubalheira, o 
novo diretor de plantão, general Ridauto Fernan-
des, afirmou que não pode “comentar sobre o 
estoque”, mas que a perda de produtos ocorre na 
atividade humana e, “em supermercados, todos 
os dias, há descarte de material…”.

Em escabrosa entrevista ao movimento 
extremista alemão Querdenken (investigado 
pelos laços nazistas e que possui canais no You 
Tube, Twitter e Telegram), Bolsonaro garantiu 
que a maior parte dos óbitos atribuídos à COVID 
foi de pessoas com comorbidades que “APENAS 
tiveram suas vidas encurtadas em alguns dias ou 
semanas”. É preocupante asco que, em meio a 
tanta sanha criminosa, o país enfrente o risco de 
que o governo que desdenha das mortes e parece 
delas se alimentar, venha a tentar um golpe para 
se manter no poder a qualquer custo!

E D I T O R I A L

daniel Amaro

demissão humanizada pode ajudar
a diminuir o impacto do desligamento

Receber a notícia da demissão é um momento que pode gerar 
bastante desconforto, principalmente, quando o colaborador 
está trabalhando há muito tempo na empresa. Por conta da 

crise financeira, ocasionada pela pandemia de COVID-19, muitas com-
panhias precisaram cortar gastos e dispensaram funcionários, inclusive, 
à distancia por meio de reuniões virtuais.

No entanto, o desligamento de um funcionário pode ser feito de 
forma humanizada, demonstrando respeito e o máximo de cuidado 
com a estabilidade emocional da pessoa demitida. Sobre esse assunto, 
o edição do brasil conversou com Karla Clarinda (foto), empreendedora 
social e estrategista em recolocação profissional. Prática ajuda a zelar pela estabilidade emocional

de todos os envolvidos na relação empregatícia

“A demissão
humanizada faz

com que o colaborador
dispensado carregue
uma imagem positiva

da empresa”

“É um momento

muito delicado e a

empresa precisa ter

uma comunicação

muito assertiva”

Quais são os princí-
pios para uma demis-
são humanizada?

Desligamento humaniza-
do é uma prática que traz à 
tona todo respeito e cuidado 
pela pessoa que será dispen-
sada, oferecendo a ela toda 
atenção, considerando o 
bem emocional deste cola-
borador que deu seu melhor 
para a empresa.

A demissão humanizada 
faz com que o colabora-
dor dispensado carregue 
uma imagem positiva da 
empresa, mesmo após o 
desligamento. E  uma rela-
ção clara e harmoniosa é 
fundamental.

como aderir a esse 
processo de desliga-
mento?

Geralmente, as empre-
sas fazem orçamento com 

consultorias que oferecem 
este serviço, como auxílio 
na busca de outro trabalho, 
atualização de currículo, 
LinkedIn, carta de apresenta-
ção e conta também com a 
ajuda de um coach/psicólo-
go mentor de carreiras para 
colaborar com o posiciona-
mento do candidato em um 
processo seletivo.

Quais os benefícios 
para o empregado e 
empregador?

O empregado conta com 
a forma mais rápida dele 
conseguir um novo trabalho 
e, para o empregador, fica 
o destaque por ser uma 
empresa que visa à saúde e 
bem-estar das pessoas.

Quais são as suas di-
cas para essa estraté-
gia de demissão?

Explicar os motivos das 
demissões, ter atenção e 
cuidado com todos e, se pos-
sível, manter seus planos de 
saúde por mais algum tem-
po, doação de equipamen-
tos, ajudar na recolocação 
profissional, por exemplo. 
São algumas atitudes que 
podem trazer benefícios 
para os dois lados.

como cuidar e tran-
quilizar os demais 
colaboradores?

É um momento muito 
delicado e a empresa precisa 
ter uma comunicação asser-
tiva, fazendo uma reunião 
no coletivo e explicando os 
reais motivos dos desliga-
mentos, além de incentivar 
os colaboradores que fi-
caram a buscar melhorias 
no currículo e oferecer um 
psicólogo para cuidar da 
saúde desses profissionais.

dicas para uma demissão humanizada
marque uma reunião com o colaborador
Somente as pessoas necessárias devem estar presentes. Tenha em mãos os documentos exigidos e os valores a 
serem pagos ao colaborador. Comunique a demissão com cuidado, utilizando argumentos sinceros e um diálogo 
amigável.

Anuncie pessoalmente a dispensa
O gestor responsável deve fazer o anúncio da demissão pessoalmente. Nada de e-mail corporativo, mensagem ou 
ligação. Essa postura deixa o procedimento mais humano, empático, gentil e demonstra respeito ao profissional.

esclareça todas as dúvidas sobre o processo de desligamento
No momento da comunicação, surgirão muitas dúvidas e será preciso paciência para explicar todos os pontos do 
desligamento durante a conversa. Deixe claro os motivos da empresa.

Prepare uma carta de demissão
Prepare uma carta de demissão composta pelos motivos da rescisão e por seus direitos legais. Agradeça ao 
colaborador pelo serviço prestado e se coloque à disposição para ajudá-lo.

exalte os pontos positivos do profissional
Mostre sua gratidão pelo trabalho desempenhado pelo profissional e exalte seus pontos positivos, deixando sua 
autoestima elevada para que essa situação não afete sua vida profissional daqui para frente.

recompense o demitido com uma gratificação adicional
Além dos direitos trabalhistas garantidos, você pode oferecer uma gratificação adicional como sinal de 
agradecimento, seja estendendo seu plano de saúde ou recompensando-o financeiramente mesmo.

escreva uma carta de recomendação
Isso vai ajudar o profissional desligado a se realocar dentro do mercado de trabalho. Essa ação o deixará mais 
seguro, tanto em relação ao serviço que prestou em sua empresa quanto frente aos novos desafios em sua 
carreira.
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cdl/bh defende os pequenos 
assustadora a revelação do presidente da Câmara de Dirigentes 
Lojistas de Belo Horizonte (CDL/BH), Marcelo de Souza e Silva, 
ao assinalar, em artigo publicado aqui no edição do brasil, que 

mais de 520 mil micro e pequenas empresas (MPEs) fecharam as suas 
portas diante das obstáculos econômicos e conjuntura dos últimos meses, 
especialmente por conta da crise sanitária de COVID-19.

É claro que no rastro desse desastre empresarial, configuram-se as 
chances de uma dificuldade maior da plena retomada da economia, mesmo 
porque, as consequências de tal situação levam também ao desemprego, e 
naturalmente, a diminuição de dinheiro circulando no cotidiano brasileiro.

No prazo de um ano, segundo averiguou o presidente da CDL/BH, 1,3 
milhão de empresas paralisaram, temporariamente, as suas atividades. 
De janeiro a abril deste ano foram abertas mais de 1 milhão de novas fir-
mas, mas isso não “tapa o buraco”, o verdadeiro estrago ocasionado nos 
diferentes segmentos econômicos do país. Mas a aproximação de datas 
importantes, como o Natal, está proporcionando uma expectativa positiva 
para empreendedores em geral.

De acordo com a pesquisa da Confederação Nacional dos Dirigentes Lo-
jistas (CNDL), os microempreendedores individuais (MEIs) estão otimistas no 
tangente ao aumento de vendas nos próximos meses. Tanto que a sondagem 
indica que 65% dos entrevistados se dizem confiantes quanto ao avanço dos 
negócios. Traduzindo: uma em cada três das micro e pequenas empresas pre-
tende investir nos próximos 90 dias, com a finalidade de ampliar o estoque, 
investimento em mídia e propaganda e compra de novos equipamentos.

O presidente da CDL/BH defende: “Precisamos, com urgência, criar um 
cenário econômico seguro, capaz de atrair mais investimentos para os MEIs 
e as MPEs, caminho aberto para a recuperação econômica e da geração de 
emprego”, garante. Para não ficar só no discurso, a CDL/BH promete, para 
breve, um programa de apoio aos micros empreendedores individuais da 
capital e também da região metropolitana de Belo Horizonte. Isso ocorreria 
mediante a criação, consolidação e sustentabilidade de negócios, inclusive, 
por meio de acesso a linhas de crédito com taxas diferenciadas, consultoria 
jurídica e contabilidade, além de outros benefícios.

Para além deste posicionamento da CDL/BH, tem uma informação 
positiva da Confederação Nacional do Comércio, Bens Serviços e Turismo 
(CNC), onde é descrito que, por conta das vendas de dezembro no comércio, 
a expectativa é de contratação de 94,2 mil trabalhadores temporários e, 
em Minas, o quinhão desse bolo representará uma média de 11 mil pessoas 
com carteira de trabalho assinada durante os eventos de final de ano. Em 
verdade, e como já é de praxe, muitos desses trabalhadores terminarão 
conquistando um meio de sobrevivência permanente.

Pode ser que o pior quadro da economia já esteja chegando ao fim 
e, muito possivelmente, o ano de 2022 possa ser bem melhor, isto se o 
governo federal conseguir conter a alta inflacionária, além de atuar para 
reduzir o preço dos produtos da cesta básica e dos combustíveis.

https://www1.folha.uol.com.br/folha-topicos/saude/
https://agora.folha.uol.com.br/grana/2021/08/crianca-aguarda-caneta-de-insulina-ha-quatro-meses.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/equilibrioesaude/2021/05/em-documento-da-cpi-governo-admite-perder-23-milhoes-de-testes-de-covid-e-ameacou-incinerar-excedente.shtml
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experimente a cachaça “PurAnA”.
Lançada no Norte de Minas em 26/09/2019.

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

telefone: (31) 99243-1100

Psdb com zema
Ao longo dos últimos 2 anos e meio, o governador mineiro 

romeu zema (Novo) contou com o apoio da bancada do PSDB na 
Assembleia Legislativa de Minas Gerais (ALMG), o que, certamente, 
foi muito importante para ele.

comentário único. Os tucanos almejam uma aliança com zema, 
com vistas às eleições do próximo ano. A pretensão é indicar um 
nome para vice na chapa pela disputa ao governo de Minas. A lista, 
antes composta pelo vice-governador Paulo brant e pela secretária 
de Planejamento e Gestão de Minas Gerais (Seplag), luisa barreto, 
agora conta com a sugestão do nome do deputado João leite que, 
segundo pessoas próximas, toparia essa empreitada.

Adalclever e Kalil 
Os vereadores de Belo Horizonte passaram a semana flagelando 

a vida do prefeito Alexandre Kalil (PSD). Eles exigiram a “cabeça” 
do secretário de Governo, Adalclever lopes. Mas, matemáticos da 
política mineira consideram que, se o prefeito capitular e demitir 
Adalclever, os vereadores farão outras exigências.

cena única. Quem conhece bem o tabuleiro do poder em Minas 
sabe que está em jogo o projeto político de 2022 e os adversários do 
prefeito não param de jogar “casca de banana” na estrada de Kalil.   

Azeredo, candidato?
Tem havido permanentes contatos de lideranças partidárias 

nacionais propondo a filiação do ex-governador eduardo Azeredo 
para permitir sua possível candidatura a deputado federal. ”Mas o 
próprio Azeredo ainda estaria cauteloso para tratar deste assunto”, 
é o que dizem os amigos. 

nada confirmado
Semana passada, circularam informações de que o empresário 

mineiro rubens menin havia adquirido o controle acionário de um 
tradicional jornal matutino de São Paulo. Mas, por enquanto, não 
houve confirmação sobre o assunto.

Fazendo as pazes
Recentemente, quando esteve em Belo Horizonte, o presidente 

Jair bolsonaro fez questão de aparecer ao lado do deputado federal 
marcelo álvaro Antônio (PSL). Só para lembrar: no final do ano 
passado, o parlamentar mineiro, então ministro do Turismo, foi con-
vidado a deixar o cargo. Mas, agora, ao que tudo indica, “fumaram 
o cachimbo da paz”. Coisas da política brasileira.

visitando o interior
A campanha política do próximo ano já começou informalmen-

te.  Basta ver que, no final de semana passado, em Diamantina, o 
senador carlos viana (PSD) se declarou, mais uma vez, candidato 
ao governo de Minas. Enquanto isso, o presidente do PSD estadual, 
Alexandre silveira, deixou claro para as lideranças que está com seu 
nome disponível para disputar o Senado.  

ministro irritado
Irritado, o presidente do Tribunal Superior Eleitoral  (TSE) luís 

roberto barroso disparou: “As denúncias sobre possíveis fraudes 
nas urnas eletrônicas tiveram  como objetivo desviar a atenção no 
momento em que o pico de mortes pela COVID-19 chegava à casa 
de 2 mil pessoas por dia”.

deputado e bolsonaro
Circula nos bastidores da Assembleia Legislativa de Minas Gerais 

(ALMG) que o deputado estadual bruno engler (PSL) deverá ser o 
coordenador da campanha do presidente bolsonaro em Minas. Ele 
é um dos frequentadores do Palácio do Planalto, amigo dos filhos do 
presidente e um dos nomes fortes nas redes sociais do bolsonarista 
em Belo Horizonte. 

