
Construção civil
atribui aumento no
preço de imóveis a

novo Plano Diretor de BH 

Para o setor da construção civil, 
o novo Plano Diretor da PBH deve 
encarecer ainda mais os imóveis na 
capital mineira. O que, segundo o 
Sinduscon-MG, deve fazer com que os 
belo-horizontinos migrem, cada vez 
mais, para a região metropolitana. 
“O mercado imobiliário depende das 
regras que são dadas pelo poder pú-
blico e nós trabalhamos dentro desse 
regramento. O que a gente percebe é 
que onde as normas são mais flexíveis, 
o preço dos imóveis é mais barato”, 
afirmou Renato Michel, vice-presidente 
da área imobiliária do sindicato.

Uma pesquisa re-
cente divulgada 
pelo Sebrae indi-
ca que, atualmen-

te, 24 milhões de mulheres 
são empreendedoras em 
todo o país. Ainda segundo o 
estudo, esse grupo se tornou 
a principal fonte de renda 
da casa nos últimos 2 anos, 
índice que passou de 38% 
para 45%. Além disso, as em-
presárias brasileiras possuem 
um nível de escolaridade 16% 
superior aos homens, mas 
ganham 22% menos do que 
eles. “A mulher lidera de uma 
forma diferente e, consequen-
temente, consegue gerir me-
lhor vários tipos de pessoas e 
situações”, diz a economista 
Bruna Allemman.
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24 milHões de mulHeres
emPreendem no BrAsil
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Já está em 
poder da Guarda 
Civil de Conta-
gem 368 pisto-
las semiauto-
máticas doadas 
pela Polícia Ro-
doviária Federal. 
A cerimônia de 
recebimento das 
armas contou 
com a presença 
do prefeito da 
cidade Alex de 
Freitas e do su-
perintendente 
da PRF, Marco Antônio Territo de Barros.

Doação de armas pela PRF
vai reforçar atuação da 

Guarda Civil de Contagem

Alex de Feitas e marco
Antônio territo de Barros
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mineiraria promove encontros para
fortalecer setor gastronômico em mg

Durante todo o ano, a Mineiraria Casa da Gastronomia vai realizar even-
tos com debates e atividades a fim de fomentar o setor gastronômico minei-
ro. O pontapé inicial do projeto aconteceu semana passada, com a criação 
da Frente da Gastronomia Mineira (FGM). O fórum reunirá representantes 
de instituições públicas, privadas e do terceiro setor, formadores de opi-
nião, empreendedores, profissionais e pesquisadores do tema para reunir 
esforços pela defesa, preservação e promoção da gastronomia do estado.
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A abertura de lojas comerciais e supermercados aos domingos e feriados tem aprovação 
de 75% da população brasileira, atesta uma pesquisa da CNDL e SPC Brasil, em parceria 
com o Sebrae Nacional. Sobre o tema, o gerente de projetos da CNDL, Daniel Sakamoto, 
diz que os dados refletem as demandas dos brasileiros que, atualmente, trabalham e es-
tudam durante a semana. “Eles também acreditam que isso pode aumentar o número de 
empregos formais”, afirma.

75% dos brasileiros aprovam
comércio aberto aos domingos

PolíticA – PáginA 3

rodrigo Pacheco critica
partido de romeu Zema

Após acompanhar o governador Romeu Zema (Novo) 
a uma visita ao presidente do Senado, Davi Alcolumbre 
(DEM), o senador mineiro Rodrigo Pacheco (DEM) criti-
cou a incoerência do Partido Novo. A legenda acionou 
a Justiça contra o projeto do governador que concedeu 
aumento de 41,7% para os policiais mineiros. Outro tema 
comentado pelo parlamentar foi a possível venda das 
estatais mineiras. “A privatização tem que ser discutida 
com a população”, acredita.
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Desde a confirmação do primeiro caso de coro-
navírus no país, os brasileiros estão em uma corrida 
para tentar se proteger dessa nova patologia que 
assusta o mundo. Mas o infectologista Estevão Urba-
no diz que ainda não é necessário pânico, porque a 
doença possui baixa taxa de letalidade, sendo que 
apenas 3,5% das pessoas infectadas morreram na 
China e, fora do território chinês, a taxa foi de 1,5%. 

Coronavírus causa
temor na população

“Pernas de Aluguel”
promove inclusão de

pessoas com deficiências
em corridas na capital
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D
Biblioteca nas escolas

iante do desenvolvimento exponencial da comunicação virtual 
fica a impressão de que esse seria o único caminho para a 
educação e disseminação da cultura em geral, porém, isso é 
um equívoco. A leitura de livros tem sua importância, tanto 

que se necessita incrementar a instalação de bibliotecas nas escolas para 
contribuir com o ensino brasileiro.

Apesar de serem importantes instrumentos para a aprendizagem e 
ensino em qualquer nível educacional, segundo dados do Censo Escolar 
do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira 
(Inep) de 2018, 40% das escolas de Minas Gerais não possuem biblioteca. 
E para tentar mudar essa realidade, em 2010, foi sancionada a Lei Federal 
12.244, conhecida como Lei da Universalização das Bibliotecas Escolares. 

A presidente do Conselho Regional de Biblioteconomia da 6º Região, 
com abrangência nos estados de Minas e do Espírito Santo, Marília Paiva, 
afirmou que a instalação desses espaços nos colégios contribuem com a 
melhoria do desempenho escolar, fazendo diferença inclusive numérica 
de pontos entre os alunos que fizeram o exame do Índice de Desenvol-
vimento da Educação Básica (Ideb).  

Segundo Marília, os alunos que têm acesso às bibliotecas apresentam 
melhor performance nas provas. “O estudo ‘O Retrato da Leitura no Brasil: 
Biblioteca’ comprova isso. Além disso, outra pesquisa que demonstra a 
importância desses locais foi desenvolvida pela Unesco e contou com 
a participação de professores da Universidade Federal de Minas Gerais 
(UFMG). Essa pesquisa mostrou que a infraestrutura das escolas pode 
ser um diferencial no processo de aprendizagem. Quanto mais recursos 
a instituição possui, mais fácil aquele aluno conseguirá aprender o con-
teúdo da sala de aula”. 

A presidente ainda traça um perfil das escolas que ainda não possuem 
bibliotecas. “Na maioria das vezes, são locais pequenos, com pouca es-
trutura física, distantes dos grandes centros e com poucos alunos. Além 
disso, quanto menor o nível escolar das pessoas, menor é a chance do 
colégio de ter esses espaços”. 

No entanto, ela reforça que é importante que o investimento seja 
feito, primordialmente, em espaços que estão em regiões mais carentes, 
pois são nesses locais que o livro pode ser uma peça fundamental de 
mudança social. 

De acordo com a legislação, “todas as instituições de ensino do 
país, públicas e privadas, deverão desenvolver esforços progressivos para 
constituírem bibliotecas com acervo mínimo de um título para cada aluno 
matriculado - ampliando este acervo conforme sua realidade, bem como 
divulgar orientações de guarda, preservação, organização e funcionamento 
das bibliotecas escolares”. O prazo para o cumprimento dessa lei acaba em 
maio deste ano e 6.314 instituições ainda não contam com esses espaços.

A jornalista Eliane Brum do alto da 
sua reconhecida competência, 
recorrendo a Hannah Arendt e até 

mesmo a Nelson Rodrigues, ofereceu a 
todos nós a sua reflexão sobre o fenômeno 
e a perversidade das redes sociais e eu, 
para que todos saibam, reproduzo este 
artigo, com o intuito de externar a minha 
preocupação com o porvir: 

“Peço uma espécie de licença poética 
à filósofa Hannah Arendt, para brincar 
com o conceito complexo que ela tão 
brilhantemente criou e chamar esse 
passo a mais de ‘a boçalidade do mal’. 
Não banalidade, mas boçalidade mesmo. 
Arendt, para quem não lembra, alcançou 
‘a banalidade do mal’ ao testemunhar o 
julgamento do nazista Adolf Eichman, em 
Jerusalém, e perceber que ele não era um 
monstro com o cérebro deformado, nem 
demonstrava um ódio pessoal e profundo 
pelos judeus, nem tampouco se dilacerava 
em questões de bem e de mal. Eichmann 
era um homem decepcionantemente 
comezinho que acreditava apenas ter 
seguido as regras do Estado e obedecido 
à lei vigente ao desempenhar seu papel no 
assassinato de milhões de seres humanos. 

Eichmann seria só mais um burocrata 
cumprindo ordens que não lhe ocorreu 
questionar. A banalidade do mal se instala 
na ausência do pensamento.

A boçalidade do mal, uma das expli-
cações possíveis para o atual momento, 
é um fenômeno gerado pela experiência 
da internet. Ou pelo menos ligado a ela. 

Desde que as redes sociais abriram a pos-
sibilidade de que cada um expressasse 
livremente, digamos, o seu ‘eu mais pro-
fundo’, a sua ‘verdade mais intrínseca’, 
descobrimos a extensão da cloaca huma-
na. Quebrou-se ali um pilar fundamental 
da convivência, um que Nelson Rodrigues 
alertava em uma de suas frases mais agu-
das: ‘Se cada um soubesse o que o outro 
faz dentro de quatro paredes, ninguém se 
cumprimentava’. O que se passou foi que 
descobrimos não apenas o que cada um 
faz entre quatro paredes, mas também 
o que acontece entre as duas orelhas de 
cada um. Descobrimos o que a cada um 
de fato pensa sem nenhuma mediação 
ou freio. E descobrimos que a barbárie 
íntima e cotidiana sempre esteve lá, aqui, 
para além do que poderíamos supor, em 
dimensões da realidade que só a ficção 
tinha dado conta até então.

Descobrimos, por exemplo, que 
aquele vizinho simpático com quem 
trocávamos amenidades bem educadas 
no elevador defende o linchamento de 
homossexuais. E que mesmo os mais 
comedidos são capazes de exercer sua 
crueldade e travesti-la de liberdade de 
expressão.

Nas postagens e comentários das 
redes sociais, seus autores deixam claro 
o orgulho do seu ódio e muitas vezes 
também da sua ignorância. Com frequ-
ência reivindicam uma condição de ‘ci-
dadãos de bem’ como justificativa para 
cometer todo o tipo de maldade, assim 
como para exercer com desenvoltura seu 

racismo, sua coleção de preconceitos 
sua abissal intolerância com qualquer 
diferença.

Foi como um encanto às avessas - ou 
um desencanto. A imagem devolvida 
por esse espelho é obscena para além 
da imaginação. Ao libertar o indivíduo 
de suas amarras sociais, o que apareceu 
era muito pior do que a mais pessimista 
investigação da alma humana. Como 
qualquer um que acompanha comen-
tários em sites e postagens nas redes 
sociais sabe bem, é aterrador o que 
as pessoas são capazes de dizer para 
um outro, e, ao fazê-lo, é ainda mais 
aterrador o que dizem de si. Como o 
Eichmann de Hannah Arendt, nenhum 
desses tantos é um tipo de monstro, o 
que facilitaria tudo, mas apenas ordina-
riamente humano.

Ainda temos muito a investigar sobre 
como a internet, uma das poucas coisas 
que de fato merecem ser chamadas de 
revolucionárias, transformaram a nossa 
vida e o nosso modo de pensar e a forma 
como nos enxergamos. Mas acho que 
é subestimado o efeito daquilo que a 
internet arrancou da humanidade ao 
permitir que cada indivíduo se mostrasse 
sem máscaras: a ilusão sobre si mesma. 
Essa ilusão era cara, e cumpria uma fun-
ção - ou muitas - tanto na expressão indi-
vidual quanto na coletiva. Acho que aí se 
escavou um buraco bem fundo, ainda por 
ser melhor desvendado. (...) Já demos um 
passo além da banalidade. Nosso tempo 
é o da boçalidade”.

um em cada cinco brasileiros
admite uso do celular ao volante

Uma pesquisa lan-
çada pelo Minis-
tério da Saúde 

indicou que um em cada 

cinco brasileiros admite 
usar o celular enquan-
to dirige. A divulgação 
do estudo foi feita pelo 
Sistema de Vigi lância 
de Fatores de Risco e 
Proteção para Doenças 

Crônicas por Inquérito 
Telefônico (Vigitel). Os 
dados sinalizaram ainda 
que as pessoas entre 25 
e 34 anos (25,1%) são 
as que mais assumem 
cometer a infração.

Não é novidade para 
ninguém que quebrar essa 
regra coloca em risco as 
vidas dos que estão fora e 
dentro do carro. O psicólogo 
e especialista em psicodrama 
socioeducacional, Celso Bra-

ga, diz que a resposta ao ce-
lular prende mais a atenção 
do que um possível acidente. 
“A pessoa é ‘sequestrada’ 
por algo emocionalmente 
que acaba sendo priorida-
de se comparada à razão”.

nat macedo

O uso do celular ou qualquer outro aparelho simi-
lar pode aumentar – de um terço à metade – a pena 
por homicídio culposo no trânsito. A lei que prevê 
essa punição foi endurecida e passará a ser prevista 
pelo Código de Trânsito Brasileiro – CTB (Lei 9.503, 
de 1997) segundo o Projeto de Lei do Senado (PLS) 
435/2015, aprovado em decisão final pela Comissão 
de Constituição e Justiça (CCJ) na última semana. A 
proposta foi apresentada pelo presidente do Senado, 
Davi Alcolumbre (DEM-AP) que fez o alerta para as 
implicações negativas do uso massivo de celular 
pelos motoristas.

celso Braga: “A resposta no celular tende 
a ser mais importante do que a multa”
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Por que ignoramos as regras 
de trânsito, como a de usar o 
celular enquanto dirigimos? 

As pessoas ignoram as regras pois 
têm imunidade às mudanças. O que 
ocorre é que, mesmo com a punição, 
a resposta no celular tende a ser mais 
importante do que a multa ou que a 
consequência de um possível acidente 
do ponto de vista emocional. A imuni-
dade é quando você é “sequestrado” 
por algo emocionalmente que acaba 
sendo a prioridade se comparada à 
razão.

esse comportamento mostra 
falta de empatia e cuidado, 
visto que a pessoa coloca sua 
vida e a de outras em risco?

A pessoa tem o hábito de se colocar 
acima do outro em muitas situações e 
usar o celular, de maneira imprópria, 
é uma delas. A diferença é que, no 
que se refere a seguir regras, estamos 
propensos ao “jeitinho brasileiro”. 
Somos pouco cuidadosos conosco e 
com o outro. O brasileiro culturalmente 
acredita em heróis, alguém que vai 
nos livrar do mal, então, por que olhar 
para os riscos?

As pessoas ainda tendem a 
duvidar de que usar o celular 
no trânsito é perigoso?

Está mais que comprovado que, em 
dois segundos de descuido ao olhar 
para o celular, a pessoa se coloca em 
risco ao volante. Geralmente, ninguém 
duvida disso. A questão é que passam 
por cima da razão, pois “é só uma 
olhadinha” apontando uma falta de 
percepção emocional para o risco que 
correm. 

Por que olhamos o celular o 
tempo todo?

Síndrome do presenteísmo - o 
termo se refere ao comportamento 
de pessoas que, mesmo presentes 

fisicamente, têm seus pensamentos 
longe das tarefas do trabalho que 
precisam desenvolver -. Hoje, em 
nome da agilidade, que se tornou 
um valor na sociedade, as pessoas 
respondem mensagens dirigindo, 
talvez, por medo de perder opor-
tunidades e atenção ou até serem 
consideradas “lentas”.

Como podemos driblar o 
impulso de checar o celular a 
todo o momento?

Para vencer hábitos emocionais é 
preciso estratégia, inclusive, já existe 
a opção de você entrar no carro e 
colocar no modo dirigindo, o que quer 
dizer que não receberá mensagens. Há 
seguradoras que têm aplicativos que 

mostram quantas vezes você pegou 
o celular dirigindo e te premia se não 
usar nenhuma vez. De verdade, o me-
lhor a se fazer é mudar o próprio hábito 
e saber o que é melhor para você, a 
escolha é sempre de quem dirige.

se não respeitamos as re-
gras, de que outra forma a 
conscientização poderia ser 
feita?

O processo de conscientização tem 
três condições básicas para acontecer, 
o diálogo sobre o tema necessita ser 

mais frequente, o relacionamento 
entre as pessoas deve aumentar no 
que se refere a percebermos melhor 
os outros no trânsito e precisamos 
aprender coletivamente às técnicas e 
ferramentas para nos doutrinarmos a 
não pegar o celular. Devemos falar so-
bre esse assunto nas escolas, empresas 
e em casa.

Enquanto isso, as multas precisam 
continuar, as campanhas de orientação 
necessitam ser incrementadas e as 
seguradoras podem adotar a prática 
de incentivar os bons motoristas sobre 
as melhores maneiras do uso correto e 
seguro do celular.

Para que todos saibam
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http://www25.senado.leg.br/web/atividade/materias/-/materia/122182
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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

Antônio cArlos ArAntes

O conteúdo desta coluna é de responsabilidade exclusiva do seu autor
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Da redação

A Justiça Eleitoral vai julgar no dia 9 de mar-
ço, às 17h, no Tribunal Regional Eleitoral (TRE) o 
deputado federal Zé Vítor (PL/MG). O deputado 
responde a dois processos no Ministério Público 
Federal (MPF), referentes às eleições de 2018. 

Inicialmente, uma ação foi impetrada pelo 
Partido Trabalhista Brasileiro (PTB), mas ela 

acabou desmembrada e se transformou nos 
dois processos. Eles tratam do abuso de poder 
econômico e captação indevida de recursos, 
ou caixa 2.

As acusações são que Zé Vitor contratou 
seis cabos eleitorais para a última campanha, 
mas não prestou contas à Justiça. Ele tam-

bém teria usado um avião na campanha sem 
declarar os voos e, em outros deslocamentos 
declarados, apontado gastos abaixo dos preços 
de mercado. 

Caso as acusações se comprovem, o deputado 
pode perder o mandato, além de ficar inelegível 
por 8 anos.

O ano parlamentar terá grandes desafios pela 
frente. A Assembleia Legislativa de Minas 
Gerais (ALMG) espera receber nos próximos 
dias pelo menos três projetos de lei do gover-

nador Romeu Zema (Novo) decisivos para reordenar 
as finanças do estado: um da reforma da previdência 
estadual, outro que pede autorização para a venda de 
empresas estatais, e um terceiro que autoriza a adesão 
de Minas Gerais ao plano de recuperação fiscal proposto 
pelo Governo Federal.

Todos esses projetos impactarão a vida dos minei-
ros; uns menos, outros mais, mas mexerão na estrutura 
existente. Caberá aos deputados analisarem e votarem 
de forma soberana e democrática, como bem manda 
a consciência de cada um, o que exigirá uma dose des-
medida de responsabilidade, prudência e bom-senso.

Como é de conhecimento público, Minas 
Gerais é um estado falido. Com muto sacrifício, 
dedicação e capacidade de gestão de toda equipe, 
o governador conseguiu superar momentos inicias 
extremamente perigosos e fechou o ano com um 
balanço positivo. O Estado ordenou melhor os 
gastos; segundo dados do Cadastro Geral de Em-
pregados e Desempregados (Caged) do Ministério 
do Trabalho, o número de empregos com carteira 
assinada chegou a 123 mil postos; e setores estag-
nados ou em recessão, como o da construção civil, 

estimam crescimento de 3% nas vendas de material 
de construção este ano.

Utilizando-se apenas de medidas administrativas, 
Zema reduziu o número de secretarias de estado de 21 
para 12, o que gerou uma economia de mais de R$ 1 
bilhão; renegociou valores absurdos de contratos com 
fornecedores e eliminou 42 mil postos de trabalho con-
siderados inoperantes. Cortou, economizou e fez o que 
pode, mas, ainda assim, continua parcelando salários 
e não pagou o 13º salário para cerca de 25% dos servi-
dores. Medidas mais profundas precisam ser tomadas.

Com a reforma da previdência, o governo Zema 
pretende fazer um ajuste na alíquota de contribuição 
previdenciária do funcionalismo de acordo com os 
salários. Quem ganha mais pagará mais, o que para 
nós é fazer justiça com quem ganha menos, acabando 
com os privilégios.

A adesão ao regime de recuperação fiscal é outro 
passo importante que precisa ser dado. Minas Gerais, 
São Paulo, Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul respon-
dem por 86% da dívida dos estados com a União. Dos 
quatro, São Paulo é o único que vem pagando a dívida. 
Os outros três, não. Sendo que o Rio de Janeiro já aderiu 
ao regime de recuperação fiscal, o que Minas Gerais 
e o Rio Grande do Sul esperam fazer. No nosso caso, 
o valor da dívida chega a R$ 140 bilhões, sendo que, 
só em janeiro, este valor aumentou cerca de R$ 740 

milhões. Ficar sem pagar a União acarreta no bloqueio 
de recursos, o que o governo tem conseguido evitar 
por meio de liminares junto à Justiça. Uma situação 
preocupante para o controle das contas públicas.