Pobres em Justiça
Segundo dados da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), 

atualmente, existe uma média de 70 milhões de brasileiros que não 
tem condições de acionar a Justiça sequer para reivindicar seus di-
reitos. Justamente, por isso, avalia-se a importância das Defensorias 
Públicas nos estados.

Partido
união brasil
deve afastar

politicamente
zema e bolsonaro

O cenário político mineiro é de 
completa indefinição, frente aos 
acontecimentos nacionais, espe-
cialmente devido à fusão entre o 

Partido Social Liberal (PSL) e o Democratas 
(DEM), que resultou no partido União Brasil. 
Como pode ser verificado muitos parlamen-
tares não vão aderir à nova sigla por não 
concordarem com a junção, até porque, 
não se sabe qual será o posicionamento 
partidário.

 Em Brasília, as queixas eram mais no 
sentido de que essa aproximação ocorreu 
sem ouvir as bases firmadas, portanto, uma 
aliança fundamentada apenas no interesse 
da cúpula dos dois lados. Um dos nomes 
criticados, sem piedade, foi do então presi-
dente do DEM, ACM Neto.

Pelo roteiro estabelecido depois desse 
certame, o presidente do Senado, Rodrigo 
Pacheco (DEM), continuará no comando do 
novo partido em Minas. Mas a possibilidade 
de o nome dele ser uma opção para a deno-
minada terceira via na disputa presidencial 
terá de ser analisada lá pelo início de 2022.  
Pessoas próximas a Pacheco garantem: 
“Há muitas informações no momento, mas 
poucas definições. Existe sim a possibilidade 

dele ser essa opção, porém, vai depender 
dos próximos passos, inclusive em relação 
ao PSD, que tem como presidente nacional 
Gilberto Kassab. Como já se sabe, os pedes-
sistas “namoram” uma possível filiação do 
senador mineiro. 

zema, viana e Kalil

Diante desse panorama político inde-
terminado no plano nacional, os reflexos 
chegam com força a Minas Gerais. É como 
se os debates sobre a sucessão ao Palácio 
Tiradentes fossem zerados. Por exemplo, 
há quem defenda o afastamento de 
Romeu Zema (Novo) do presidente Jair 
Bolsonaro, porque essa aproximação pode 
trazer consequências eleitorais para o 
governador mineiro, visto que o chefe da 
nação está com a sua popularidade em 
queda livre.  Contudo, o dilema de Zema 
seria saber o que pode acontecer no início 
de 2022, caso ele seja forçado a deixar o 
Novo. Se isso acontecer, ele ficará à mercê 
dos acordos dos caciques dos grandes 
partidos, especialmente, se definir pela 
filiação à uma nova sigla.

A pré-campanha ao governo mineiro 
do prefeito de Belo Horizonte, Alexandre 
Kalil (PSD), também deverá entrar em 
compasso de espera. O seu projeto político 

estaria atrelado a movimentos mais de 
esquerda.  Contudo, a indagação é quem 
vai ser o candidato do Partido dos Traba-
lhadores (PT) à presidência. E se houver a 
teceria via, com o nome de Pacheco, o afu-
nilamento político do prefeito será ainda 
maior. Já se fala, inclusive, na chance dele 
se ver obrigado a deixar o PSD, filiando-se 
ao PDT e levantando a bandeira do presi-
denciável Ciro Gomes (PDT).

Para não ficar sem apoio de um nome 
que esteja participando da disputa ao 
governo entre os mineiros, o Palácio do 
Planalto passou a analisar o nome do 
senador Carlos Viana (PSD), cujo motivo 
seria a preocupação em alavancar votos 
para Bolsonaro.  Atualmente, Viana vem 
circulando no Norte de Minas e no Vale 
do Jequitinhonha e se diz candidato à 
sucessão estadual. E, para completar este 
raciocínio, ele é o vice-líder do governo 
federal no Senado.

A esse cenário nebuloso, deve-se incluir 
ainda a popularidade do ex-presidente 
Lula (PT). Nas circunstâncias atuais e, de 
acordo com várias pesquisas, ele seria 
eleito. E, naturalmente, essa informação 
faz com que os nomes de Kalil e Zema 
tenham de esperar para dar um passo à 
frente rumo ao projeto sucessório estadual 
de 2022.

zema estaria de olho na
impopularidade de bolsonaro

o senador carlos viana vem
circulando pelo norte de minas

e vale do Jequitinhonha
Kalil precisa esperar

pelas definições nacionais

o nome de rodrigo Pacheco
como terceira via altera o
cenário político em minas
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Aeroporto da Pampulha é concedido
à iniciativa privada por r$ 34 milhões

R$ 151 milhões em melhorias no terminal ao longo de 30 anos

O Aeroporto da Pampulha – Carlos Drum-
mond de Andrade, em Belo Horizonte, foi con-
cedido pela outorga fixa de R$ 34 milhões para 
a Companhia de Participação em Concessões 
(CCR), por meio de sessão pública na Bolsa de 
Valores (B3), em São Paulo, no dia 5 de outubro. 
O montante representa ágio de 245,29% sobre 
o valor mínimo estabelecido (R$ 9,8 milhões).

O grupo vencedor tem participação na BH 
Airport, que administra o Aeroporto Internacio-
nal Tancredo Neves, em Confins, além de outros 
15 terminais. Ele disputou com o Consórcio ASA, 
que ofereceu R$ 33 milhões.

A partir da concessão, estão previstos investi-
mentos de R$ 151 milhões, ao longo de 30 anos, 
para a exploração, ampliação e manutenção da 
infraestrutura do espaço, com objetivo de tornar 
o equipamento o principal centro de aviação 
executiva do país.

O governador Romeu Zema (Novo) acom-
panhou o leilão – o primeiro de seu governo 
- diretamente da Bolsa de Valores e destacou a 
busca por investidores privados para alavancar 
o desenvolvimento econômico e a geração de 
empregos.

“Estou aqui na Bolsa de Valores de São 
Paulo muito satisfeito. Desde o primeiro dia 
da minha campanha falei que um estado 
quebrado é um estado que não consegue fa-
zer investimentos. E nós, agora, conseguimos 
leiloar com pleno êxito, com mais de 245% 
de ágio, por R$ 34 milhões, a concessão do 
Aeroporto da Pampulha. Aquela área que está 
esquecida em Belo Horizonte passará a receber 
grandes investimentos e trazer melhorias para 
toda a região. É disso que Minas precisa, de 
investimentos que vão gerar empregos e de-
senvolvimento. Por isso estou aqui carregando 
essa bandeira. Queremos uma Minas Gerais 
melhor”, afirmou o governador.

investimentos
Do total a ser investido no aeroporto, cerca 

de R$ 65 milhões serão aplicados nos primeiros 
36 meses, destinados, entre outros serviços, à 
construção de um terminal de aviação geral, 
sistema de pistas de táxi, recuperação parcial 
do pavimento da pista e preparação para novos 
hangares.

A concessão, com prazo de 30 anos, prevê, 
ainda, o pagamento anual de outorga variável, 
que corresponde a um percentual da receita bru-
ta auferida pelo concessionário. A expectativa é 
a de que a concessão viabilize, entre outros be-
nefícios, incrementos na eficiência operacional 
e aperfeiçoamentos no nível geral dos serviços 
prestados no aeroporto, além da expansão da 
capacidade de geração de receitas.

Além disso, o projeto estima a arrecadação 
de R$ 99 milhões em impostos federais, esta-
duais e municipais.

desenvolvimento
A CEO da Companhia de Participação em 

Concessões (CCR), Cristiane Gomes, que tem 
participação no grupo BH Airport, que ad-
ministra a Aeroporto Internacional Tancredo 
Neves, em Confins, destacou a sinergia dos dois 
terminais para o desenvolvimento econômico 
de Minas Gerais.

“Temos certeza que, junto com o governo, 
iremos fazer, de fato, com que o aeroporto seja 
um indutor de desenvolvimento, de geração de 
emprego e de renda. Essa sinergia trará me-
lhorias para a cidade de Belo Horizonte, para 
os passageiros e para os negócios na região”, 
afirmou Cristiane.

O secretário de Infraestrutura e Mobilidade, 
Fernando Marcato, destacou que este é apenas 
um dos projetos prioritários do governo de 
Minas.

“O leilão do Aeroporto da Pampulha é 
apenas o primeiro de um conjunto de 12 pro-
jetos logísticos de muito sucesso. Isso mostra 
que o estado continua firme no seu plano 
de redução do seu tamanho para focar em 
saúde, educação e segurança. Assim, conse-
guimos atrair cada vez mais investimentos da 
iniciativa privada com geração de bem-estar 
para a sociedade, além de garantir uma 
infraestrutura sustentável para o estado”, 
ressaltou Marcato.
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“Somos feitos de carne, mas somos 
obrigados a viver como se

 fôssemos de ferro”
Freud

leíse costa
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desenvolvimento urbano é mais
importante que reconhecimento facial

A cada novo passo que o mercado dá, 
podemos perceber que a relação entre em-
presas e consumidores vai se aprofundando 
e indo muito além do capital financeiro. O 
capital humano vem ganhando espaço e se 
tornando central e, com o mercado imobili-
ário, isso se evidencia em ritmo acelerado.

Sustentabilidade, responsabilidade 
social, e inovação são exemplos de pontos 
cruciais na hora de fechar negócio, já que 
apostando em uma empresa, as pessoas 
passam a se sentir representadas por ela nos 
pontos altos e baixos.

Onde quero chegar com esse pensamen-
to? Quando se fala em cidades inteligentes, a 
maioria das pessoas pensam em tecnologia, 
reconhecimento facial, carros elétricos e em-
preendimentos com moradias que custam 
milhares de dólares por metro quadrado.

É inegável que um projeto supertech 
tem o poder de melhorar a qualidade de 
vida, mas que tipo de impacto causamos na 
sociedade quando escolhemos beneficiar um 

grupo reduzido de pessoas baseado no seu 
poder de compra?

Indo na contramão dessa realidade, 
nasceram as cidades inteligentes inclusivas, 
empreendimentos construídos seguindo 
o conceito smart city, mas abraçando um 
diferencial único: a inclusão social. Derru-
bando muros, no sentido real e literal, já 
que essas cidades são abertas, com serviços 
e equipamentos gratuitos ou de baixo custo 
não somente para moradores, mas para 
todas as pessoas.

Ao conhecer esses projetos, é comum 
que surjam questionamentos acerca da 
viabilidade da construção e da manutenção, 
e o segredo é: economia de escala. Execu-
tando uma obra de grande porte, é possível 
economizar em insumos e reverter o capital 
obtido para a construção de equipamentos 
como playgrounds, bibliotecas, coworkings 
e até cinema. 

E onde entra a tecnologia nas cidades in-
teligentes inclusivas? Aplicativo, IoT, energia 

solar, muitas são as maneiras de modernizar 
as smart cities e até mesmo gerar renda 
para a manutenção dos serviços na cidade, 
com uma virada de chave que considero 
essencial, que é considerar a tecnologia um 
meio, não o fim. O fim é sempre o mesmo: 
as pessoas. 

Sempre digo que uma pessoa que pode 
comprar uma casa de milhões e ter uma 
BMW na garagem pode e deve morar ao lado 
de uma pessoa que precisou financiar um 
imóvel e se deslocar de ônibus. Uma cidade 
verdadeiramente inteligente acolhe pessoas 
de qualquer classe e proporciona uma vida 
de qualidade para todos.

Acredito que a inclusão social e o acesso 
às oportunidades mudam muito mais que 
vidas, transformam sociedades e mudam o 
mundo. Por isso, aposto com convicção que 
as cidades inteligentes inclusivas irão impac-
tar muito mais do que o mercado imobiliário 
e serão responsáveis por um presente e um 
futuro mais justo para todos.

V I G Í LI A S DOBRADAS

O conteúdo deste artigo é de responsabilidade exclusiva do seu autor

Parlamentares astutos
Coube aos jornalistas de Brasília avaliar se a saga por vantagens 

dos parlamentares do centrão não tem limites. Eles vão, segundo os co-
municadores, tirar proveitos do governo federal até o final do próximo 
ano e eleger uma bancada forte de deputados nos diferentes estados. 
Isso, independentemente, do que possa vir acontecer politicamente 
com o presidente bolsonaro. Quanta ganância! Cruz credo, gente.   

um montão de subocupados 
Dados do próprio segmento econômico do governo federal 

indicam a existência de uma média de 7,7 milhões de pessoas 
subocupadas que, às vezes, não tem renda sequer de um salário mí-
nimo. Ou seja, o quadro de pobreza no Brasil nunca foi tão elevado. 

morosidade da Justiça
Em comentário recente, o jornalista global merval Pereira disse: 

“A Global Medicamentos está sendo processada na Justiça há tempos. 
Mas, enquanto não há um pronunciamento oficial sobre o tema, a 
empresa continua fornecendo produtos ao Ministério da Saúde”. 