A venda de empresas do Estado é necessária para a 
promoção do crescimento. No passado, gigantes como 
a Cemig atendiam às necessidades do povo mineiro, 
mas atualmente, não. Os tempos mudaram. Hoje, 
essas empresas precisam de investimentos que o Estado 
não é capaz de fazer, o que as impede de se moderni-
zarem para prestar o atendimento que a população 
demanda. Considerando a atuação da Cemig, o que 
constatamos é a falta de energia elétrica em todas as 
regiões, inclusive no campo afetando o agronegócio. 
Empresas são impedidas de instalarem em Minas por 
falta de rede de distribuição. O estado encolhe, fica 
impedido de crescer, e perdemos empregos e renda.

No ano passado, nos mobilizamos para salvar 
Minas Gerais e agora não será diferente. Os pro-
jetos de reformas propostos pelo governo Zema 
construirão a base necessária para a retomada do 
crescimento econômico. Nós, deputados, temos a 
responsabilidade de nos posicionarmos em defesa 
dos interesses do povo mineiro. É tempo de agir. As 
diferenças partidárias devem ser deixadas de lado 
por um ideal maior, o de salvar o nosso estado. 
Contem comigo.

tempo de agir

TRE julga processo contra deputado 
Zé Vitor por abuso de poder econômico

Rodrigo Pacheco critica
posição do Partido Novo

Durante encontro na residência do pre-
sidente do Senado, Davi Alcolumbre 
(DEM-AP), nas presenças do governador 
de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo), 

o senador Rodrigo Pacheco, líder do Democratas 
no Senado, criticou a decisão do Partido Novo de 
entrar na Justiça contra o reajuste de 41,7% para 
os servidores da segurança pública. Segundo Pa-
checo, o episódio passa, para a população mineira, 
a impressão de que o governo “dá com uma mão 
e tira com a outra”.

O senador lembrou que o governo, mesmo dian-
te das dificuldades do estado, chegou a anunciar, a 
partir de estudos técnicos da equipe econômica, que 
tinha condições financeiras de assumir a concessão 
do reajuste. “O governo do estado aferiu que esse 
reajuste pode ser dado. E temos, sim, de corrigir as 
distorções e combater as defasagens salariais. Agora, 
é estranho que o partido do próprio governador 
questione isso na Justiça”.

Pacheco acompanhou Zema, o secretário de 
governo, Bilac Pinto, o secretário de Planejamento e 
Gestão, Otto Levy, e o secretário-geral de Estado, Igor 
Eto, à residência oficial do presidente do Senado para 
discutir o plano de recuperação fiscal proposto pela 

União para Minas Gerais. De acordo com o senador, é 
preciso construir um plano de ajuste que não interfira 
na capacidade de produção e desenvolvimento de 
Minas. “A solução passa pela eficiência da máquina 
pública e incremento de receita a partir do desen-
volvimento da economia. Precisamos, também por 
meio de um ajuste fiscal interno, reduzir as despesas 
e a burocracia”, explicou.

Para o líder do Democratas, a privatização de em-
presas estatais, como a Companhia Energética de Minas 
Gerais (Cemig), a Companhia de Saneamento de Minas 
Gerais (Copasa) e a Companhia de Desenvolvimento Eco-
nômico de Minas Gerais (Codemig) - conforme propõe o 
plano de recuperação fiscal da União para Minas Gerais 
-, deve ser debatida diretamente com o povo mineiro, 
antes de se tornar uma possibilidade de corte de gasto 
público. “A privatização tem que ser discutida com os 
mineiros sobre sua conveniência ou não. A Codemig, 
por exemplo, é uma empresa que gera receita para o 
estado. Então, eventualmente, poderia ser debatido com 
o governo federal um plano de ajuste em que pudesse 
excluir a possibilidade de privatizações nesse momento 
ruim do estado”, completou.

senador esteve com Zema, em Brasília
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Disputa pela PBH
O empresário Fabiano lopes (Pros) aceitou o desafio de 

ser um dos nomes a concorrer à Prefeitura de Belo Horizonte e 
enfrentar o atual prefeito Alexandre Kalil (PSD) nas urnas. Nas 
próximas semanas, ele deve se reunir com outras lideranças 
para montar um grupo robusto para essa guerra que será de 
gigantes! 

sucessão no Atlético
Na porta do Café Nice, no Centro de BH, onde são tratados 

de todos os assuntos, especialmente em relação ao futebol, 
continuam as informações indicando que Adriana Branco, 
secretária municipal da PBH, é candidata à Presidência do 
Atlético. No entanto, pessoas próximas a ela garantem não 
existir a mínima possibilidade do fato se concretizar. Adriana 
é indispensável na administração do prefeito Alexandre Kalil 
(PSD) na Prefeitura de Belo Horizonte. A conferir...

Cena única – Na avaliação de amigos do atual presidente 
do clube, sérgio sette câmara, essa informação tem a ver 
com o interesse da oposição em causar algazarra na vida da 
atual diretoria. 

Kalil e Azevedo
Depois de 3 anos afastado do prefeito Alexandre Kalil 

(PSD), o polêmico vereador gabriel Azevedo (PHS) está de 
volta ao convívio da cúpula da Prefeitura de Belo Horizonte. 
Nos bastidores da Câmara, comenta-se que o vereador, ao 
chegar na Casa, era um verdadeiro “trator” e que agora está 
mais ponderado.  

sucessão em Vespasiano
Em Belo Horizonte, semana passada, o ex-prefeito e ex-

-deputado carlos murta (MDB) bateu o martelo: ele será 
candidato a prefeito, mais uma vez, em Vespasiano. 

cena final. murta vai bater de frente com sua afilhada 
política, a atual prefeita ilce rocha (PSDB) que, de certa forma, 
goza de popularidade na cidade.

ele não é do norte
A deputada petista leninha (PT) sempre foi militante 

política em Montes Claros, por isso faz parte da forte bancada 
de parlamentares do Norte de Minas. Já o deputado Virgílio 
Guimarães (PT) que também é relacionado pela imprensa 
mineira como sendo um representante do Norte, nunca foi de 
lá. Aliás, ele começou sua carreira política como vereador em 
Belo Horizonte.

economia mundial
“Diante do episódio mundial do coronavírus, a economia 

pode sofrer abalos, caso os bancos centrais não permaneçam 
vigilantes, inclusive anunciando a redução de taxas de juros, 
como aconteceu com os Estados Unidos”. Essa é a opinião do 
jornalista e comentarista econômico João Borges. 

incerteza geral
Em São Paulo, semana passada, os debates foram intensos 

entre os empresários sobre a possibilidade de ocorrer uma 
retração da economia. Segundo a jornalista Juliana rosa, o 
clima é de muita incerteza junto aos principais líderes do setor 
produtivo industrial, principalmente, por conta da informação 
sobre a diminuição do ritmo do crescimento da China.  

Carnaval de BH
Na Savassi, em Belo Horizonte, ouviu-se o seguinte comen-

tário: “Salvador, que é um dos carnavais mais tradicionais do 
país, reuniu cerca de 3 milhões de foliões. Aqui, na capital 
mineira, fala-se em mais de 5 milhões. Mas a pergunta que 
não quer calar é: quem foi o responsável pela checagem dos 
números?”. É o que querem saber as pessoas.

Bancada do norte busca recursos
para a segurança de montes claros

Os deputados estaduais Arlen San-
tiago (PTB), Carlos Pimenta (PDT), Gil 
Pereira (PP), Leninha (PT), Tadeu Leite 
(MDB), Virgílio Guimarães (PT) e Zé Reis 
(PSD), representantes da Bancada do 
Norte, solicitaram ao governador Romeu 
Zema (Novo), a liberação de recursos 
destinados à implantação do “Portais de 
Segurança”, um projeto da Prefeitura de 
Montes Claros em conjunto com a Polícia 
Militar de Minas Gerais (PMMG).

Os parlamentares sugeriram que 
os recursos sejam provenientes do 
Termo de Ajuste de Conduta (TAC) do 
Ministério Público que garante a apli-
cação de R$ 87 milhões em saúde, edu-
cação e segurança pública no estado.

O projeto, orçado em quase R$ 2 
milhões, consiste na implantação de 
sistema inteligente de vigilância por 
câmeras em Montes Claros, que serão 
instaladas nos principais acessos e 
corredores da cidade.

Arlen Santiago lembrou que essa 
é uma demanda antiga da Câmara 
Municipal de Montes Claros que, 
inclusive, por meio de seu presidente, 

Marcos Nem (PSD), já foi apresentada 
ao secretário de Estado de Justiça e 
Segurança Pública, general Mário 
Lúcio Alves de Araújo.

Os deputados informaram que 
o projeto será capaz de auxiliar, de 
forma eficaz, o trabalho dos agentes 
de segurança pública no policiamento 
ostensivo, já que tem potencial para 
incrementar as ações preventivas e re-
pressivas no combate à criminalidade.

Entre os pontos de instalação das 
câmeras, estão oito vias que dão aces-
so aos subcentros comerciais, como 
Major Prates, Independência, Santos 
Reis, etc., e seis rodovias de acesso à 

cidade como a BR-135 (nas saídas para 
Bocaiuva e Januária), BR-251 (saída 
para Francisco Sá), dentre outras, o 
que, segundo os deputados, também 
garantirá maior sensação de seguran-
ça à população da região que transita 
pelas vias contempladas pelo projeto.

A bancada acredita no atendimen-
to à demanda pelo governador, já que 
ele tem sido um gestor de qualidade 
para o estado. Relataram que, já 
no primeiro ano de mandato, Zema 
conquistou indicadores relevantes no 
estado, como a queda em 28,5% na 
taxa de crimes violentos e de 30% na 
de roubos consumados, o menor índice 

dos últimos 8 anos, e, por isso, estão 
muito confiantes de que o governador 
fará questão de auxiliar Montes Claros 
nesse pleito.

Os deputados ainda destacaram 
a atuação conjunta e integrada das 
forças de segurança e deixaram re-
gistrado o agradecimento às equipes 
que trabalham em prol da segurança 
pública. Em especial, parabenizaram 
o trabalho realizado pelo secretário 
Mario Lúcio, pelo comandante-geral 
da PMMG, cel. Giovanne Gomes da 
Silva, e pelo comandante da 11ª RPM, 
Wanderlúcio Ferraz dos Santos. 

A bancada tem a convicção de que 
o estado só tem conseguido reduzir sig-
nificativamente a criminalidade porque 
conta com pessoas competentes e dis-
postas a fazer o melhor por Minas Gerais.

Os parlamentares vão acompa-
nhar o processo, junto ao Governo do 
Estado, para que os recursos solicitados 
sejam liberados e devidamente aplica-
dos na implantação do “Portais de Se-
gurança”, importante projeto que trará 
mais proteção aos montes-clarenses.
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Com imóveis mais caros, construção civil
teme expulsão de belo-horizontinos da capital

Até outubro do ano passado, o empresário 
brasileiro que estivesse interessado em reali-
zar um registro de marca na Europa, primeiro 
teria que encaminhar o pedido no idioma do 
país que fosse elencado para ter o registro e 
depois pensar em outros locais para efetuar o 
mesmo processo. Com isso, teria altos custos, 
já que seria necessário contratar uma em-
presa especializada e realizar a tradução dos 
documentos nos idiomas correspondentes.

No caso de um empresário da Europa, 
além dos custos gerados com o escritório 
especializado e a tradução dos documentos, 
teria que aguardar, em média, até 5 anos 
para obter o registro da marca no Instituto 
Nacional de Propriedade Nacional (INPI). Esse 
é o modelo que vigorou até então, que vinha 
acompanhado de altas doses de inseguran-
ça jurídica, pela não linearidade do órgão, 
gerando desestímulo à inovação, devido a 
morosidade do mesmo em aprovar novas 
ideias, e ao comércio exterior pela burocracia 
aplicado em vários âmbitos.

Porém, com a entrada em vigor do 
Protocolo de Madri no Brasil, um tratado 
internacional coordenado pela Organização 
Mundial de Propriedade Intelectual (OMPI), a 
realidade para o empresariado se tornou bem 

diferente. O protocolo unifica os procedimen-
tos de proteção de marcas em nível global, 
reduz custos e a burocracia para as empresas.

Além, de ter uma concentração do paga-
mento em uma única moeda evitando múlti-
plas taxas de conversão e sem a obrigatorieda-
de de constituir um procurador para o depósito 
dos registros nos países onde desejava registrar 
sua marca. Com a adesão, o Brasil entra para o 
grupo seleto que reúne 122 países que partici-
pam do tratado e hoje representam em torno 
de 80% do comércio mundial, demonstrando 
a importância do mesmo para o Brasil.

Dentre as vantagens do Protocolo de 
Madrid está agilidade com que o INPI está 
conseguindo deferir pedidos de registros de 
marcas, isso significa que um empresário 
consegue registrar seu empreendimento em 
cerca de um ano até um ano e meio, algo que, 
até então, era intangível pelo órgão. Nessas 
razões, pode-se também incluir o plano do 
governo federal de fomentar o crescimento 
da economia por meio do segmento de 
propriedade intelectual, logo o INPI se torna 
ponto principal neste processo.

Também é um grande avanço e contribui 
substancialmente para o estímulo das ativi-
dades comerciais em âmbito internacional, 

visto que tornará mais ágil as demandas 
de registros internacionais, outorgando-se 
a proteção aos países em que as empresas 
brasileiras exploram suas marcas.

Talvez os dois maiores ganhos da entrada 
em vigor do Protocolo de Madri sejam o estí-
mulo à uma cultura local de proteção, ainda 
muito incipiente no Brasil, além do aumento 
do volume de marcas estrangeiras, que 
pode, em médio prazo, significar a entrada 
de novos negócios, com isso, mais emprego 
e crescimento da economia no país.

Até 2018, dos 204.419 novos depósitos, 
pedidos de registro de marca junto ao INPI, 
86% eram de titulares brasileiros, enquanto 
apenas 14% de titulares eram estrangeiros. 
Essa diferença tende a diminuir cada vez mais 
a partir de 2020 por meio do protocolo e os 
benefícios que vêm com ele para o país.

Com os fatores citados, identifica-se que, 
a partir de agora, subirá a confiança das 
empresas e a indústria em geral, pois terão 
uma posição mais concreta e eficaz do órgão 
perante os registros de marcas e patentes. 
Além de, claro, deixar o empresariado mais 
esperançoso e com mais credibilidade para 
realizar seus negócios e consolidar sua marca 
no mercado.

A retomada da confiança

Tendência é que, cada vez mais, eles migrem para região metropolitana

Em balanço divulgado semana passada, 
o Sindicato da Indústria da Construção 
Civil em Minas Gerais (Sinduscon-MG) 

comemorou os resultados do setor em 2019. 
Segundo estimativas da Fundação Getulio 
Vargas (FGV), a construção civil voltou a ter 
taxa de crescimento superior ao Produto 
Interno Bruto (PIB) nacional, registrando alta 
de 2,0%, enquanto o Brasil cresceu 1,2%. Isso 
não acontecia desde 2013. Ainda assim, o 
setor está 30% abaixo de 2013, considerado o 
auge do segmento, e recuperou, atualmente, 
o patamar de 2008.

Porém, enquanto as projeções do setor 
para Minas Gerais, em geral, são positivas, na 
capital, a previsão do sindicato é preocupante. 
Segundo os dados, apesar de BH responder por 
quase 50% das vendas de imóveis novos na re-
gião metropolitana de Belo Horizonte (RMBH), 
somente 32,7% dos lançamentos acontecem na 
cidade. A expectativa do Sinduscon-MG é de que 
novos lançamentos, cada vez mais, aconteçam 
na RMBH, devido à entrada em vigor do novo 
Plano Diretor (PD) do município, considerado 
pelo setor muito restritivo e uma das causas 
para que a tendência, em médio prazo, seja a 
elevação dos preços dos imóveis.

“O mercado imobiliário depende das regras 
que são dadas pelo poder público. O que a 
gente percebe é que onde as normas são mais 
flexíveis, o preço dos imóveis é mais barato. 
Onde o regramento é mais rígido, como é o 
caso de BH, o preço sobe. A prefeitura precisa 
olhar diferente para o planejamento urbano, 
não só do ponto de vista urbanístico, mas 
também econômico. Entender a importância 
do setor para economia como um todo e 
pensar junto conosco em soluções para reter 
o belo-horizontino na cidade, impedindo que 
ele tenha que buscar outras soluções na região 
metropolitana, isso evitaria a expulsão dessa 
população de BH, ela continuaria consumindo 
e gerando riquezas aqui”, afirmou Renato 
Michel, vice-presidente da área imobiliária do 
Sinduscon-MG.

Em 2018, o preço médio do metro quadrado 
em Belo Horizonte e Nova Lima era de R$ 8.040. 
Em 2019, o valor subiu 8,59%, passando para 
R$ 8.731. Neste período, as vendas foram 20% 
superiores aos lançamentos nas regiões. Segun-
do a entidade, o estoque atual de apartamentos 
novos disponíveis para venda nos dois municí-
pios é de 3.463 unidades, um dos menores já 
registrados pelo estudo. Considerando o volume 
médio de vendas do ano passado, essa reserva 
se esgotaria em pouco mais de um ano. 

Apesar do presidente do sindicato, Geraldo 
Linhares, declarar-se de acordo com as mudan-
ças propostas pelo PD na questão ambiental, 
o mesmo discorda de outros pontos. “Somos 
favoráveis a tudo que se diz respeito ao meio 
ambiente, mas nossa preocupação maior é 
com a possibilidade de construção, sobretudo, 
nas regiões Centro-Sul, Oeste e Pampulha, lo-
cais que mais vendem, mas que o plano mais 
delimita a possibilidade de novas unidades, 
principalmente, numa cidade que não tem 
terrenos vagos e tem sempre que substituir um 
imóvel por outro”, diz.

Para o sindicato, uma das soluções para o 
setor passa pela diminuição da Outorga One-
rosa do Direito de Construir (OODC). “Isso foi 
muito discutido no nosso grupo de arquitetos 
com os da prefeitura. Tinha que ser diminuído o 
percentual da fórmula do OODC, porque se ela 
tivesse sido colocada conforme nós solicitamos, 
que seria aproximadamente um terço do que 
a PBH conseguiu passar na Câmara, haveria 
mais possibilidade de conseguirmos equilíbrio 
por um período, mas não houve acordo. Com 
a proposta da outorga atual é impossível”, 
afirma Linhares.

A OODC é uma autorização para quanto um 
terreno pode ter de construção considerando o 
tamanho dele mediante pagamento à prefeitu-
ra. Ele é feito para compensar uma construção 
acima do permitido. Estas construções maiores 
do que o coeficiente 1 representam uma carga 
adicional à estrutura urbana e, por isso, causam 
mais impacto estrutural e ambiental na cidade. 
A fórmula da ODC é fixada em 75% do valor 
da metragem excedente multiplicada pelo 
preço do m² local (conforme Planta de Valores 
Imobiliários).

regiões mais quentes

Em 2019, as regiões Oeste, Pampulha e 
Centro-Sul foram responsáveis por 60% das 
vendas e 73,7% dos lançamentos. De acordo 
com dados do Censo do Mercado Imobiliário da 
entidade, a maior oferta de apartamentos novos 
disponível para comercialização encontra-se na 
região Centro-Sul (786 unidades), seguida pela 
Pampulha (764) e Oeste (702).

Do total de 3.381 apartamentos novos 
vendidos nas cidades de Belo Horizonte e Nova 
Lima, observa-se que 65,48%, ou seja, 2.214 
unidades, eram com 2 quartos. As vendas de um 
quarto representam 4,08% das vendas.

No ano passado, foram vendidos 6.400 
apartamentos novos em 11 cidades da RMBH. 
O município de Contagem destacou-se com 
maior número de comercialização de imóveis re-
sidenciais no ano passado (24,5%). Santa Luzia 
(8%) supera Betim (7,8%) e fica com a terceira 
colocação.
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saúde mundial
“Quem faz críticas ao sistema de saúde pública do Brasil é 

porque não conhece o sistema de saúde dos Estados Unidos. 
A mercantilização americana neste setor é uma realidade 
inquestionável”. Opinião do historiador marco Antonio Villa.

Patrus prefeito?
Considerado um político de prestígio no cenário mineiro, o 

atual presidente da Assembleia, Agostinho Patrus (PV), faz parte 
de uma lista de nomes lembrados para disputar a PBH no pleito 
de 2020. Resta saber se ele toparia deixar o cargo prestigiado 
para entrar em uma disputa complexa, como a sucessão na 
capital mineira. A não ser que fosse diante de um grande acordo 
político, que incluísse o atual chefe do Executivo, Alexandre Kalil 
(PSD) que é próximo de Patrus.