Poderio dos militares
Em Brasília, terra da fofoca política, tem havido conversas 

pontuando que, nos últimos 3 anos, o aumento dos gastos com os 
militares em geral ultrapassa a casa dos 180%.

crise mundial
Claro que a informação não minimiza em nada a realidade 

brasileira, no entanto, segundo dados disponíveis, a crise de energia 
vivenciada no Brasil não é diferente da China e muitos outros países.

direita e esquerda
“Analisando friamente as pesquisas eleitorais, percebe-se o 

fortalecimento tanto do bolsonarismo quanto do lulismo. Ou seja, 
poderemos ter um confronto ideológico, sem comparação, no próxi-
mo ano”, opinião do jornalista e apresentador marcelo tas.    

empresário esperto
“Quando esteve participando do debate na Comissão Parla-

mentar de Inquérito (CPI) da COVID-19, o megaempresário luciano 
hang esquivou-se o tempo todo de defender a Prevent Senior. Ele 
que é muito esperto, tratou de usar a TV para propalar o seu poderio 
empresarial”, analisam os jornalistas de Brasília. 

Poliomielite: um problema
Atualmente, uma média de 40% das crianças não está vacinada 

contra a poliomielite e isso pode ser um drama sério no futuro”. 
Advertência do médico e ex-presidente da Agência Nacional de 
Vigilância Sanitária (Anvisa), gonzalo vecina. 

sem crescimento
“Sem energia não tem crescimento sério e vamos pagar um preço 

alto por conta desta realidade”. É esse o raciocínio do empresário e 
ex-deputado federal emerson Kapaz.

Falta educação 
“A pandemia dilacerou a economia, mas também deixou a 

educação das crianças em petição de miséria. Afinal, a escola pública 
que já não era lá grandes coisas, ficou pior e vai demorar muito para 
poder atender bem aos nossos alunos”. Essa foi a fala do conselheiro 
do Tribunal de Contas de São Paulo, dimas ramalho, em uma rede 
de TV.  Socorro, pessoal!

empresários que aderiram ao Pix
tiveram menor perda de faturamento

77% dos pequenos negócios já utilizam a opção

O Pix completou um ano de criação e já faz 
parte do cotidiano da população. Conse-
guir realizar uma transferência bancária 

imediata e acessível - quase sempre gratuita para 
pessoa física e microempreendedores individuais 
(MEIs), mas não para Pessoa Jurídica (PJ) - agra-
dou o consumidor brasileiro e grande parte dos 
empreendedores. 

De acordo com a nova edição da “Pesquisa 
de Impacto da Pandemia do Coronavírus nos 
Pequenos Negócios”, realizada pelo Sebrae em 
parceria com a Fundação Getulio Vargas (FGV), 
77% dos pequenos negócios já utilizam esse meio 
de pagamento. E, aqueles que se adaptaram, 
colheram os frutos. Segundo o levantamento, 
empresas que o adotaram tiveram uma queda 
de faturamento menor (33% de perda) do que 
os que ainda resistem ao novo sistema (queda 
de 44%).

“O Pix para as empresas pode ser utilizado 
para redução de custos financeiros, podendo, 
conforme a estratégia do empreendimento, 
diminuir a necessidade de máquinas de cartão 
de crédito. Além disso, o Banco Central (BC), pen-
sando na competitividade, estimulou a adesão de 
instituições financeiras, fintechs e cooperativas, 
possibilitando, assim, a oferta de isenção de 
taxas aos clientes PJ. Logo, é importante que o 
empreendedor pesquise quais instituições ofere-
cem essas condições”, cita o analista do Sebrae 
Minas, Igor Martins.

Ainda sobre os benefícios, Martins destaca 
a redução da necessidade de caixa da empresa. 
“Como o recurso fica disponível em segundos, 
isso aumenta a velocidade do checkout e me-
lhora a experiência do cliente no momento da 
compra. Para o consumidor, o principal benefício 
é a praticidade, pois não precisa mais estar com 
dinheiro físico, cartões ou arcar com custos de 
TED ou DOC”, afirma.

Segundo a publicação, a região Norte é a que 
tem a maior quantidade de adeptos desse tipo 
de pagamento (83%), seguida pela Centro-Oeste 
(82%), Nordeste (81%), Sul (78%) e Sudeste 
(74%). 

Em relação aos setores da economia que mais 
aderiram à opção de pagamento, o comércio se 
destaca com 86% de aceitação, seguido pela 
indústria (73%), serviços (72%), agropecuária 
(69%) e construção civil (65%). Já no segmento 
de atividades, despontam os negócios de pet 
shops e serviços veterinários, um dos menos atin-

gidos pela pandemia, com 93%. Entre os empre-
endedores dos serviços de saúde e alimentação, 
88% aceitam a forma de recebimento, seguidos 
pelos de beleza (87%) e academias (86%) - os três 
últimos estão entre os mais afetados pela crise. 

O contador e proprietário de uma empresa 
de gestão empresarial, Robson Evangelista, 38, 
engloba o universo dos beneficiados pelo meio 
de pagamento. “Começamos a expandir nossas 
atividades e o boleto era a forma até então 
utilizada, mas demorava até 5 dias para ser 
compensado. O Pix ajudou muito a equilibrar 
o caixa e facilitar os pagamentos à distância, 
já que atendemos clientes de várias cidades 
e, às vezes, especialmente na pandemia, nem 
os conhecemos pessoalmente, mas como eles 
efetuam o pagamento na hora, posso realizar o 
serviço imediatamente, sem a preocupação com 
comprovantes de depósito ou compensação de 
boletos e transferências”, conta.

Em relação aos pontos negativos, o empre-
sário cita as possíveis instabilidades do sistema. 
“Como em todas as formas de pagamento, ele 
apresenta problemas como ficar fora do ar e 
gerar atrasos no recebimento, mas acredito que 
os benefícios são maiores. Pensando em alguns 
clientes e MEIs, como ambulantes e vendedores 
de alimentos, durante a noite é mais seguro, 
menos burocrático e sem descontos, diferente 
da utilização de máquinas de cartão. Acredito 
que o Pix veio para ajudar a economia e, prin-
cipalmente, às micro e pequenas empresas que 
representam 30% de tudo que é produzido no 
país e  responsáveis por 55% dos empregos ge-
rados no Brasil”, ressalta Evangelista citando os 
dados da Secretaria Especial de Produtividade, 
Emprego e Competitividade do Ministério da 
Economia (Sepec/ME).

E as novidades não vão parar, o BC já anun-
ciou uma diversidade de novas opções para 

as transações bancárias no sistema brasileiro. 
Com isso em mente,  o  especialista do Sebrae 
Minas reforça a importância da adaptação. “A 
experiência e a usabilidade do Pix para os clien-
tes, que representam cerca de 96% das chaves 
cadastradas, devem ser aproveitadas pelos em-
preendedores. As novas funcionalidades têm a 
proposta de transformar o ecossistema de arranjo 
de pagamentos. Empresários devem ficar aten-
tos para poder aproveitá-las em seus negócios, 
conforme o setor de atuação e a sua estratégia, 
pois, dependendo do empreendimento, isso pode 
gerar redução de custos, agilidade em processos 
e melhoria na experiência do cliente, algo muito 
importante hoje em dia em um mercado cada vez 
mais competitivo”,  aconselha Martins.

com o Pix, o empresário robson evangelista
atende clientes de várias cidades de forma imediata

Fonte: Sebrae

novas modalidades previstas

Pix saque:  o cliente realiza um Pix para a 
empresa cadastrada e saca o dinheiro em 
espécie no estabelecimento. Uma vantagem 
para o empreendimento é a possibilidade de 
ser remunerado por esse tipo de transação.

Pix Off-line: transações de Pix sem necessida-
de de acesso à internet.

Pix garantido: realizar compras parceladas 
por meio do Pix.

Pix troco: possibilidade de realizar uma 
compra de R$ 80, por exemplo, efetuar um 
pagamento de R$ 100 e receber os R$ 20 de 
troco como dinheiro em espécie.

Pix devolução: devolução ágil de recursos 
pela instituição recebedora, em casos de 
suspeita de fraude ou falha operacional nos 
sistemas das instituições participantes.

Pix Aproximação: assim como já existe a 
opção nos cartões bancários, é esperada a 
criação de um cartão Pix, que possibilitará o 
pagamento por aproximação.

Pix débito Automático: facilita os pagamen-
tos recorrentes, como a fatura da energia 
elétrica.
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dia das crianças promete injetar
r$ 2,35 bilhões na economia de bh

O Dia das Crianças é uma 
das melhores datas do segundo 
semestre para o comércio vare-
jista. Este ano, conforme pesquisa 
realizada pela Câmara de Diri-
gentes Lojistas de Belo Horizonte 
(CDL/BH), 42% dos entrevistados 
esperam crescimento nas vendas. 
A expectativa é que sejam injeta-
dos R$ 2,35 bilhões na economia 
da capital, o que representa um 
aumento de 3% em relação ao 
mesmo período de 2020.

Dados da Fecomércio MG são 
ainda mais positivos e mostram 
que 85,7% dos empresários mi-
neiros estimam vendas melhores 
ou iguais ao ano passado. Entre 
os principais motivos aponta-
dos estão o valor afetivo da 
data (43,8%), abrandamento da 
pandemia (25,8%), otimismo/
expectativa (21,1%), vacinação 
(14,1%) e aquecimento do comér-
cio (10,9%).

Em relação ao ano passado, 
os empresários estão mais espe-
rançosos. “Em 2020, o cenário 
incluía medidas restritivas de 
funcionamento ao comércio e 
a incerteza sobre o começo da 
vacinação. Apesar da mudança 
neste ano, o consumidor continua 
cauteloso devido às incertezas 
provocadas pelo desemprego, o 
achatamento da renda familiar e 
a alta da inflação, o que compro-
mete o poder de compra das fa-
mílias”, destaca Gabriela Martins, 
economista da federação.

O índice de confiança das fa-
mílias de Belo Horizonte também 
avançou 5 pontos percentuais em 
setembro, passando de 67,2 para 
72,2. Essa é a terceira alta seguida 
do indicador. Apesar disso, o analis-
ta de pesquisa da Fecomércio MG, 
Devid Lima, recomenda cautela e 
planejamento dos gastos. “O con-
sumidor deve organizar suas contas 
e ficar atento para não perder o 
controle da renda”.

De acordo com um estudo 
da Universidade Federal de Mi-
nas Gerais (UFMG), 52,86% dos 
clientes pretendem presentear 
alguma criança no próximo dia 
12. O percentual é o maior dos 
últimos 6 anos. A pesquisa da 
CDL/BH revelou que os empresá-
rios entrevistados projetam que 
os consumidores comprem, em 
média, dois presentes, com valor 
unitário de R$ 97,53.

brinquedos lideram 
lista de presentes

Brinquedos 38,5%

Roupas 28,6%

Jogos de tabuleiro 14%

Calçados 8,3%

Acessórios 6%

Para o presidente da CDL/BH, 
Marcelo de Souza e Silva, o ritmo 
das vendas em Belo Horizonte 
vem aumentando mês a mês. “A 
tendência é que continue assim 
até o final do ano. A reabertura do 

comércio, dos bares, restaurantes 
e demais locais de lazer proporcio-
nou uma elevação no emprego 
formal da capital. Isso colaborou 
diretamente para aumentar a 
renda em circulação e alavancar 
as vendas”, analisa.

Conforme o levantamento da 
CDL/BH, os lojistas preveem que 
a forma de pagamento à vista no 
cartão de crédito será a preferên-
cia da maioria dos consumidores 
(44,7%). Em seguida, aparecem 
parcelamento no cartão de cré-
dito (32,3%), cartão de débito 
(14%), transferência eletrônica 
– Pix, TED e DOC (7%), parcelado 
no cartão da própria loja (1%), 
dinheiro (0,7%) e à vista no cartão 
da loja (0,3%).

“A inflação elevada e as difi-
culdades impostas pela crise têm 
levado o consumidor a privilegiar 
as compras à vista, evitando com-
promissos financeiros de longo 
prazo”, comenta Silva.

divulgação dos produtos

Na opinião de 88% dos co-
merciantes da capital mineira, a 
divulgação dos produtos será a 
principal forma de atrair os clien-
tes. Eles também irão investir no 
atendimento qualificado (36,2%); 
promoções, ofertas e liquida-
ções (31,9%); decoração da loja 
(21,9%); facilidade de pagamento 
(20,9%); mix de produtos (7,6%) 
e distribuição de brindes (0,7%). A 
maioria deles (84,7%) vai investir 
nas redes sociais como principal 
ferramenta de promoção.

Fonte: CDL/BH

Empresários estimam
que os consumidores gastem
R$ 97,53 com cada presente

Pesquisa da cdl/bh apontou que 42% dos comerciantes esperam crescimento nas vendas
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auxílio emergencial

de r$ 600,00* 

a aSSemBleia 

criou o

*Parcela única, paga em outubro para famílias 

com renda mensal de até R$ 89,00. 