 

redes sociais
“As redes sociais devem ser usadas para a pessoa se expressar 

e comunicar, inclusive, em alguns casos, com sucesso. Mas, em 
hipótese alguma, deve haver exagero. Esse êxito deve ser con-
quistado com responsabilidade, sem estripulias e disseminação 
de notícias falsas. Isso é abominável hoje e sempre”. Opinião do 
professor e cientista político da UFMG, Joscimar silva.

Deputado irritado
Filiado ao Partido Novo, parlamentar de primeiro mandato 

e vice-líder do governo na Assembleia, o deputado estadual 
guilherme da cunha se irrita quando é questionado por ter 
votado contra o projeto do governador que concede aumento 
aos funcionários públicos. Sobre o tema, ele responde: “Sem-
pre fui contra aumentar despesas, pois, na minha opinião, o 
importante é ter uma máquina estatal enxuta e com paga-
mento do pessoal em dia”. 

comentário único – Mas, a decisão guilherme e de seu 
colega de parlamento Bartô, ambos do partido do governador 
do Estado, de se posicionarem contra matérias de interesse 
do Executivo deixou romeu Zema em saia justa. Aliás, esse 
episódio ainda vai ser explorado politicamente por muito 
tempo, ora se vai.

Projeto na gaveta 
De acordo com informações da imprensa especializada de 

Brasília, um dos motivos da irritação do ministro da Economia, 
Paulo Guedes, com o presidente Bolsonaro deve-se ao fato do 
chefe do Executivo ter recebido o projeto de reforma Administrativa 
das mãos de seus ministros e ter ficado quase um mês com ele na 
gaveta. Mas, isso parece ser assunto superado, ora veja.  

imprensa e democracia
Em Brasília, como é do conhecimento da nação, a imprensa 

passou a ser jogada para “escanteio”. Recentemente, surgiu 
uma observação importante sobre o assunto: parece que 
membros do Palácio do Planalto, indistintamente, usam as suas 
redes sociais e até mesmo entrevistas para criticarem a mídia 
tradicional. Aí, para amenizar, vem o vovô, o vice-presidente 
da República, Hamilton mourão (PRTB), com seu estilo de 
general culto e de bom moço, sempre jogando panos quentes 
na fervura. Pode ser uma tática do grupo palaciano, ora veja.

mailto:camejo@camejo.com.br
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75% brasileiros são favoráveis a
abertura do comércio aos domingos

Mais da metade acredita que isso aumentaria número de vagas formais

Apesar das incertezas econô-
micas, os brasileiros querem 
continuar consumindo até no 

domingo. Pelo menos isso é o que 
aponta uma pesquisa realizada pela 
Confederação Nacional de Dirigentes 
Lojistas (CNDL) e pelo Serviço de Prote-
ção ao Crédito (SPC Brasil), em convênio 
com o Serviço Brasileiro de Apoio às 
Micro e Pequenas Empresas (Sebrae). 
De acordo com o estudo, 75% da po-
pulação acha importante abrir as lojas 
de rua, shoppings e supermercados aos 
domingos e feriados, sendo que 45% 
consideram que deveriam ser abertas 
em horário reduzido e 29% em horário 
normal de funcionamento.

O gerente de projetos da CNDL, 
Daniel Sakamoto, diz que esses dados 
corroboram com algumas necessidades 
atuais da população. “Durante a semana, 
os brasileiros trabalham e estudam, por 
isso, às vezes, não conseguem sair para 
ir ao supermercado, por exemplo. Então, 
muitos costumam fazer compras aos do-
mingos, pois é o único dia livre. Ademais, 
eles também acreditam que isso pode au-
mentar o número de empregos formais”.   

Ainda segundo o levantamento, 
39% dos consumidores costumam fazer 
compras aos domingos e feriados e ape-
nas 18% não têm esse hábito. “Esses são 
os dias mais tranquilos e passear em 
shoppings pode ser uma das atividades 
feitas em família”.    

Outro ponto destacado é a pos-
sibilidade de mais empregos. Atual-
mente, estima-se que 12,4 milhões de 
brasileiros estejam desempregados. 
De acordo com a pesquisa, 69% dos 
entrevistados informaram que se 
todos os estabelecimentos comerciais 
funcionassem aos domingos, nos 
mesmos horários que abrem nos dias 
de semana, aumentaria o número de 

vagas no mercado, sendo que 43% 
acreditam que cresceriam os empregos 
em shoppings, 42% em lojas de rua e 
39% em supermercados. 

Sakamoto afirma que o fecha-
mento do comércio, principalmente 
em determinados feriados, representa 
enorme prejuízo, o que, de forma direta 
ou indireta, prejudica os empregados. 
“Quando o comércio deixa de vender, 

também abre mão de investir e de 
contratar. Essa consequência não é 
boa para o comércio e nem para os 
trabalhadores”

mudança

O governo federal lançou, em no-
vembro de 2019, a Medida Provisória 
905, que criou o Programa Verde e 

Amarelo, que altera a legislação tra-
balhista e que permite, entre outras 
medidas, a ampliação da possibilidade 
do trabalho aos domingos e feriados 
para todas as categorias. A MP foi 
prorrogada e deverá ser votada até 
abril de 2020.

Apesar da permissão de trabalho 
nesses dias já estar prevista em lei 
específica, o setor ainda depende 
de convenções coletivas e legislação 
municipal para colocar seus funcio-
nários trabalhando aos domingos e 
feriados. 

“Essa é uma luta antiga do setor 
de comércio que trará importantes 
conquistas para o Brasil. Permitir ao 
segmento otimizar a mão de obra para 
atender às demandas em horários 
de mais movimento e dias em que o 
consumo pode aumentar. Além disso, 
mais tempo de trabalho significa a ge-
ração de mais empregos. Estudos mos-
tram que o domingo já é o segundo 
dia de mais vendas nos shoppings, por 
exemplo. Os consumidores precisam 
contar com o comércio aberto durante 
os finais de semana”, diz Sakamoto. 

Para finalizar, o gerente de projetos 
destaca que essa MP não representará 
perdas de direitos para os trabalhado-
res. “Eles continuarão com a mesma 
carga horária a ser trabalhada na 
semana, a diferença é que ela poderá 
ser cumprida também aos domingos 
e feriados. O que esse projeto traz é 
apenas uma desburocratização para a 
classe empresarial”.
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AN I V ERSAR I ANT E S

O conteúdo desta coluna é de responsabilidade exclusiva do seu autor

D A  C O C H E I R A

ENCADERNAÇÃO EM GERAL
Executamos qualquer tipo de encadernação em CAPA DURA com revestimento em
PERCALUX, TECIDO, COURO, PAPEL ESPECIAL, PELICA ou qualquer material 
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

Email: acir.antao@ig.com.br

A todos, os nossos Parabéns!

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

Antonio Filosa e ricardo santiago

Homenagem

na Alemanha

O presidente do Minas 
Tênis Clube, Ricardo Santia-
go, homenageou o presi-
dente da Fiat Chrysler Auto-
móveis (FCA) para a América 
Latina, Antonio Filosa, com 
o Escudo de Ouro do Mérito 
Minastenista, a mais alta 
comenda concedida pelo 
clube àqueles que prestam 
relevantes serviços ao local.
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Presidente da cdl/BH, marcelo de souza e silva, e o
presidente da Amis, Alexandre Poni, em evento na Alemanha
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A enrAscAdA de ZemA – Desde o começo, o governador de Minas, Romeu 
Zema (Novo), reclama da situação financeira e da herança que recebeu do ex-
-governador Fernando Pimentel (PT). Por fim, ele resolveu atender as forças de 
segurança mineira e enviou um projeto para a Assembleia Legislativa de Minas 
Gerais (ALMG) propondo reajuste 41% de salário escalonado para a Polícia Mili-
tar, Corpo de Bombeiros, Polícia Civil e Guarda Penitenciária. Enquanto a ALMG 
discutia o pedido de Zema, o Tribunal de Justiça e de Contas, Ministério Público 
e a própria ALMG também propuseram aumento para seus funcionários. Os 
deputados não tiveram alternativa e deram a ideia de estender o acréscimo das 
forças de segurança para todas as categorias de trabalhadores do Estado, incluin-
do professores e profissionais da saúde. A Zema faltou um ato: vetar o aumento 
e manter apenas o reajuste proposto por ele, mas essa decisão pode colocar 
fogo no palheiro e explodir uma crise. O governador mineiro está fazendo algo 
semelhante ao que fez o ex-governador Eduardo Azeredo que, antes de resolver 
o problema com os soldados, cabos e sargentos da PM, autorizou a elevação 
salarial para delegados e oficiais da polícia, explodindo uma insubordinação que, 
em consequência, elegeu três candidatos da tropa para a Assembleia e Câmara 
Federal nas eleições seguintes.

Kalil informou que, em maio, a cidade já estará toda recuperada 
dos estragos das chuvas do início de ano.

João Doria (PSDB), governador de São Paulo, esteve em Minas e 
falou para Romeu Zema (Novo) como um professor fala para seu aluno. 
Disse que, com a atual situação fiscal, o estado não tem condições de 
dar aumento salarial para nenhum funcionário.

o ministro da economia, Paulo Guedes, reuniu-se com líderes 
da manifestação do dia 15 na casa de Salim Matar e pediu que as 
reformas sejam a base dos protestos desse mês. 

enquanto isso, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM), 
quer fazer da reforma Tributária seu palanque para os próximos anos.

Futuro de BolsonAro – Torço, verdadeiramente, para que o governo de 
Jair Bolsonaro dê certo e o Brasil encontre o caminho para o desenvolvimento e 
crescimento econômico. Meu desejo é que isso se traduza em vagas de emprego 
para a população. Contudo, não vejo isso se realizando agora. Ele vai entrar para 
a história como o presidente que conseguiu realizar todas as principais reformas 
que o país necessitava. Porém, vai faltar o mais importante: a credibilidade. 
Diariamente, ele cria uma crise institucional por causa do seu jeito de ser. Como 
político, ele passou 28 anos na Câmara Federal e, mesmo não se curvando ao 
“toma lá, dá cá”, sempre prevaleceu no parlamento. Ele precisava encontrar uma 
maneira diferente de conviver com o Congresso e com a imprensa.

AleluiA - A Câmara Municipal de Belo Horizonte anunciou que seus vereadores 
decidiram não aumentar seus salários este ano. O prefeito Alexandre Kalil (PSD) 
também não permitiu acréscimo nas tarifas de ônibus. Sabemos das eleições, 
portanto, os belo-horizontinos podem esperar toda a bondade deste ano traduzida 
em reajustes em 2021.

domingo, dia 08 de março

Dia Internacional da Mulher
Padre João de Deus Dantas
Radialista Rodrigo Rocha 

segunda-feira, 09

Wiliam Magal 
Rodrigo Simões 

terça-feira, 10

Deputado Aécio Neves 
Radialista Marco Aurelio Jajour Carneiro 
Jornalista Tereza Goulart
Anteno Messias – Contagem

Quarta-feira, 11

Jornalista Aparecida Ferreira
Miriam Lott
Jornalista Lélio Fabiano dos Santos 

Quinta-feira, 12

Jornalista Nilza Helena - esposa de Ronan Ramos 
Expedito Gomes Ferreira - Contagem
Rubens Menin Teixeira de Souza - fundador da MRV
Sra. Cristina Bracarense - esposa do desembargador Lauro 
Bracarense

sexta-feira, 13

Repórter Mônica Miranda 
Jornalista e escritor Manoel Higino dos Santos 
Ex-deputado Vicente Calichio 

sábado, dia 14 

Otoniel Geraldo Batista
Sra. Léia Márcia Ribeiro de Pinho - esposa de Ivair Nogueira

Qual é o papel da comunica-
ção no universo da econo-
mia criativa? Como e quais 

conteúdos devem ser produzidos 
e divulgados para se chegar até o 
público? Estes são alguns dos ques-
tionamentos levantados no quarto 
episódio da temporada de podcasts 
do Sesc Palladium. Essa edição do 
“Sala Dez4Meia” foi ao ar na quinta-
-feira e está disponível nos serviços 
de streaming Spotify, iTunes, Deezer 
e Google Podcasts (basta buscar por 
Sesc MG). 

Para conversar sobre como a 
comunicação tem fomentado a dis-
seminação de diversos empreendi-
mentos/projetos e quais papéis tem 
desempenhado no mercado criativo, 
os convidados são a jornalista e 
produtora de conteúdo Fernanda 
Ribeiro; a designer, produtora de 
conteúdo e idealizadora do Feira 

Chica, Maria Elisa; e o fotógrafo, 
produtor audiovisual e integrante 
do coletivo Mofo, Bernardo Silva. A 
mediação foi feita pelo coordenador 
de programação e produção do Sesc 
Palladium, Diogo Horta. 

#ideiasemmovimento

Esta temporada integra o esco-
po do “Sessão Dez4Meia”, projeto 
do Sesc em Minas voltado para 
profissionais de todos os segmentos 
da economia criativa. Nascido em 
uma unidade cultural consolidada, 
localizada no coração de Belo Ho-
rizonte, o Sesc Palladium, a ideia 
tem como proposta realizar uma 
série de atividades formativas para 
fomentar o cenário da economia 
cultural e criativa, incentivando as 
inovações e o empreendedorismo 
em Belo Horizonte, além de facilitar 

as interações entre os profissionais 
do meio. A partir desse mês, o 
Sesc Palladium contará com um 
espaço compartilhado de trabalho 
(coworking), estúdio audiovisual 
e uma programação voltada para 
a formação criativa, com talks e 
workshops voltados para o fomento 
da cadeia produtiva do setor. 

Em 2020, o projeto “Sessão 
Dez4Meia” abre passagem para 
reflexões e ações que conectam o 
profissional do futuro ao contexto 
da Economia Criativa: que futuro é 
esse e como os profissionais criativos 
já se encontram inseridos nele? O 
que eles têm para colaborar com as 
demais áreas do conhecimento, ino-
vação, empreendedorismo, quais as 
possibilidades de desenvolvimento 
nesse setor e o que já tem sido feito 
estarão na pauta das diversas ativi-
dades do projeto ao longo do ano.

Sesc Palladium aborda produção de
conteúdo e conversa com o público

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.

Av. contorno, 7187 - lj. 3
lourdes - Belo Horizonte - mg

telefone: 31 3227-4733
Acesse nosso site:

jotabaptista.wix.com/jbatista
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Presidente dA sociedAde lAtino
AmericAnA de HotelAriA HosPitAlAr

mArcelo Boeger

O conteúdo desta coluna é de responsabilidade exclusiva do seu autor

Sua melhor opção para:

• Reuniões e treinamento
• Fins de semana

A 52 km de BH e 9 km do Inhotim

www.horizontebelo.com.br
(31) 3261-1515

• Férias
• Feriados

Hotel Fazenda

Brumadinho - MG
Horizonte Belo Higienizar as mãos é mais

importante do que se pensa
Sem dúvida, uma das coisas 

mais simples e eficazes para 
prevenir doenças é a lavagem 
das mãos. Mas por incrível que 
pareça, você já percebeu quantas 
vezes nos surpreendemos em 
banheiros de aeroportos, shop-
ping centers, universidades com 
a quantidade de pessoas que 
utilizam o banheiro e saem de 
lá sem lavar as mãos? Isso deve 
ser incorporado urgentemente 
como hábito em nosso dia a dia 
em qualquer lugar que estiver-
mos. Deve fazer parte de uma 
insistência junto de nossos filhos, 
principalmente se ainda estive-
rem em uma idade adequada 
de incorporar hábitos.

Para quem atua em hospi-
tais, isso é ainda mais impor-
tante, dado a exposição com 
pessoas com doenças em um 
ambiente de grande circulação. 
Mas também devemos incorpo-
rar esse hábito no dia a dia em si-
tuações do nosso cotidiano – por 
exemplo: após usarmos o trans-
porte público, antes e depois de 
usarmos o banheiro, após tocar 
em dinheiro ou usar o telefone, 
antes de nos alimentarmos entre 
tantos outros momentos (que 
se tornam críticos) e que podem 
responder por grande parte 
dos casos de nossa capacidade 
imperceptível de transmitir ou 
contrair doenças.

Entre tantas outras doenças, 
sabemos o quanto é ruim estar-
mos acometidos com conjunti-
vite, hepatite, diarreia, gripe ou 
até mesmo resfriado. Abaixo, 
algumas dicas importantes que 
podem ajudar a reduzir a trans-
missão dessas e outras doenças 
relacionadas.

Além de estar entre as mais 
importantes metas que conside-
ram a segurança do paciente, a 
higiene das mãos é reconhecida 
como a medida mais simples e 
de maior impacto na redução 
da transmissão cruzada de 
microrganismos, inclusive os 
multirresistentes, assim como 
na Prevenção das Infecções 
Relacionadas à Assistência à 
Saúde (Iras). Outro grande desa-
fio é a adesão e a sensibilização 

dos profissionais de saúde a essa 
medida.

Novos produtos têm sido dis-
ponibilizados no mercado, com 
por exemplo, as preparações em 
gel de álcool a 70%, contendo 
hidratantes e emolientes em 
suas fórmulas de modo a garan-
tir a proteção da pele das mãos, 
sem danos à barreira cutânea, 
como acontece com os produtos 
degermante e sabões de uma 
forma geral.

7 dicas importantes
 Ao espirrar ou tossir, cubra o nariz e a boca com lenço de 

papel. Na falta destes itens, utilize o antebraço, evitando 
sujar as mãos;

 Não compartilhe cortadores ou alicates de unha e mes-
mo as lixas, uma vez que as unhas também são fontes de 
risco e podem acumular microrganismos nocivos à saúde;

 Ao lavar as mãos, lembre-se de retirar acessórios como 
anéis, pulseiras e relógio, pois esses objetos acumulam 
microrganismos que podem não ser removidos com a 
lavagem das mãos;

 Aplique a quantidade de sabonete necessária para 
cobrir toda a superfície das duas mãos;

 Após o enxágue, utilize papel toalha, secando as mãos, 
seguido pelos punhos;

 Utilize papel toalha também para fechar a torneira 
e tocar na maçaneta da porta, para que não as suje 
novamente;

 Caso não seja possível higienizar as mãos em um de-
terminado momento, evite tocar os olhos, nariz ou boca 
após tossir ou espirrar.

coronAVírus

Desde o dia 25 de fevereiro, 
quando o primeiro caso de 
coronavírus (Covid-19) foi 

confirmado no país, os brasileiros 
estão em uma corrida para tentar se 
proteger dessa nova patologia que 
assusta o mundo. Uma prova disso 
é que de acordo com o Farmácias 
App, aplicativo de vendas on-line 
de produtos de saúde e beleza, as 
vendas de máscaras e álcool em 
gel tiveram uma alta exponencial 
em janeiro deste ano em relação 
ao mesmo período do ano passado. 

Para se ter uma ideia, regis-
trou-se um aumento de 117% no 
volume de vendas de máscaras 
de proteção e analisando o fatu-
ramento, a alta foi de 113% em 
relação a janeiro de 2019. Já os 
antissépticos para as mãos (classe 
de produtos que inclui o álcool 
em gel), a elevação foi de 53% e 
a receita se manteve estável no 
período. Mas será que é neces-
sária toda essa proteção contra 
o coronavírus, sendo que temos, 
atualmente, apenas alguns casos 
confirmados? 

Para o infectologista Estevão 
Urbano ainda não é necessário 
pânico, pois essa doença possui 
uma baixa taxa de letalidade. 
Segundo informações da Organi-
zação Mundial da Saúde, apenas 
3,5% das pessoas que tiveram a 
doença morrem na China e, fora do 
território chinês, a taxa foi de 1,5%. 

“Os sintomas mais comuns são 
semelhantes ao de um resfriado 
simples, como tosse e febre. Já os 
mais complexos e que necessitam 
de internação, o paciente pode apre-
sentar sinais parecidos ao de uma 

pneumonia, como dificuldade para 
respirar, pois o mal causa uma infec-
ção do trato respiratório”, diz Urbano.

O médico acredita que o nú-
mero de infectados no país deve 
aumentar. “Desde que o vírus se 
espalhou fora da China, sabíamos 
que seria impossível conter a che-
gada dele aqui. Vivemos em um 
mundo globalizado e que, para 
evitar isso, teríamos que fechar as 
fronteiras, ato que é impensável 
atualmente”. 

Como o vírus pode ser trans-
mitido por meio de gotículas de 
saliva; espirro; contato pessoal 
próximo, como toque ou aperto 
de mão; ou por meio de  objetos e 
superfícies contaminadas, Urbano 
diz que a prevenção pode ser feita 
com pequenas atitudes. “Reco-
mendo lavar as mãos frequente-
mente com água e sabonete por 
pelo menos 20 segundos, evitar 
tocar nos olhos, nariz e boca com 
as mãos não lavadas; não ter 
contato próximo com pessoas 
doentes; cobrir a boca e nariz ao 
tossir ou espirrar com um lenço 
de papel e jogar no lixo; e evitar 

locais onde há aglomeração de 
pessoas”. 