Acesse  
almg.gov.br/
auxiliofamilia  
e saiba mais

Outros poderão dizer que criaram esse auxílio.
Não se engane!

O auxílio emergencial do Força Família foi 
criado pelas deputadas e deputados da 
Assembleia Legislativa, pago em parcela única, 
de 14 a 29 de outubro, a mais de um milhão de 
famílias com renda mensal de até R$ 89,00. 
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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

AntigAs PráticAs PolíticAs - Vai pegando mal para o prefeito Alexandre 
Kalil (PSD) os últimos acontecimentos envolvendo pessoas do seu quadro 
de auxiliares, com denúncias de práticas condenadas por ele mesmo 
quando ainda era candidato ao cargo, se apresentando como um cida-
dão que não pertencia à classe política e, por isso, era diferente. Kalil se 
elegeu dizendo que abriria a caixa-preta da BHTrans e o que se viu foi 
uma Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) na Câmara Municipal, que 
mostra, justamente, o envolvimento do prefeito dentro desta caixa-preta.  
Foi preciso uma inimizade dentro da sua própria equipe para vir a público 
denúncias de falcatruas de sua administração.

novo sAntuário - O arcebispo Dom Walmor de Oliveira de Azevedo, 
sagrou-se, no dia 4 de outubro, o novo santuário de Belo Horizonte: a 
famosa igrejinha da Pampulha, que tem como Patrono São Francisco 
de Assis. A igrejinha, como todos a chamam, foi construída a mando do 
então prefeito de Belo Horizonte, Juscelino Kubitscheck de Oliveira, que 
aproveitou um lago construído pelo prefeito Otacílio Negrão de Lima, 
na década de 1930. Juscelino urbanizou o local e construiu um cassino, 
um clube, o Iate Tênis Clube, a Casa do Baile e a igreja. Depois de tudo 
pronto, o nosso arcebispo da época, Dom Antônio dos Santos Cabral, se 
recusou a sagrá-la, porque não tinha simpatia por JK e arranjou uma 
desculpa de que o lobo tinha cara de cachorro. Alguns anos depois, Dom 
João de Resende Costa, o segundo arcebispo da cidade, sagrou a igreja 
em 1959, já com a presença de JK. Agora, Dom Walmor, reconhecendo a 
peregrinação que se faz a igreja, resolveu transformá-la em santuário e 
sua sagração se deu no Dia de São Francisco de Assis.

novo AeroPorto dA PAmPulhA - O Grupo CCR venceu o leilão do 
Aeroporto da Pampulha, com 245,295% acima do valor mínimo esti-
pulado. O lance foi de R$ 34 milhões e trata-se do mesmo grupo que 
administra Confins. A boa notícia é que o aeroporto pode ter novos 
voos com essa administração que promete investir alguns milhões para 
melhorar, principalmente, a atual estação de passageiros, além da área 
de estacionamento.

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

senai-mg tem mais de 6 mil
vagas para o trilhas de Futuro

As inscrições são presenciais e acontecem até dia 18 de outubro na unidade Senai que oferta o curso

o famoso
fotógrafo edy

Fernandes, com
uma criança

indígena
no colo,

em recente
viagem ao

Panamá
o ex-governador Aécio Neves colocou à venda sua rádio 

FM de São João del-Rei, a Rádio Vertentes, que tem 10 KW 

de potência.  

o auxílio emergencial do governo de Minas começa a ser 

pago nesta semana.

A rádio América, que pertence a Arquidiocese de Belo 

Horizonte, está se preparando para migrar para FM. É a 

última emissora de Belo Horizonte que terá frequência na 

atual faixa, visto que as outras participarão da chamada 

faixa estendida. 

A Prefeitura de belo horizonte anunciou que está pronta 

a obra que vai resolver parte dos problemas de enchentes na 

Avenida Vilarinho, em Venda Nova. Para muitos, vai ser igual 

São Tomé: “só acreditarão, vendo”.
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domingo, 10 de outubro

Marcos de Magalhães Pinto 
Publicitário Almir Sales 
Sra. Vera Dias - esposa de João Dias do Rei da Feijoada

segunda-feira, 11

Marco Antônio Torres
Deputado Carlos Pimenta
Amilton Latorre

terça-feira, 12

Dr. Quintino Amaral - Brumadinho 
Eustáquio, fundador da Torcida Força Viva
Ana Cecília Carneiro  

Quarta-feira, 13

Engenheiro Márcio Pinto Manata
Luiz Carlos Friche
Deputado João Leite

Quinta-feira, 14

José Lino de Souza Barros- Rádio Itatiaia 
Stefan Salege
Luiz Otávio Ziza Valadares

sexta-feira, 15

Eduardo Palhares
Marília Rosquem

sábado, 16

Dr. Márcio Pitchon

O Serviço Nacional de Apren-
dizagem Industrial (Senai-MG), 
instituição parceira do governo de 
Minas Gerais no projeto Trilhas de 
Futuro, ainda tem mais de 6 mil 
vagas para diversos cursos técnicos. 
As inscrições podem ser feitas até 
18 de outubro e a publicação do re-
sultado estará disponível no dia 20.  

Desta vez, as inscrições são 
presenciais, por ordem de chegada 
e poderão ser feitas, diretamente, 
na unidade Senai que oferta o 
curso. São dezenas de unidades 
participantes, em 56 cidades e 36 
opções de cursos técnicos. 

Podem participar estudantes 
de escolas públicas e privadas 
regularmente matriculados no 2º 
e 3º anos do ensino médio ou em 

qualquer período da Educação de 
Jovens e Adultos (EJA) - ensino 
médio; além de pessoas que já 
concluíram essa etapa de ensino. 
Os cursos são gratuitos e todos os 
alunos selecionados receberão 
vale-transporte e alimentação.  

O projeto Trilhas de Futuro 
é uma iniciativa do governo 

de Minas, que conta com a 
infraestrutura e expertise de 
escolas de formação técnica 
conceituadas no estado, como 
o Senai-MG. Seu objetivo é ofe-
recer, gratuitamente, formação 
técnica profissional promovendo 
a empregabilidade dos jovens 
mineiros.

saiba mais sobre o projeto: www.trilhasdefuturo.mg.gov.br
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https://www.trilhasdefuturo.mg.gov.br/
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47% das brasileiras não estão com exames
de prevenção ao câncer de mama em dia

como prevenir?

A principal forma de pre-
venção ao câncer de mama 
é o autocuidado. Para isso, 
a mulher precisa conhecer a 
própria mama, por meio do 
toque, para que saiba iden-
tificar possíveis alterações 
no local, como: nódulo ou 
qualquer área dura, pele 
avermelhada, grossa ou com 
aspecto de “casca de laranja”, 
mudanças na forma, mamilo 
retraído ou saindo secreções. 

 “Também é importante 
hábitos saudáveis, como 
alimentação adequada, 
atividades físicas, evitar be-
bidas alcoólicas, tabagismo 
e obesidade. A partir dos 40 
anos, realizar mamografia 
todos os anos, mesmo sem 
nenhum sintoma. Mulhe-
res que têm histórico na 
família ou foram expostas 
à radiação devem procurar 
o médico entre 18 e 25 anos 
para avaliação de risco”, 
explica Annamaria.

Um estudo da Inteli-
gência em Pesquisa 
e Consultoria (Ipec), 
realizada a pedido da 

Pfizer, acende um alerta em rela-
ção à saúde das brasileiras: quase 
metade delas (47%) continua com 
os exames de prevenção ao câncer 
de mama atrasados. Apesar de o 
índice ainda estar alto, essa taxa 
já foi de 62% durante a pandemia 
no ano passado. 

Outra análise que ajuda a 
visualizar o cenário de apagão de 
diagnósticos no país é a do Con-
selho Federal de Medicina (CFM). 
De acordo com o levantamento 
da entidade, houve queda de 
27 milhões de exames, cirurgias 
e outros procedimentos eletivos 
no Sistema Único de Saúde (SUS) 
desde março de 2020. Ao com-
parar o volume de atendimentos 
médicos registrados no Sistema 
de Informações Ambulatoriais 
(SIA-SUS), entre março e dezem-
bro do ano passado e comparado 
com o mesmo período de 2019, 
o CFM constatou a redução de 
16 milhões de exames com fina-
lidade diagnóstica, 8 milhões de 
procedimentos clínicos, 1,2 milhão 
de pequenas cirurgias e 210 mil 
transplantes de órgãos, tecidos 
e células.

“A pandemia da COVID-19, 
por causa do distanciamento 
social e do medo do vírus, fez 
com que houvesse uma redução 
na procura de consultas médi-
cas e também na realização de 
mamografias em 50%, de um 
modo geral. Houve também uma 

redução em 39% no número de 
biópsias”, preocupa-se a masto-
logista e presidente da Sociedade 
Brasileira de Mastologia (SBM), 
Annamaria Massahud.

Diagnosticar qualquer doença 
na fase inicial costuma ser um 
fator determinante para a cura, 
mas, sobretudo, no caso do câncer 
de mama, o segundo tipo mais 
comum da enfermidade no país 
e a principal causa de morte de 
mulheres. “A possibilidade de cura 
pode chegar aos 90% desde que 
a detecção e o tratamento sejam 
feitos precocemente. Porém, as 
realidades são diversas. Normal-
mente, 70% dos casos tratados 
em planos de saúde são identifi-
cados no início. Já cerca de 60% 
das pacientes do SUS recebem o 
diagnóstico na fase final. A popu-
lação do SUS representa 70% dos 
atendimentos no Brasil. Por isso, 
o índice de morte anual é ainda 
crescente”, esclarece Thadeu 
Provenza, porta-voz da  Associa-
ção de Prevenção do Câncer na 
Mulher (Asprecam), que lidera o  
Movimento Mamamiga pela Vida.

Acostumada a manter seus 
exames em dia, a empreende-
dora Juliana Armond, 53, pulou 
a realização da mamografia 
em 2018. Foi o suficiente para o 
diagnóstico de câncer de mama 
em fevereiro de 2019.  “O exame 
acusou uma calcificação e os 
médicos pediram para retornar 
em 6 meses para acompanhar. 
Como a minha irmã havia sido 
diagnosticada 3 meses antes, 
resolvi prosseguir com a biópsia. 
Optei por mastectomia bilateral 
preventiva e quimioterapia oral 
por 5 anos”, conta.

Morando nos Estados Unidos, 
a empresária fundou o grupo “Elo 
Feminino - Networking de Brasilei-
ras pelo Mundo” e lidera o projeto 
Empower Mulher, que incentiva 
mulheres pós-câncer de mama 
a empreenderem e aumentarem 
sua renda. “A ficha caiu só depois 
e ainda continua caindo. O exame 
é crucial. Um ano que eu pulei, 
desenvolvi o câncer. Precisamos 
ser advocatícias da nossa saúde 
e, mesmo perante um diagnóstico 
obscuro, devemos seguir com es-
clarecimento por conta própria”, 
defende.

No caso de Vanete Rodrigues, 
59, o rastreamento anual é uma 
conduta permanente na família. 
“Do lado materno, temos uma 
sensibilidade para o câncer, não 
necessariamente de mama. Pra-
ticamente todas as minhas tias 
morreram de alguma forma da 
doença e a minha mãe faleceu 
devido a um câncer de períneo, ela 
sempre reforçava a importância 
de fazer os exames anualmente. 
Em 2012, tive câncer de mama, 
aos 49 anos, do tipo 1, detectado 
bem no início. Acredito que pela 
prevenção que sempre fiz”, relem-
bra a aposentada que retirou a 
mama direita e está no nono ano 
do tratamento de uma década de 
quimioterapia oral. 

Para ela, é preciso que as 
mulheres cuidem de si como 
costumam zelar pelos outros. “Se 
você tem um filho, marido, pais 
ou até mesmo um animalzinho 
de estimação, você cuida deles. 
Se algum deles necessitar de uma 
cirurgia, você vai precisar tomar 
uma decisão. Que você faça isso 

A empreendedora Juliana Armond
desenvolveu a doença durante
o ano que pulou a mamografia

manter rotina de rastreamento
foi essencial para cura da

aposentada vanete rodrigues

por amor-próprio, ninguém pode 
tratar melhor de você, do que você 
mesma. Por que não ir ao médico 
para saber se está bem antes de 
sinais? Entendo que pode haver 
medo, mas a mulher tem capa-
cidade de vencê-lo. Na minha ex-
periência, enxergo o câncer como 
algo que fez parte do meu curso da 
vida e sou grata pelo que passei 
porque tudo aquilo me fez pensar 
melhor e refletir meus valores e o 
sentido de viver”, celebra.

#outubro rosa
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A Copasa é uma das maiores companhias de saneamento da América Latina e 
uma das principais parceiras do desenvolvimento econômico, social e humano 
de Minas Gerais.

Com a palavra, os números.
No último ano, a Copasa investiu perto de R$ 500 milhões de reais em obras 
de saneamento e mais de R$ 888 milhões em manutenções preventivas e 
corretivas. Um dos maiores investimentos individuais de uma empresa no 
estado, no ano de 2020.

Mais investimentos, mais pessoas benefi ciadas.
De 2021 a 2025, estão previstos investimentos da ordem de R$ 6,5 bilhões para 
levar água tratada para mais de 11,8 milhões de pessoas e esgotamento sanitário 
para 8,4 milhões, em cidades de todos os portes. Não importa o tamanho da 
cidade, a Copasa investe na melhoria da qualidade de vida das pessoas.

Uma empresa respeitada no Brasil e no mundo.
Desde 2006, a Copasa tem ações negociadas na bolsa de valores e está listada 
no Novo Mercado, o nível mais alto de governança B3. Hoje, mais de 90 mil 
acionistas, pessoas físicas e jurídicas do Brasil e do exterior acreditam no 
potencial da Copasa. Uma prova social importante da capacidade da Companhia 
em exercer as melhores práticas do mercado, prover sustentabilidade e 
crescimento para sua operação e contribuir com o desenvolvimento social e 
econômico de Minas Gerais.

Trabalhar para melhorar a cada dia.
Com 58 anos de atuação, e consciente de sua responsabilidade e seus desafi os, a 
Copasa vai continuar investindo em obras e melhorias, para gerar mais emprego 
e renda a milhares de famílias. E, principalmente, para levar saúde e dignidade 
para cada um dos milhões de mineiros que confi am no trabalho da empresa.

Minas Gerais. Aqui tem transparência. Aqui tem trabalho.
Aqui tem investimento. Aqui tem Copasa. Pode confi ar.

Fique por dentro do que a Copasa está fazendo, acesse:

Investimentos em execução em outubro/2021. Novos investimentos planejados e em aprovação 
para todas as cidades em que a Copasa opera.

Unidade
de negócios 

Copasa

Municípios
com concessão 

Copasa

Municípios com 
investimentos em 

andamento
Valor total dos
investimentos

Geração 
de

empregos

População
atendida com
investimentos

Central 72 20 110.384.523,33 5.850 844.824

Leste 152 22 70.867.061,88 3.756 947.011

Metropolitana 34 19 186.519.262,17 9.886 4.918.772

Norte 80 21 269.118.003,05 14.263 705.371

Noroeste 58 9 58.952.789,12 3.124 398.499

Sul 195 33 112.086.408,28 5.941 1.306.022

Total 591 124 807.928.048 42.820 9.120.499

Minas Gerais. Aqui tem Copasa.

São mais de 120 cidades com 
obras da Copasa, nesse momento. 
No mapa estão alguns exemplos.

Valor de investimento

População local
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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.

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.

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.

Juiz de Fora cria estratégias para
impulsionar turismo na cidade

O tur i smo se  destaca 
como um dos setores 
mais prejudicados pela 
pandemia de COVID-19, 

sendo o primeiro a paralisar as 
operações e causando prejuízos 
em toda cadeia de serviços. Mui-
tos negócios precisaram se adap-
tar para não fechar as portas. Em 
Juiz de Fora, cidade da Zona da 
Mata Mineira com quase 600 mil 
habitantes, a situação é a mes-
ma vivida em outras regiões do 
Brasil. Hotéis e pousadas vazios, 
bares e restaurantes pouco mo-
vimentados, sem festas, eventos 
ou atividades culturais.

Agora, o segmento está reto-
mando gradativamente, tendo 
em vista o avanço da vacinação 
e a redução no número de mor-
tes por COVID-19. Em entrevista 
exclusiva ao edição do brasil, 
o secretário de Turismo da Pre-
feitura de Juiz de Fora (PJF), 
Marcelo do Carmo, detalha as 
ações da pasta para fomentar o 
setor na cidade.

De acordo com ele, uma 
das primeiras condutas foi a 
criação do Fórum Permanente 
para a Retomada do Turismo. 
“Em meados de abril deste ano 
não sabíamos ainda os rumos 
que a pandemia iria tomar, 
mas precisávamos começar a 
pensar num possível retorno do 
segmento, que estava quebrado 
e sem perspectiva. A ideia do 

fórum é preparar a cidade para 
a recuperação do turismo no 
período pós-pandemia. Um dos 
principais objetivos é discutir 
ações que façam de Juiz de Fora 
um destino reconhecidamente 
seguro, oferecendo produtos 
turísticos bem formatados e me-
lhores experiências ao visitante”, 
destaca.

O secretário também men-
ciona o programa “Juiz de Fora 
Viva - Cidade em Movimento”, 
lançado em setembro e que 
prevê a retomada total das 
atividades sociais e econômicas 
no município. “Ele abrange os 
espaços culturais e eventos que 
estavam parados por conta da 
COVID-19. O plano é um dos mais 
permissivos do Brasil e possui 
três etapas, condicionado ao ce-
nário epidemiológico favorável e 
ao avanço da cobertura vacinal 
da população. Assim, todos os 
estabelecimentos ligados ao 
turismo podem funcionar. Para 
eventos de qualquer natureza, o 
espaço poderá operar com 60% 
da sua capacidade e é requerido 
o esquema vacinal completo. A 
pessoa terá que ter tomado as 
duas doses ou a dose única há 
pelo menos 14 dias. Para espaços 
culturais em ambientes fechados 
e pontos turísticos com controle 
de acesso, o esquema vacinal 
deve estar em dia”.

Ele esclarece que Juiz de 
Fora está na primeira etapa do 
programa, condicionada à vaci-
nação de 40% da população. “Já 

estamos com pouco mais de 52% 
de imunizados. Além disso, os 
protocolos de segurança sanitária 
devem ser respeitados, tais como 
distanciamento social de 1,5 me-
tro, higienização com álcool em 
gel e utilização de máscara. A 
segunda fase exige alcançarmos 
a vacinação de 70%, quanto à 
terceira, será preciso chegar a 
85%. A comprovação de imuni-
zação contra a COVID-19 pode 
ser feita pelo aplicativo Conecte 
SUS ou por cartão de vacinação 
impresso, ambos acompanhados 
de documento com foto”.

Entre outras ações, o secretá-
rio de Turismo acrescenta a inau-
guração do “Espaço Cidade”, 
primeiro ponto de informações 
de serviços da PJF e também da 
programação turística e cultural. 
“Ele vai funcionar na Avenida Rio 
Branco, ao lado do Parque Hal-
feld. A finalidade é valorizar os 
atrativos e aspectos identitários 
de Juiz de Fora. O nome é uma 
homenagem ao extinto Museu 
da Cidade, que funcionou até 
a década de 1980 no mesmo 
local. Será um espaço dinâmico e 
democrático, conduzido pela Fu-
nalfa e as secretarias de Turismo 
(Setur) e de Desenvolvimento 
Sustentável e Inclusivo, da Inova-
ção e Competitividade (Sedic)”.

Este ano, haverá ainda a 
reabertura do Parque Municipal, 
que fica localizado no antigo 
Sesc Pousada. “Também vamos 
inaugurar os jardins do Museu 
Mariano Procópio (Mapro) que, 

apesar de ser uma ação e gestão 
da Funalfa, esbarra no turismo 
da cidade. Lançaremos o projeto 
“Bar na Rua”, que objetiva trazer 
parte do público para a área 
externa do estabelecimento”.

Por último, Marcelo fala 
sobre os roteiros turísticos. “O 
processo já está em andamento 
e é bastante difícil a sua criação, 
uma vez que possui diversos 
detalhes. A intenção é lançar 
até o início de 2022. O grupo de 
trabalho (GT) ‘Roteirização’ já 
possui roteiros sugeridos e prio-
rizados. São eles, os Caminhos 
da Gastronomia; das Cervejas 
Especiais; Radicais – esporte e 
aventura; da Roça; da Arquitetu-
ra e Patrimônio. Há ainda a Rota 
‘Estrada União Indústria’, talvez 
o projeto mais ambicioso, pois 
envolve outras cidades”, reforça.

O secretário salienta que 
o desenvolvimento do turismo 
está muito ligado ao aumento 
da taxa de ocupação hoteleira. 
“Nós estamos trabalhando com 
a meta de elevar essa taxa em 
20% ao ano a partir de 2022. 
Espera-se que fluxos intrar-
regionais de turistas cresçam 
mais rapidamente em relação 
a viagens de longa distância e 
que possivelmente as regiões 
que foram mais bem-sucedidas 
no controle da pandemia conver-
tam esse fato em uma espécie 
de selo que verifica a qualidade. 
Certamente, o turista buscará 
cidades ‘seguras’ para suas via-
gens”, finaliza.

secretário de turismo, marcelo do carmo,
detalha as ações da pasta para fomentar o setor

transfácil lança assistente virtual para
esclarecer dúvidas de seus clientes em bh

Com o isolamento das pes-
soas durante o período da pan-
demia, empresas e instituições 
tiveram que se reinventar para 
manter o atendimento de seus 
clientes. Com esse movimento, 
o investimento nas plataformas 
digitais foi em grande parte, a 
solução encontrada por muitas 
empresas para continuarem 
mantendo o atendimento de 
seus clientes. 

O Consórcio Operacional do 
Transporte Coletivo de Belo Ho-
rizonte (Transfácil), entre tantas 
ações implementadas durante a 
pandemia, lança, agora, a sua 
mais nova assistente virtual, a 
Val. Ela chega com o objetivo 
de aprimorar a experiência do 
cliente do transporte coletivo de 
BH, trazendo um atendimento 
mais humanizado e de qualidade 
nos canais de atendimento do 
consórcio. 

Jovem e dinâmica, Val chega 
para garantir mais assertividade, 
agilidade, empatia, na hora que 
receber pedidos de consulta de 
informações, de esclarecimento 
de dúvidas, atender uma recla-
mação, ou mesmo uma sugestão 
ou elogio. Além de conversas 
objetivas e personalizadas com 
cada cliente, a inteligência artifi-
cial (AI) da Val, garante aprendi-
zado e aperfeiçoamento contínuo 
da linguagem, melhorando o 
fluxo das conversas, encurtando 
caminhos para atender com 
maior precisão a demanda do 
cliente.  

Com uma linguagem ami-
gável e alinhada com o desejo 
do cliente, ela chega em um 
momento importante para o 
sistema, que tem investido conti-
nuamente em ações com foco no 
cliente, explica o presidente do 
Transfácil, Ralisom Guimarães. 

“Entendemos que o compro-
metimento da nossa empresa 
em ter o cliente como centro 
dos nossos projetos, humaniza 
e fortalece a nossa relação com 
ele. Val é uma ferramenta ágil 
e inteligente, com aprendizado 
constante que chegou para me-

lhorar a experiência do nosso 
cliente e o acesso dele à infor-
mação. Ela é a porta-voz oficial 
do Transfácil e simboliza toda 
nossa equipe”.

  

tendência mundial

As assistentes virtuais com 
AI são um fenômeno que 
veio para ficar. As empre-
sas estão aproveitando 
essa nova tendência 
muito bem. Segundo 
pesquisa realizada 
em outubro de 2020, 
pela empresa de 
Data Science Ilumeo, 

o Brasil registrou na época, um 
crescimento de 47% no uso de 
empresas de serviços ou produtos 
com assistentes virtuais por voz.  
Estima-se que, nos próximos 
anos, mais de 300 milhões de 
pessoas em todo o mundo es-

tejam fazendo uso dessa 
ferramenta.  Os da-

dos foram pu-
blicados pela 
empresa de 

ciência de 
d a d o s 
I l u m e o, 
e m  o u -

tubro de 
2020.

canais onde o
atendimento
será realizado

pela val:

• WhatsApp
3248-7300

• Facebook:
/oficialtransfacil

• Telegram
@transfácilatendet-bot
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brasil pode ultrapassar a marca das 100
mortes maternas por 100 mil nascimentos

Índice, que era de 55 mortes em 2019, teve aumento de 22% em 2020 e vem subindo rápido por causa da pandemia

“Em 2021 podemos ultrapas-
sar os três dígitos e termos mais 
de 100 mortes maternas para 
cada 100 mil nascimentos”. A 
informação é do obstetra e coor-
denador médico da Maternidade 
Hilda Brandão, Francisco Lírio 
Ramos Filho, e foi apresentada em 
audiência pública realizada pela 
Comissão de Mulheres. 

O encontro, que teve como 
objetivo debater o “Compromisso 
Nacional pela Garantia do Parto 
Seguro e Respeitoso e pela Re-
dução da Mortalidade Maternal 
e Neonatal”, foi solicitado pelas 
vereadoras Flávia Borja (Avante), 
Fernanda Pereira Altoé (Novo) e 
Professora Marli (PP).

Além do alto índice de mor-
talidade materna, dados do Mi-
nistério da Saúde e do Fundo das 
Nações Unidas para a Infância 
(Unicef) revelam que 11,7% dos 
partos no Brasil ocorrem antes 
das 37 semanas de gestação, 
colocando o Brasil como 10º no 
ranking mundial de prematuri-
dade, com 300 mil nascimentos 
prematuros registrados em 2019, 
de acordo com informação do 
Ministério da Mulher, da Família e 
dos Direitos Humanos, de 2020. A 
audiência faz parte das atividades 
do Dia Mundial da Segurança do 
Paciente 2021, que este ano tem 
como tema “Cuidado Materno e 
Neonatal Seguro”.