Além disso, caso você sinta 
algum sintoma ou tenha viajado 
à China ou Itália nos últimos 14 
dias e ficou doente com febre, 
tosse ou dificuldade de respirar, 
é importante procurar atendi-
mento médico imediatamente, 
informar o histórico de viagem 
recente e seus sintomas. “Há 
uma força-tarefa sendo montada 
pelo Ministério da Saúde que 
ajudará em tudo que for preciso, 
afinal, é de suma importância o 
diagnóstico para evitar a possível 
transmissão”, finaliza.

 Desde o começo da epidemia de coronavírus, o Ministério da 
Saúde criou um portal para desmentir todas as notícias falsas sobre 
o assunto. Caso você receba qualquer informação, cheque antes no 
site saude.gov.br/fakenews/coronavirus

Cuidado com as fakes news!

Além da preocupação com a saúde, o coronavírus também está 
assustando o mercado financeiro. Yasmim Melo, especialista do 
mercado de investimentos e fintechs, revela alguns dos motivos pelos 
quais as bolsas têm enfrentado sucessivas quedas nos últimos dias. 
“Vivemos em um mundo globalizado e onde não apenas as cadeias 
de produção estão interdependentes, mas todo o mercado, que hoje 
tem flutuação quase instantânea, na velocidade da informação e da 
internet, já que os pregões são eletrônicos e voláteis. Quando inves-
tidores do mundo estão preocupados com o aumento de casos de 
infecção pelo novo coronavírus fora da China, os impactos da doença 
são sentidos na economia global”. 

Na Bolsa de São Paulo as maiores perdas foram lideradas pela Gol e 
Azul, cujas ações perderam 14,31% e 13,30% do valor de mercado, respec-
tivamente. Vale e Petrobras tiveram queda de mais de 9,54% e 10,05%.

Queda da Bolsa de são Paulo
imagem microscópica do 

sars-cov-2, o novo coronavírus

CD
C

esperança brasileira:

Enquanto outros pesquisadores têm levado em média 15 
dias para obter o sequenciamento genético do coronavírus, um 
grupo de cientistas brasileiros apresentou esse resultado em 
apenas 48 horas. 

Além de ajudar a entender como o vírus está se dispersando 
pelo mundo, esse tipo de informação também colabora com o 
desenvolvimento de vacinas e testes diagnósticos.

BRASILEIROS SE MOBILIZAM CONTRA A DOENçA

https://www.saude.gov.br/fakenews/coronavirus
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nat macedo

Mais de 4 milhões*

de consultas.

Mais de 103 mil*

partos norMais.

Mais de 70 mil*

cirurgias de catarata.

Mais de 5 milhões*

de raios-X da coluna.

A AssembleiA de minAs economizou e devolveu pArA o 
estAdo 46 milhões de reAis. 
um dinheiro que pode ser usAdo pArA fAzer umA grAnde 
diferençA nA vidA dAs pessoAs.

É A AssembleiA legislAtivA fAzendo suA pArte 
pArA enfrentAr A crise. *Fonte: Tabela unificada do SUS. Fonte: Datasus

24 milhões de mulheres são
empreendedoras no Brasil

Não é novidade que as 
brasileiras são criativas 
e, por isso, o empreen-
dedorismo feminino 

tem crescido a cada ano. Uma 
prova disso é que 24 milhões 
delas abriram negócios próprios 
no país, segundo dados do Ser-
viço Brasileiro de Apoio às Micro 
e Pequenas Empresas (Sebrae). 
A pesquisa aponta que é comum 
elas se tornarem a principal fon-
te de renda da casa tanto que, 
nos últimos 2 anos, o número 
de mulheres que injetam mais 
dinheiro em seus lares subiu de 
38% para 45%.

Os dados revelam ainda que 
as empreendedoras brasileiras 
possuem um nível de escolaridade 
16% superior aos homens, mas 
ganham 22% menos do que os 
empresários. A proporção de novos 
empreendedores no país - os que 
têm um negócio com menos de 3 a 
5 anos - é maior entre elas: 15,4% 
contra 12,6% de homens. 

De acordo com a economista 
Bruna Allemman, o principal fator 
que leva as mulheres a empreen-
der é a desigualdade de gênero. 
“Em 10 anos trabalhando no 
mercado financeiro, vi inúmeras 
mães sendo desligadas das em-
presas depois que voltaram de 
licença maternidade. Isso ocorre, 

muitas vezes, porque entende-se 
que a mulher terá menos tempo e 
disposição para trabalhar”.

Ela acrescenta que há um 
tabu do crescimento da mulher 
no mercado. “A insegurança das 
pessoas em contratar alguém do 
sexo feminino, infelizmente, ainda 
é grande. Existem várias pesquisas 
que mostram que homens não 
se sentem confortáveis em se-

rem liderados por mulheres, por 
exemplo”. 

Bruna afirma que o poder 
feminino tem tido grande impacto 
no mundo dos negócios. “A mulher 
lidera de uma forma diferente, 
o comportamento de uma líder 
tende a atingir mais as relações 
humanas. Consequentemente, 
ela lida melhor com vários tipos 
de pessoas e situações”.

reflexos

A especialista afirma ainda 
existir reflexos do machismo no 
mercado corporativo. “Quem 
diz o contrário deve refletir se já 
tomou alguma decisão profis-
sional baseada no gênero, por 
exemplo. Isso é um problema 
sério, pois existem setores que 
são ocupados, majoritariamente, 
por homens, e outros em que a 

mulher é usada pela beleza e não 
pelo conhecimento”.

Inclusive, Bruna revela ter en-
trado para essa triste estatística. 
“Tinha 21 anos, um filho de 2 e 
perdi uma oportunidade de está-
gio. Me recordo de no processo 
seletivo ter sido elogiada pelos 
recrutadores, mas, mesmo assim, 
não fui a escolhida. Hoje, percebo 
que fui julgada por ser mãe”.

Mas parece que esse cenário 
está mudando. “Temos grandes 
empreendedoras que tem dado 
exemplo, como Rachel Maia, SEO 
da Lacoste; Cristina Junqueira, 
co-founder da Nubank; Camila 
Coutinho que fez seu nome virar 
marca mundial por meio do seu 
blog e tantas outras que mostram 
os lugares que podemos e deve-
mos ocupar”, assegura.

A economista enfatiza que a 
luta não é fácil. “Decidir trabalhar 
e querer destaque no mundo 
corporativo é acordar, vestir uma 
armadilha e sair para a labuta. 
Todo dia, terá uma luta diferente, 
não só pelo trabalho, mas pelo 
simples fato de ser mulher”.

Autoconfiança 

A treinadora comportamental, 
Priscila Guskuma, liderava uma 
equipe masculina no seu antigo 
trabalho. “Tive medo, por isso, mi-
nha primeira ação foi liderar pela 
força e imposição de regras. Queria 

me mostrar forte a todo momento 
e isso não era bom para ninguém. 
Achava que eles queriam me boi-
cotar, não acreditavam na minha 
capacidade e não me aceitavam”.

Priscila conta que, no primeiro 
momento, liderar 32 homens 
parecia algo impossível. “Foi uma 
grande escola. Aprendi a desenvol-
ver habilidades que não imaginava 
ter, a buscar soluções rápidas para 
os problemas e a confiar mais em 
mim. Me tornei uma empreen-
dedora e percebi que era hora de 
começar uma carreira autônoma”.

Ela afirma que o empreende-
dorismo mudou sua vida. “Amadu-
reci rápido e aprendi a ser resilien-
te. A autoconfiança é a chave de 
tudo. Sonhe alto e use isso como 
motivação para acordar todos 
os dias e dar o seu melhor. Não 
importa quais são seus desafios, 
saiba que eles irão te fortalecer e 
te levar a níveis mais altos. Se nós, 
mulheres, acreditarmos em nós 
mesmas, as pessoas não terão ou-
tra alternativa a não ser acreditar 
também”, conclui.

As empreendedoras
brasileiras possuem um

nível de escolaridade 16%
superior aos homens, mas

ganham 22% menos do
que os empresários
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Banco Central reteve quase 440
mil notas falsas de real em 2019

Você já deve ter presen-
ciado quem trabalha em 
caixas conferindo a au-

tenticidade de uma nota. Embora 
seja constrangedora, a atitude 
é bastante comum para evitar 
transtornos e prejuízos. Isso por-
que com o avanço dos recursos 
tecnológicos, os falsários con-
seguem se aproximar cada vez 
mais das cédulas originais. Em 
2019, o Banco Central (BC) reteve 
439.384 notas falsas que esta-
vam em circulação no país. São 
R$ 27,7 milhões de um dinheiro 
que não possui nenhum valor.

Apesar de ser alto, o número 
é 21,2% menor do que o verifi-
cado em 2018, quando 557.473 
cédulas foram apreendidas. Essa 
é a primeira vez que o percentual 
diminui desde 2015. O estado com 
mais falsificações foi São Paulo 
com 149,2 mil notas falsas retidas, 
o que corresponde a 34% do total. 
Em seguida, aparece Minas Gerais 
com 56,3 mil cédulas falsificadas 
(13%), Rio de Janeiro com 39,5 mil 
unidades (9%) e Rio Grande do Sul 
com 28,6 mil (7%).

As notas de valor alto são as 
mais falsificadas. A campeã é a 
de R$ 100 da segunda família do 
real, com cerca de 175 mil fraudes. 
Já as notas de R$ 50, também da 
segunda família, somaram cerca 
de 68 mil falsificações. Segundo 
o BC, a imitação também ocorre 

com moedas, mas não chega a 
ser relevante devido aos valores de 
face baixo e o custo da cunhagem. 
Os dados estatísticos nem mesmo 
chegam a ser publicados pela 
autoridade monetária.

A falsificação é crime previsto 
pelo artigo 289 do Código Penal, 
com pena prevista de 3 a 12 anos 
de prisão. Conforme salienta o BC, 
quem tenta colocar uma cédula fal-
sa em circulação depois de tomar 
conhecimento de sua falsidade, 
mesmo que a tenha recebido de 
boa-fé, pode ser condenado de 6 
meses a 2 anos de detenção.

O fato é que, na correria do 
dia a dia, muitas pessoas ainda 

não sabem identificar uma nota 
falsa. A atendente de telemarke-
ting Marcela Soares acabou não 
prestando atenção e recebeu 
uma de R$ 50. “A gente sabe que 
existem pessoas que agem de 
má-fé, mas nunca acha que isso 
vai acontecer com a gente um dia. 
Confiro se o troco está certo, mas 
não verifico se a nota é verdadeira. 
Só fui perceber o problema quando 
cheguei em casa e comparei com 
outra cédula”, lembra.