A meta fixada pelo Brasil na 
Organização Mundial de Saúde 
(OMS) é de 30 óbitos maternos 
para cada 100 mil nascidos vivos 
em 2030. Apesar da meta, os 
números vêm subindo e, segundo 
Ramos, este aumento está rela-
cionado à pandemia. De acordo 
com o médico, foram 540 mortes 
maternas decorrentes da COVID-19 
em 2020 e esse número pode 
passar de 1.400 este ano. A Orga-
nização Mundial de Saúde (OMS) 
contabiliza que diariamente 830 
mulheres morrem no mundo todo 
por causas evitáveis relacionadas 
à gravidez e ao parto e, anualmen-
te, 2,5 milhões de bebês morrem 
logo após nascer. 

“Muitas deixam de fazer 
o pré-natal adequado e vêm 
à maternidade com quadro 
irreversível. Temos que batalhar 
para que haja acesso à vacina-
ção para as gestantes. Vemos 
que ainda há dificuldade nisso. 
Chegam até nós muitas grávidas 
com uma só dose e outras sem 
nenhuma”, explicou o obstetra, 
questionando quais os motivos 
estão levando as gestantes a não 
terem acesso à vacinação contra 
COVID-19 em BH. “Esses números 
são alarmantes. Precisamos de 
ações exemplares para garantir 
acesso assistencial adequado a 
essas mulheres”, salientou Cami-
la Adriana Barbosa, enfermeira 
e gerente de Cuidado Materno 
Infantil da Santa Casa de Belo 
Horizonte.

Questionado pela vereadora 
Flávia sobre a relação entre a 
vacinação e a queda dos núme-
ros ligados ao pré-natal, Ramos 
explicou que muitas gestantes 
ficam com medo de sair de casa. 
“Elas deveriam ser orientadas 
na captação primária a entrar 
no calendário vacinal do muni-
cípio. A grande maioria realizou 
pelo menos duas consultas de 
pré-natal. Quando ela deixa 
de consultar, tem que ter uma 
busca ativa. Minha preocupa-
ção é se está sendo ofertada 
essa vacinação no município, 
se há convocação”, respondeu 
o médico. 

Ingryd Guimarães é enfer-
meira obstétrica do Hospital 
Sofia Feldman e concorda que 

é impossível pensar hoje em 
mortalidade materna sem tocar 
no tema da COVID-19. Para ela, 
há muitas subnotificações envol-
vendo a pandemia e os números 
mostram também que morrem 
mais mulheres pretas do que 
brancas. 

De acordo com ela, 66% dos 
óbitos maternos no Brasil são de 
mulheres negras. Ingryd desta-
cou também que, para combater 
essas mortes e garantir a segu-
rança e a saúde da gestante, 
é preciso informação. “O que 
representa um parto seguro e 
quem garante essa segurança 
no país? As mulheres precisam 
ter acesso à informação, aos 
serviços de saúde, à assistência 
baseada em evidências científi-
cas e condutas tomadas oportu-
namente”. 

A enfermeira acrescenta 
que para a segurança no parto 
é preciso ter uma gestação 
saudável, que inclui pré-natal 
de qualidade, medicação reco-
mendada. “Quando pensamos 
em assistência baseada em evi-
dências, imaginamos todo esse 
processo”, finalizou. 

Parto humanizado 

Outro dado trazido pelo coor-
denador médico da Maternidade 
Hilda Brandão se refere às cesa-
rianas feitas no Brasil. Segundo 
ele, é preciso esclarecer alguns 
pontos: “No Brasil há banaliza-
ção da cesariana. Somos uma 
vergonha mundial com taxas 

chegando a 90% na rede priva-
da. É preciso saber o momento 
e o limite. Uma cesariana mal 
indicada coloca em risco a vida 
da mulher”. 

Para a também enfermei-
ra Camila Barbosa, é preciso 
dist inguir  par to normal  de 
humanizado. “O humanizado 
respeita os limites da mulher, 
sabe até onde ir com indica-
ção assertiva de uma cesárea. 
São dois conceitos diferentes 
e informação de qualidade é 
fundamental”.

centros específicos 

A Maternidade Hilda Bran-
dão é ligada à Santa Casa de 
Misericórdia e inaugurou há 
duas semanas seu primeiro 
Centro de Parto Normal, que 
começará a funcionar até o 
final de outubro. Para Ramos, 
esses são ambientes específicos 
para as mulheres que ajudam a 
mudar a visão que a sociedade 
tem sobre o parto.

“A maioria das gestantes 
precisa de cuidado e não de 
cura. Toda maternidade deveria 
ter um centro de parto normal 
para que as mulheres sem risco 
sejam atendidas”, explicou o 
médico. 

Ingryd salientou que as mu-
lheres que têm pré-natal de risco 
habitual não têm necessidade de 
estar em ambiente hospitalar. 
“Projetos de casa de parto são 
muito diferentes de hospitais”. 

Fonte: Site/CMBH

Alexandre Kalil recebe medalha
des. ruy gouthier de vilhena
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Prorrogação de mandato conta como
tempo de gestão em reeleição de síndico

Presidente do sindicon mg,
carlos eduardo Alves de Queiroz
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O corregedor-geral de Justiça do Estado 
de Minas Gerais, desembargador Agostinho 
Gomes de Azevedo, entregou no dia 6 de 
outubro, a Medalha de Mérito Desembar-
gador Ruy Gouthier de Vilhena ao prefeito 
de Belo Horizonte, Alexandre Kalil (PSD). A 
homenagem foi realizada no Salão Nobre da 
Corregedoria-Geral de Justiça. O corregedor é 
o chanceler da medalha.

O presidente do Tribunal de Justiça de Minas 
Gerais (TJMG), desembargador Gilson Soares 
Lemes, o vice-prefeito de Belo Horizonte, Fuad 
Noman (PSD), e o procurador-geral do Municí-
pio de Belo Horizonte, Castellar Modesto Guima-
rães Filho, também participaram da solenidade.

Em seu pronunciamento, Azevedo afirmou 
que a medalha foi outorgada ao prefeito em 
razão da “parceria estreita, proativa e respei-
tosa com a Corregedoria e o Tribunal de Justiça 
de Minas Gerais, desde o início da sua gestão, 
bem como pela sua atuação firme e marcante 
no enfrentamento da pandemia da COVID-19”.

O corregedor destacou ainda o caráter de-
mocrático e igualitário da Medalha de Mérito 
Desembargador Ruy Gouthier de Vilhena, que 
já foi outorgada a ascensoristas, cozinheiras, 
motoristas, secretárias, governadores, minis-
tros e entidades como o Corpo de Bombeiros 
Militar e o Hospital Eduardo de Menezes.

“Tenha a certeza da importância e da 
relevância dessa medalha, que hoje esta-
mos entregando a Vossa Excelência”, disse 
o corregedor ao prefeito. Em seu pronun-
ciamento, o magistrado também destacou 
a biografia do desembargador patrono da 
medalha.

Kalil disse estar honrado e emocionado 
em receber a medalha. “O reconhecimento é 
a coisa mais importante que se tem depois de 
tanto sacrifício de todos nós”, afirmou.

O presidente do TJMG referendou a entre-
ga da medalha ao prefeito. “Sou testemunha 
do grande trabalho que Kalil vem fazendo em 
Belo Horizonte e da parceria muito grande que 
tem com o tribunal”, afirmou.

 Ele destacou ainda os diversos acordos 
realizados no TJMG que tiveram a prefeitura 
na qualidade de parte. “O prefeito sempre 
teve boa vontade, procurando reconhecer as 
pautas sociais e ajudando a gente a distribuir 
justiça”, disse. O presidente parabenizou ain-
da o Conselho da Medalha pela escolha da 
homenagem ao prefeito.

Kalil foi homenageado com a medalha 
relativa a 2020, que foi entregue em agosto 
de 2021 devido à pandemia. Naquela ocasião, 
contudo, ele não pôde comparecer por ordem 
médica.

Na comenda relativa ao ano de 2020 
foram 17 condecorações especiais e 12 con-
decorações na modalidade post mortem, a 
magistrados e servidores vítimas da COVID-19. 
Em cada uma das seis regiões de atuação da 
Corregedoria, foram homenageados um juiz 
e dois servidores. 

Também foram homenageados pela Cor-
regedoria o Hospital Eduardo de Menezes, um 
tabelião e um oficial dos serviços notariais e 
de registro do estado.
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SESI,

///NOVO ENSINO MÉDIO///ROBÓTICA
///FORMAÇÃO INTEGRAL///PREPARAÇÃO PARA O ENEM

///TECNOLOGIA EDUCACIONAL

ESCOLA PARCEIRA Inscrições abertas pelo
sesimg.com.br

Durante os períodos de maior isolamen-
to na pandemia de coronavírus, as assem-
bleias de condomínio presenciais ficaram 
suspensas. Assim, decisões importantes 
como a eleição do síndico, foram adiadas 
nos prédios que não fizeram a adequação 
da convenção para permitir as reuniões  
virtuais. Nesse caso específico, o mandato do 
gestor em exercício foi prorrogado até que 
fosse possível realizar a assembleia para a 
escolha do novo síndico. Porém, nos casos de 
reeleição, houve equívoco de alguns em re-
lação ao prazo cumprido do novo mandato.

Isso porque o período de prorrogação do 
mandato conta como prazo cumprido para o 
novo. Assim, considerando que o mandato 
é de um ano, caso um síndico tenha tido 
prorrogação por 6 meses, por exemplo, ao 
ser reeleito, ele tem mais um semestre de 
gestão e não os 12 previstos no início da 
administração. “O período prorrogado do 
mandato anterior conta nesse caso; então, 
a eleição, quando realizada, conta apenas 
para o prazo que falta para a conclusão do 
novo mandato”, afirma o presidente do 
Sindicato da Indústria da Construção Civil no 
Estado de Minas Gerais (Sindicon MG), advo-
gado especializado em direito condominial, 
Carlos Eduardo Alves de Queiroz.

Os síndicos nesta situação devem contar 
o tempo em que fizeram a gestão com o man-
dato prorrogado e subtraí-lo do novo período. 
Os meses que restarem são os que devem ser 
cumpridos. A partir daí, deve ser feita uma 
nova eleição e aí, sim, o cumprimento do 
mandato integralmente.

É preciso lembrar que independentemente 
do período de mandato, o síndico deve prestar 
contas do tempo em que ficou a frente do 
condomínio para todos os condôminos, em 
assembleia. Essa é uma norma das convenções 
condominiais e também da Lei dos Condo-
mínios (4.591/64) e do Código Civil (artigos 
1.352 e 1.353).
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desembargador Agostinho gomes de 
Azevedo entregou medalha ao prefeito

https://www.cmbh.mg.gov.br/atividade-legislativa/pesquisar-proposicoes/requerimento-de-comissao/1244/2021
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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

Os investimentos do 
governo estadual, espe-
cialmente no Norte de 
Minas, e a vinda do pre-
sidente Jair Bolsonaro ao 
estado foram temas de 
discursos da maior parte 
dos parlamentares em Ple-
nário. Ainda nessa reunião 
da Assembleia Legislativa 
de Minas Gerais (ALMG) 
foi abordada a situação 
precária de famílias atin-
gidas pelas últimas chuvas 
em Ribeirão das Neves, na 
região metropolitana de 
Belo Horizonte.

O deputado Zé Reis 
(Pode) agradeceu a gover-
nador Romeu Zema (Novo) 
por “reescrever a história de 
Minas”. Ele destaca como 
avanços do atual gover-
no a volta do pagamento 
em dia dos servidores, os 
investimentos de R$ 140 
bilhões de empreendedores 
de outros estados, o acordo 
com a Vale e a redução de 
mais de 50% nos crimes 
violentos. 

O parlamentar também 
elogiou os benefícios que 
serão levados pelo governo 

ao Norte de Minas, totali-
zando R$ 1 bilhão. Ele citou 
obras anunciadas para ro-
dovias na região, como na 
BR-479, entre Chapada do 
Norte e Januária, o Anel 
Rodoviário de Montes Cla-
ros e a ponte no município 
de São Francisco.

Por fim, Zé Reis disse 
que participou da visita de 
Bolsonaro ao estado e lhe 
falou sobre uma deman-
da sonhada por toda a 
região: o asfaltamento da 
BR-135 entre Itacarambi e 
Rancharia.

Atuação de governos estadual
e federal é tratada na Almg

Arlen santiago também anunciou obras do governo de minas na mg-402
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AMM participa do lançamento da 11ª edição
do Prêmo Sebrae Prefeito Empreendedor

O presidente da Associação 
Mineira de Municípios (AMM) e 
vice-presidente da Confederação 
Nacional de Municípios (CNM), 
Julvan Lacerda, participou do Lan-
çamento da 11ª edição do Prêmio 
Sebrae Prefeito Empreendedor 
pelo YouTube. 

“Este prêmio do Sebrae é 
fundamental. Ele está na 11ª 
edição e, além de valorizar quem 
está empreendendo, o chefe do 
Executivo, divulga esta prática em-
preendedora e desperta isso nas 
pessoas. Convidamos os  prefeitos 
para que façam as suas inscrições 
e apresentem os projetos. Gerar 
desenvolvimento é primordial”, 
afirmou Julvan.

Participaram do evento o 
presidente do Sebrae Nacional, 
Carlos Melles; o diretor técnico 

do Sebrae Minas, João Cruz Reis 
Filho; o gerente da Unidade de 
Desenvolvimento de Territórios 
do Sebrae Nacional, Derly Fialho; 
o prefeito de Ouro Branco, Hélio 
Campos (PSDB).

O Prêmio Sebrae Prefeito 
Empreendedor tem por objetivo 
incentivar, valorizar e dar visibili-
dade às práticas que contribuem 
para o crescimento sustentável 
da economia local. Experiências 
que colaboram também para o 
“banco de práticas” que serve 
de referência na implementação 
e divulgação dos bons exemplos 
daqueles que criaram condições 
favoráveis às micro e pequenas 
empresas e aos microempreen-
dedores individuais.

“O Sebrae tem nos auxiliado 
muito neste novo momento em 

que vive os municípios, no sentido 
de fomentar desenvolvimento. 
E, agora, a AMM abraçou com o 
Sebrae para tentar despertar nos 
prefeitos, nos gestores locais, esta 
necessidade de a administração 
pública fomentar o desenvolvi-
mento local. É uma parceria que 
tem tudo para dar certo. Inicia-
mos, no estado, o Desenvolve 
Minas Gerais com o Sebrae e 
outros parceiros para levar o 
aprimoramento da gestão e ver 
esses frutos na nossa sociedade”, 
completou Julvan.

Para concorrer, a prefeitura 
precisa inscrever projetos com 
resultados mensuráveis e com-
provados de estímulo à forma-
lização, ao desenvolvimento e à 
competitividade dos pequenos 
negócios.
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Também falando sobre 
a região Norte, o deputado 
Arlen Santiago (PTB) disse 
que a obra para a BR-135, 
gestada há muitos anos, 
agora será realizada pelo 
governo federal. Ele afirmou 
que o edital para licitação da 
obra já foi publicado pelo De-
partamento Nacional de In-
fraestrutura de Transportes 

(Dnit) e que, apesar de os re-
cursos investidos não serem 
suficientes para todo o pro-
jeto, já é um bom começo.

“É uma alegria obter 
esta vitória”, ressaltou, ho-
menageando os parlamen-
tares mineiros que lutaram 
com ele pela concretização 
do projeto: o deputado 
federal Pinheirinho (PP), 

os senadores Carlos Vianna 
(PSD) e Rodrigo Pacheco 
(DEM), além do ex-depu-
tado federal Alexandre 
Silveira (PSD). 

Arlen também anun-
ciou obras do governo de 
Minas na MG-402, entre 
Urucuia e Pintópolis, e a 
construção da ponte no 
São Francisco. 

 O deputado Pimenta 
(PDT) também comentou 
a autorização do proces-
so licitatório da BR-135. 
“Anunciam obras para 
essa rodovia há mais de 
15 anos. Quantas vezes a 
obra foi anunciada e não 
concluída? Espero que 
desta vez seja diferente”, 
observou.

O parlamentar ain-
da elogiou o governo 
Zema por ter consegui-
do recuperar a econo-
mia, após enfrentar várias 
crises. Ele salientou que 
além de o governador 

receber o estado arrasa-
do pela gestão anterior, 
houve o desastre de Bru-
madinho. 

Quando a situação 
melhorou, veio à pan-
demia. Apesar disso, se-

gundo Carlos Pimenta, a 
atual administração está 
pagando as dívidas dei-
xadas pela administra-
ção anterior na saúde, 
no transporte escolar e 
junto aos fornecedores. 

“É muito fácil esquecer o 
passado e falar só o que 
interessa. O fato é que 
Zema consertou Minas 
Gerais, transformando-o 
no melhor estado do país 
para se viver”, defendeu.

Em contraste com as 
falas dos colegas, o de-
putado Cristiano Silveira 
(PT) criticou severamente 
os governos de Bolsonaro 
e Zema. “Com quase 3 
anos, a maior realização 
de Bolsonaro é o aumento 
da miséria. Só quem não 
anda pelo estado e nas 

periferias é que imagina 
que está uma maravilha”, 
ironizou.

O parlamentar conde-
nou a inflação galopante, 
com aumentos constantes 
nos preços da carne, do 
arroz, do gás e dos com-
bustíveis. Também lamen-
tou o caos da gestão da 

pandemia, acarretando 
a morte de 600 mil bra-
sileiros e as denúncias de 
corrupção trazidas pela 
Comissão Parlamentar de 
Inquérito (CPI) da COVID 
no Senado.

Apontando para o go-
verno de Minas, Silveira 
criticou a Copasa por au-

mentar abusivamente as 
contas de água, em vez 
de adotar medidas de 
caráter emergencial na 
pandemia. “Se Bolsonaro, 
de um lado, castiga o povo 
com tantas maldades, 
Zema não é diferente, ao 
aumentar absurdamente 
as tarifas”, disparou.

br-135 

recuperação

Parlamentares de oposição

“gerar
desenvolvimento

é primordial”
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violÊnciA no Futebol

mAis um cAPítulo do “ProFeXÔ”
vAnderlei luXemburgo

PAne nAs redes sociAis imPActou
A vidA de bilhões de PessoAs

A violência no futebol sempre tem uma história dentro ou 
fora de campo. Nesta semana, o jogador Willian Ribeiro chocou o 
mundo do futebol ao agredir o árbitro Rodrigo Crivellaro em jogo 
da série A2 do Campeonato Gaúcho. O atleta tem um histórico 
violento. Possui três registros policiais em 2009, 2015 e 2021. A 
atitude do jogador foi de extrema covardia, já que ele chutou a 
nuca do árbitro quando ele ainda estava no chão. Willian deve ser 
banido do esporte e condenado a uma pena de prisão exemplar.

O atual treinador do Cruzeiro, Vanderlei Luxemburgo, disse que 
está estudando propostas de outros clubes brasileiros. Isso é uma 
piada de mau gosto e pura estratégia de marketing para chamar 
a atenção. É óbvio que o Luxemburgo quer ficar no Cruzeiro. Todos 
querem saber qual equipe de futebol no Brasil quer contratar, por 
exemplo, Luxemburgo ou o Luís Felipe Scolari, dois ex-técnicos em 
atividade, decadentes e que não modernizaram os seus esquemas 
táticos. Vejam a posição em que se encontram as suas equipes 
no Campeonato Brasileiro. Já os treinadores que passaram pelo 
Cruzeiro, Mozart, Enderson Moreira e Felipe Conceição, estão com 
seus times na parte de cima da tabela da série B. A diretoria do 
clube precisa ficar mais atenta e evitar contratar esses treinadores 
ultrapassados que só querem fazer bons contratos.

Os usuários do WhatsApp, Facebook e Instagram enfrentaram 
uma série de falhas no envio de mensagens e no carregamento de 
postagens das redes sociais no dia 4 de outubro. A pane foi global, 
com relatos em vários países de problemas de conexão. A pro-
dutividade caiu em todos os setores da economia. Os pequenos 
empresários, entre eles, os de bares e restaurantes, amargaram 
grandes prejuízos porque muitas vendas são feitas por aplicativos. 
Diante disso, foram prejudicados os empresários, entregadores 
e a população que faz os pedidos. O mundo está cada vez mais 
dependente das novas tecnologias, seja na praticidade para pedir 
algum produto ou na facilidade de comunicação. O Facebook é a 
plataforma com o maior número de contas, seguido do WhatsApp 
e do Instagram. Instabilidade como a que ocorreu sempre vai 
gerar um grande impacto na vida de bilhões de pessoas.

c A n A l   A b e r t o

cerveja brasileira é uma das mais baratas 
do mundo. O Brasil está na lista dos lugares 
que tem a cerveja mais barata do mundo, 
segundo dados da plataforma de desconto 
on-line Cuponation, que aponta o país na 71ª 
posição no ranking de preços. Entre os nações 
com a bebida mais barata estão Uzbequistão, 
Irã e Bósnia. Já a mais cara está no Catar e na 
Jordânia. Boa parte dos brasileiros consome 
em média seis litros por mês, sendo que o 
gasto médio por semana é de R$ 46. Em 
2020, o volume de vendas ainda teve aumen-
to no país, mesmo com a pandemia. Foram 
13,3 bilhões de litros da bebida vendidos no 
ano passado. Esse foi o maior número desde 
2014. O Brasil é o terceiro maior mercado 
consumidor no mundo, ficando atrás apenas 
dos Estados Unidos e China.

trânsito da capital mineira continua com 
vários problemas. Belo Horizonte foi fundada 
em 12 de dezembro de 1897 e planejada tendo 
como referências os meios urbanos de Paris 
e Washington. Tem cerca de 2,4 milhões de 
habitantes e é a sexta capital mais populosa 
do país. No entanto, a mobilidade urbana 
é muito preocupante. O grande número de 
carros, motos, transportes coletivos e outros 
veículos torna o trânsito um assunto que 
requer muita atenção. Os congestionamentos 
ocorrem em todos os pontos da cidade, não 
somente no horário de pico, mas a qualquer 
momento do dia e da noite. Essas dificuldades 
encontradas pela população resultam em 
cansaço, ansiedade e estresse, já que todos 
têm seus compromissos diários e precisam 
se locomover utilizando os recursos de mo-
bilidade que convêm naquele momento. 
Tornar a capital mineira em uma cidade com 
boa mobilidade urbana necessita de plane-
jamento eficiente.

bolsonaro comete mais um vexame em 
visita a bh. Em recente visita a BH, o pre-
sidente Jair Bolsonaro sentou ao lado de 
uma criança, vestida com a farda da Polícia 
Militar de Minas Gerais e apontou uma arma 
de brinquedo, que estava na mão da criança, 
para o alto em um gesto armamentista que, 
frequentemente, se repete. A cena chocante 
aconteceu durante um evento e, na ocasião, 
Bolsonaro elogiou os pais do garoto e disse 
que eles são um exemplo de “civilidade, 
patriotismo e respeito”. Ele desrespeitou 
as normas da Convenção dos Direitos da 
Criança da Organização das Nações Uni-
das (ONU), especialmente quanto à sua 
dignidade. O comportamento, para dizer o 
mínimo, insensato, imprudente e perigoso 
do presidente só piora a imagem do Brasil 
no mundo. É um vexame completo. Ninguém 
ganha com isso.

O Hospital Público Veterinário 
de Belo Horizonte agora conta em 
suas instalações com o primeiro 
Instituto Médico Veterinário Le-
gal do país. No dia 1º de outubro 
foram iniciados os trabalhos no 
local. A ação pioneira visa atender 
animais vítimas de maus-tratos, 
dando suporte aos órgãos com-
petentes nas investigações. 

A nova estrutura foi possibilita-
da pelo trabalho conjunto da Pre-
feitura de Belo Horizonte (PBH) e 
da Associação Nacional de Clínicos 
Veterinários de Pequenos Animais 
de Minas Gerais (Anclivepa-MG), 
entidade parceira da prefeitura, 
por meio da Secretaria Municipal 

de Meio Ambiente (SMMA), e com 
recurso proveniente de compensa-
ção ambiental.

O local irá receber animais 
recolhidos pelos órgãos com-
petentes para a realização de 
exame de corpo de delito, além 
de documentar, com fotografias e 
filmagens, dando subsídio às ave-
riguações. Caso o animal chegue 
ao Instituto Médico Veterinário 
Legal em óbito, será feita uma 
autópsia para apontar possíveis 
causas da morte. 

Segundo Leonardo Maciel, 
gerente de Defesa dos Animais 
da Secretaria Municipal de Meio 
Ambiente (SMMA), o início das 

atividades do Instituto Médico Le-
gal irá fortalecer as ações da PBH 
em prol da causa animal. 

“A atenção dada pela prefeitu-
ra à estruturação do Hospital Pú-
blico Veterinário mostra a abertura 
da atual gestão para se trabalhar 
com essas políticas públicas. Com 
o início desses trabalhos, vamos 
conseguir ajudar na resolução dos 
crimes de maus tratos contra os 
animais para que os agressores 
sejam punidos de acordo com a Lei 
Sansão (Lei Federal 14.064/20). O 
tema também se reveste de grande 
importância ao ser tratado como 
questão de saúde pública e contro-
le de zoonoses”, afirmou.

belo horizonte terá primeiro instituto
médico veterinário legal do brasil
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uberlândia tem saldo positivo na geração
de empregos pelo quarto mês consecutivo

Reforçando a capacidade 
de Uberlândia na retomada do 
cenário econômico, o Cadastro 
Geral de Empregados e Desem-
pregados (Caged) apontou saldo 
positivo na geração de empregos 
pelo quarto mês consecutivo 

em 2021. O resultado divulgado 
no dia 29 de setembro pelo Mi-
nistério da Economia assinalou 
que 1.093 novas vagas foram 
criadas no mês de agosto. Com o 
desempenho, Uberlândia atingiu 
a marca de 9.758 postos novos 

de trabalho ao longo dos últimos 
8 meses deste ano, colocando 
a cidade como a sexta melhor 
posicionada em geração de em-
pregos entre todas as cidades do 
interior do Brasil neste período.

De acordo com o levanta-
mento, os dados de agosto que 
ajudaram no saldo positivo 
mostram 10.599 admissões 
ante 9.506 demissões, gerando 
o resultado favorável de 1.093 
novas vagas ocupadas no mês. 
Número que deixa Uberlândia 
atrás somente da capital Belo 
Horizonte em todo o estado. 
Em relação ao acumulado de 
janeiro a agosto, o resultado 
também é expressivo, mantendo 
a cidade como a segunda maior 
geradora de emprego no estado 
e a frente de 13 capitais, como 
Belém, João Pessoa, Maceió, 
Teresina e Natal.

“Seguimos trabalhando em 
todos os setores no intuito de 
colaborar com a recuperação da 
economia em meio às dificulda-
des apresentadas pela pandemia. 
Portanto, os resultados do Caged 
vêm mostrando mês a mês que 
estamos na direção certa. São 
resultados positivos que trazem 
de volta, pouco a pouco, a con-
fiança para que a cidade gere 
mais emprego e renda”, disse o 
prefeito Odelmo Leão (PP).
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rosângela lima
tirou foto com
o presidente

Jair bolsonaro,
em bh

valdez maranhão e Fernando, da recomendo even-
tos, fazem a entrega oficial do convite da 30ª Feijo-
ada do maranhão a gilberto castro, presidente da 
empresa de turismo de belo horizonte (belotur). 
evento vai acontecer em 30 de outubro no mineirão
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árbitro assistente de vídeo e sua 
realidade no futebol brasileiro

Há muito tempo, a Federação 
Internacional de Futebol (Fifa) 
simplesmente se recusou a cogitar, 
discutir ou mesmo especular sobre 
o uso de recursos tecnológicos 
para auxiliar os árbitros em lances 
polêmicos. Até então, o árbitro 
assistente de futebol (VAR) era 
deixado sozinho, numa arena cer-
cada de leões, vendo-se obrigado 
a decidir em velocidade real, em 
frações de segundo a legalidade 
ou não da ocorrência. A ausência 
de uma segunda chance para rever 
determinada jogada abria brechas 
para injustiças originadas de inter-
pretações erradas dos apitadores. 
Afinal, que jogador, time ou tor-
cedor nunca se sentiu prejudicado 
pela arbitragem?

Só recentemente alguns re-
cursos auxiliares começaram a 
ser utilizados, como o spray (uma 
espécie de espuma branca), para 
marcar a distância da barreira na 
falta, ou o chip na bola, para saber 
quando ela de fato cruza a linha do 
gol. E, há pouco tempo, está sendo 
implantado o recurso do vídeo para 
ajudar em jogadas mais duvidosas, 
como marcações de pênalti, gols, 
cartão vermelho direto e erro na 
identificação de jogadores na hora 
de aplicar as faltas. Isto vai im-
plicar numa mudança na própria 
dinâmica do jogo. Com o árbitro de 
vídeo, sem sombra de dúvidas, já 

começamos a ter outro olhar para 
as partidas de futebol.

No futebol, seguramente, mais 
do que em qualquer outro esporte, 
o árbitro é um agente muito impor-
tante nas variações de dinâmica do 
jogo devido às inúmeras possibilida-
des e interpretações que a partida 
futebolística proporciona. Símbolo 
de autoridade e imparcialidade, o 
juiz de futebol é quem tem o papel 
de eliminar a violência improdutiva 
e as jogadas irregulares em nome 
da disciplina e da valorização do 
espetáculo. Além de decidir quan-
do o jogo deve ser interrompido e 
recomeçado por meio da marcação 
de faltas, o árbitro é quem legitima 
o resultado de uma partida. Desta 
vez, com um reforço de peso. 

O árbitro de vídeo já é uma re-
alidade e está presente nas grandes 
competições estaduais, nacionais e 
internacionais. Exemplo disto é sua 
introdução na série B do Campe-
onato Brasileiro desde o início do 
returno e na fase final das séries C 
e D nacional. Uma velha reivindica-
ção dos clubes da segunda divisão 
brasileira que passaram a contar 
com a ajuda da tecnologia. E para 
dar ainda mais credibilidade e se-
gurança às competições nacionais, 
a CBF resolveu bancar a presença 
do árbitro de vídeo também em 
suas divisões inferiores. Na decisão 
do campeonato brasileiro feminino 

entre Corinthians x Palmeiras, o 
VAR também esteve presente. E, 
pela primeira vez na história, uma 
equipe de arbitragem inteiramente 
feminina comandou a partida no 
campo e na cabine. 

A implantação de recursos tec-
nológicos, a meu ver, tem trazido 
uma mudança radical na leitura do 
jogo de futebol. Para tanto, faz-se 
necessário muita compreensão de 
todos os envolvidos neste apaixo-
nante esporte. Jogadores, técnicos, 
dirigentes, árbitros, gestores de 
arbitragem, torcedores, enfim, 
todos precisam colaborar. Afinal, a 
ferramenta é relativamente nova. 
Vem passando por adaptações a 
fim de tornar o jogo mais dinâmi-
co, sem grandes interrupções. Daí 
a importância de todos os atores 
envolvidos se interessarem mais 
sobre como funciona o protocolo 
do VAR  e, acima de tudo, respeitar 
suas diretrizes. 

Ao longo do tempo, a história 
do futebol nos mostra diversas mu-
danças na forma como o jogo é dis-
putado. Os esquemas táticos estão 
sempre mudando e se reciclando. 
A capacidade física dos jogadores 
se intensificou e a velocidade do 
jogo, evidentemente, aumentou. O 
uso da tecnologia é uma tentativa 
válida nesse sentido, com o objetivo 
principal de trazer ainda mais justiça 
para o futebol.

América conclui mês de
disseminação de práticas

sustentáveis com homenagem

O mês de setembro foi recheado de ações especiais promovidas 
pelo América Futebol Clube. Como instituição que pratica e apoia 
atividades de conscientização ambiental na sociedade, o clube 
tem orgulho em ser o primeiro Carbon Neutral do Brasil e entende 
que as campanhas educativas contínuas são essenciais para essa 
mobilização coletiva.

Para concluir as ações previstas no mês, o time recebeu, no dia 
29 de setembro, Adriana Costa Muls, coordenadora do Movimento 
Minas 2032, Yvan Muls, diretor executivo e de mercado do Diário 
do Comércio e Paulo Bellonia, presidente da Organização não 
Governamental (ONG) Save Cerrado, para prestar homenagem 
ao grupo que trabalha pela visão de futuro construída a partir dos 
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), da Organização 
das Nações Unidas (ONU). 

O capitão Juninho entregou uma camisa personalizada à 
Adriana, que destacou a importância de um clube como o América 
aderir à causa.

“É motivo de orgulho receber essa homenagem, principalmente 
pelo América estar fazendo parte do Movimento Minas 2032, que 
tem como objetivo uma construção de visão de futuro do mundo 
que queremos. O América tem um papel fundamental de comuni-
cação com uma nação de torcedores, então o clube ter percebido 
a importância de se engajar é uma honra para a gente”, disse.

O diretor de marketing do América, Erley Lemos, destacou que 
é essencial endossar as ações e campanhas com a parte prática. 
“Estamos cada dia mais focados em alinhar nossas ações socioam-
bientais aos ODS da ONU, sempre reforçando a mensagem divul-
gada com a execução de atividades necessárias para dar exemplo 
e engajar a participação de todos os colaboradores, torcedores, 
imprensa e sociedade em geral”, avaliou.

Depois de iniciar o mês com o selo da Save Cerrado no unifor-
me, maneira de reforçar o compromisso do América com a ONG que 
promove a preservação do bioma mais degradado atualmente, 
o clube seguiu reforçando práticas ambientais em seus canais.

equipes brasileiras dominam finais da
conmebol libertadores e sul-Americana

As finais da Conmebol Libertadores e 
Sul-Americana serão verde e amarela. 
Com quatro representantes, o Brasil do-

minou as duas principais decisões continentais, 
o Atlhetico-PR foi a última equipe a carimbar o 
passaporte rumo ao Uruguai. 

Esta é a primeira vez que um país terá 
quatro representantes nas duas decisões con-
tinentais. Se na Libertadores é a quarta vez que 
brasileiros se enfrentarão em uma final, na 
Sul-Americana o feito é inédito, nunca antes o 
Brasil teve duas equipes na finalíssima. 

Em busca da “Grande Conquista”, na decisão 
da Sul-Americana o Furacão irá encarar o Red 
Bull Bragantino, no dia 20 de novembro. Com 
o desejo de viver novamente a “Glória Eterna”, 
os dois últimos campeões da Libertadores, Pal-
meiras e Flamengo, se encontrarão no dia 27 de 
novembro. As duas partidas serão disputadas no 
Estádio Cenário, em Montevideú (URU). 

conmebol libertadores
Com o título garantido de 2021, o Brasil se 

aproxima da Argentina como país com maior 
número de taças continentais. No total, os 
“Hermanos” têm 24º troféus, já os brasileiros 
asseguraram o campeonato em 21 oportunida-
des (incluindo o título de 2021). De 2010 pra 
cá, o país soltou o grito de campeão sete vezes. 
Em Montevidéu, será o Palmeiras ou Flamengo 
responsável por ecoá-lo pela oitava vez.  

Em sua sexta final continental, o Palmeiras 
vai em busca do bicampeonato consecutivo 
e o terceiro título na história da competição. 
Para chegar à decisão, o Alviverde eliminou o 
Atlético-MG na semifinal após dois empates, o 
primeiro 0 a 0 e o segundo, em 1 a 1. Com o 
critério do gol qualificado, o Verdão carimbou 
o passaporte para mais uma finalíssima.

Campeão da edição em 1981 e 2019, o Fla-
mengo chega a sua terceira final. Na semifinal, 
o rubro-negro despachou o Barcelona (EQU), 
após vencer os dois duelos por 2 a 0, somando 
no agregado, o placar de 4 a 0.  

conmebol sul-Americana
A final será também protagonizada por 

um estreante em decisões continentais. Pela 
primeira vez o Red Bull Bragantino chega a uma 

decisão da Conmebol. Em Montevidéu, o Massa 
Bruta terá pela frente o campeão de 2018, o 
Athletico-PR. Com isso, o Brasil já garante o 
quinto título na competição.

O ineditismo não para por aí. Caso o 
Furacão conquiste o título, será a terceira vez 
que uma mesma equipe levanta duas vezes o 
troféu da Sul-Americana, apenas  Boca Juniors 
(2004 e 2005) e Independiente (2010 e 2017) 
realizaram tal feito.

Para chegar à final, Athletico-PR e Red Bull 
Bragantino foram absolutos em suas semifinais. 
Em busca de uma vaga na decisão, o Massa 
Bruta despachou o Libertad (PAR), ao vencer os 
dois duelos, somando o placar de 5 a 1 no agre-
gado. O Furacão seguiu o mesmo roteiro. Após 
a vitória no duelo de ida, o rubro-negro eliminou 
o Peñarol com um novo triunfo, acumulando o 
somatório de 4 a 1 nas duas partidas.  

Fonte CBF.
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Será realizada, no dia 18 de ou-
tubro, às 18h30, uma reunião extra-
ordinária do Conselho Deliberativo 
do Cruzeiro, na qual será votada a 
possível expulsão do ex-presidente 
Wagner Pires de Sá do quadro de 
conselheiros do clube.

Na condição de ex-presidente 
do Cruzeiro, ele possui, atualmente, 
uma cadeira entre os Beneméritos 
do Conselho Deliberativo. Após 

extensas investigações feitas pela 
Polícia Civil, Wagner foi denunciado 
pelo Ministério Público de Minas 
Gerais pelos crimes de falsidade ide-
ológica, apropriação indébita e for-
mação de organização criminosa. 

No âmbito interno, a exclusão 
de do ex-presidente do Cruzeiro foi 
um pedido formalizado pelo atual 
presidente celeste, Sérgio Santos 
Rodrigues. 

A solicitação foi feita ano 
passado e fundamentada a par-
tir de uma série de documentos 
cedidos ao Comitê de Ética, 
Disciplina e Corregedoria, que 
deu seu parecer seguindo os 
parâmetros determinados pelo 
Estatuto do Clube, Regimento 
Interno do Conselho Deliberativo 
e Regimento Interno da própria 
Comissão.

Cruzeiro: votação pela saída de
Wagner Pires será dia 18 de outubro
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