Mesmo quem já está acos-
tumado a lidar com dinheiro no 
comércio pode ser pego despre-
venido. O supervisor de vendas 
Fabiano Silva conta que orienta sua 

equipe a checar as notas recebidas 
antes de dar o troco. “Normalmen-
te, a fraude acontece mais com as 
de R$ 100 e R$ 50. Mas, por várias 
vezes, já identificamos notas falsas 
de R$ 20 ao fechar o caixa. Hoje, 
algumas falsificações são quase 
imperceptíveis. É triste quando 
acontece, pois gera prejuízo”.

Como identificar uma nota falsa
Existem alguns métodos uti-

lizados por lojistas para saber a 
veracidade de uma cédula de real, 
como a caneta detectora de notas 
falsas. Se aparecer a mancha ao 
riscar a cédula, fica comprovada 
a falsificação. Também tem a luz 

ultravioleta, que ao ser passada 
sobre o dinheiro, faz brilhar o valor 
correspondente da nota. No entan-
to, o BC não recomenda nada disso 
e orienta que o melhor é conhecer 
e checar quais são os elementos de 
segurança.

A primeira coisa a se verificar é 
a textura mais firme e áspera que o 
papel comum, assim como algum 
tipo de relevo quando se passa 
os dedos. Nas notas de R$ 50 e 
R$ 100, existe uma faixa holográ-
fica no canto esquerdo que mostra 
o valor ou a palavra reais. Já nas 
de R$ 10 e R$ 20, o número muda 
de cor, dependendo da posição da 
nota. No Brasil temos duas famílias 
de Real, sendo a primeira de 1994 
e a segunda de 2010 e esses ma-
cetes valem para as duas famílias.

Ao segurar a cédula contra a 
luz, verifique a marca d’água e o 
fio de segurança no meio do pa-
pel. Por último, observe o número 
escondido correspondente ao valor 
e o quebra-cabeça nos dois lados, 
formando o valor da nota. Também 
existe o aplicativo “Dinheiro Brasi-
leiro”, lançado pelo BC para ajudar 
no reconhecimento das cédulas do 
Real. Ele pode ser baixado gratui-
tamente na App Store e na Google 
Play Store.

Como agir ao receber 
dinheiro suspeito

Conforme orientações do BC, 
caso receba uma cédula falsa de 
um terminal de autoatendimento 
ou caixa eletrônico, o cliente deve 

se dirigir ao gerente da agência 
para entregar a nota e solicitar a 
substituição de imediato. Se não 
obtiver solução satisfatória, pode 
procurar uma delegacia policial 
mais próxima e registrar uma 
possível ocorrência.

Caso o cidadão desconfie da 
autenticidade de uma nota nas 
transações do dia a dia, pode 
recusá-la e recomendar ao dono do 
estabelecimento que procure uma 
agência bancária a fim de encami-
nhar a cédula para análise pelo BC. 
Se a falsidade não for percebida de 
imediato, a própria vítima poderá 
também apresentar a nota em 
uma delegacia da Polícia Civil ou 
Federal e relatar os fatos.

conheça os elementos de segurança das cédulas e se proteja de falsificações
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ligado!

 O Banco Cen-
tral examina se 
uma cédula sus-
peita é autêntica 
ou não. No en-
tanto, as notas 
falsas não são 
trocadas pelo BC 
ou pelo governo. 

Fonte: Banco Central

Mineiraria recebe Reunião Plenária
da Frente da Gastronomia Mineira

Com a finalidade de for-
talecer o setor gastronô-
mico de Minas Gerais e 

incentivar a expansão da cadeia 
produtiva, a Mineiraria Casa 
da Gastronomia recebeu, pela 
primeira vez, no último dia 2, 
a Reunião Plenária da Frente 
da Gastronomia Mineira (FGM). 

Criada com o intuito de ser 
um fórum participativo para 
reunir esforços pela defesa, 
preservação e promoção da 
gastronomia do estado, a FGM 
promove a articulação, por meio 
de um trabalho em rede, que 
conta com representantes de 
instituições públicas, privadas 
e do terceiro setor, formadores 

de opinião, empreendedores, 
profissionais e pesquisadores 
do tema, e todos que tenham 
interesse ou participação na 
cadeia gastronômica. 

Honrada em receber a ativi-
dade, Renata Coutinho, diretora 
da Mineiraria, informa que as 
reuniões plenárias da FGM serão 
mensais e vão ao encontro da 
finalidade da Casa da Gastrono-
mia. “De extrema importância, 
as reuniões têm como objetivo 
fomentar e promover ações 
estratégicas em rede, de forma 
a fortalecer e dar visibilidade à 
gastronomia mineira”, explica.  

A agenda da Mineiraria con-
ta com a realização de reuniões 

até dezembro de 2020, que 
trarão debates e atividades com 
impactos positivos para o setor. 

Márcia Ribeiro, diretora de 
Negócios e MKT da Mineiraria, 
que também esteve presente 
na atividade, destaca que o ob-
jetivo da Casa da Gastronomia 
é valorizar e fomentar a cadeia 
produtiva da gastronomia do 
estado, com a promoção de pro-
dutos, processos, profissionais e 
das melhores práticas do setor. “A 
Casa da Mineiraria é uma vitrine 
para a gastronomia mineira. Um 
espaço inovador de conceito, que 
promove conhecimento, capaci-
tação, troca de ideias e geração 
de negócios”, conclui.
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A Prefeitura de Juiz de Fora 
(PJF) reuniu servidores de todos 
os níveis de atenção à saúde para 
alinhar as informações sobre o 
coronavírus. Segundo o secretário 
de Saúde, Márcio Itaboray, o treina-
mento tem por objetivo capacitar 
os profissionais que atuam direta-
mente com atendimento ao cida-
dão, para que fique estabelecido o 
manejo correto do problema. Além 
disso, “nesse momento, quando 
vivemos a onda das fake news, é 
importante repassar para nossas 
equipes informações de procedên-
cia segura, como as do Ministério 
da Saúde”, explicou.

A médica do Departamento 
de Vigilância Epidemiológica e 
Ambiental (Dvea), Sônia Rodri-
gues, abriu os trabalhos junto aos 
profissionais da atenção básica e 
secundária, destacando as carac-

terísticas da infecção, sintomas, 
os critérios epidemiológicos que 
devem ser levados em conta, para 
que haja suspeição do coronavírus 
e as definições de contato próximo. 
Após a explanação, foi aberto 
espaço para perguntas, onde os 
servidores puderam pontuar e 
esclarecer dúvidas.

À tarde, participaram da capa-
citação os profissionais da urgência 
e emergência, das redes pública e 
privada. A infectologista Cristiane 
Marcos abriu o treinamento, apre-
sentando levantamento histórico 
a respeito do coronavírus, sua 
etiologia, as características pato-
gênicas e a transmissão dos vírus 
emergentes. Posteriormente, ela 
explicou à abordagem do plano 
de contingência elaborado pela 
Secretaria Estadual de Saúde de 
Minas Gerais (SES/MG), adotado 

em Juiz de Fora, como o manual 
base para enfrentamento de casos 
suspeitos. 

Assim como na parte da ma-
nhã, as definições de transmissão 
local, contato próximo e casos 
descartados e suspeitos também 
foram abordadas. As duas etapas 
do encontro tiveram a participação 
de mais de 300 servidores da área 
de saúde do município.

Estavam presentes na capacita-
ção, além do secretário, o adjunto, 
Rodrigo Almeida, o superintenden-
te regional do setor, Gilson Lopes, 
o procurador Rodrigo Barros e o 
secretário-executivo do Conselho 
Municipal de Saúde, Jorge Ramos. 
Todas as autoridades destaca-
ram o treinamento como forma 
de promover o alinhamento de 
conduta do município perante o 
coronavírus.

BH receBe A 6ª edição dA FestA dA FrAncoFoniA
Evento acontecerá até o dia 23 deste mês e vai contar com atrações gratuitas

ntre os dias 7 e 23 de 
março, BH será invadida 
por uma comitiva cultu-
ral de países francófo-

nos, que inclui França, Bélgica, Ca-
nadá e Suíça. A Aliança Francesa de 
Belo Horizonte realiza, na capital, a 
6ª edição da Festa da Francofonia, 
cuja programação envolve diver-
sas atividades, como exposições, 
conferências, sessões de cinema, 
apresentações musicais e de dan-
ças, oficinas, concursos e até um 
jogo de pétanque (atividade que 
consiste em arremessar bolas de 
aço na tentativa de aproximá-las 
o máximo possível de uma bolinha 
de madeira).  

O gerente cultural da Aliança 
Francesa, Lucas Moraes, diz que 
o evento será especial, pois a 
Organização Internacional de 
Francofonia completa 50 anos. “A 
festa pretende celebrar a diversi-
dade das culturas francófonas e a 
riqueza da língua francesa, que é 
o terceiro idioma do comércio e a 
segunda língua mais estudada no 
mundo. Além disso, segundo várias 
projeções, o francês poderá ser a 
primeira língua falada em 2050 
e isso acontecerá, principalmente, 
pelo impacto demográfico da Áfri-
ca e pela sua vitalidade própria”. 

A abertura oficial da festa 
acontece na noite do dia 20 de 
março, o Dia Internacional da 
Francofonia, na Sala Minas Gerais. 
Para comemorar essa data, haverá 
um concerto da Filarmônica de 
Minas Gerais, na qual a orquestra 
vai apresentar obras dos compo-

sitores Saint-Saëns e de Fauré. 
Porém, a cerimônia será apenas 
para convidados e terá a presença 
do cônsul-geral da França no Rio de 
Janeiro e Consulados Honorários 
dos países organizadores da Festa 
da Francofonia. 

Um dos destaques dessa edi-
ção será a Companhia Scalène. O 
grupo irá realizar apresentações 
entre 17 e 20 de março e finaliza a 

sua participação no dia 21, às 20h, 
no Teatro Francisco Nunes, com a 
apresentação do espetáculo un 
pied devant l’autre (Um pé depois 
do outro). 

Para essa exibição, a coreó-
grafa da companhia, Youtci Erdos, 
aborda o tema “caminhada”, com 
a ideia de ultrapassar as hesitações 
do mundo, o imperativo vital de “se 
mexer”, a possibilidade de cair e se 

levantar só e com os outros, como 
uma aventura de dança. A apre-
sentação conta com participação 
de 7 bailarinos e de 15 figurantes 
locais. “Será um show inovador e 
contará com a mistura das culturas 
francófona e brasileira”. 

Outra atração do festival que 
merece ênfase é o pianista francês 
Simon Ghraichy. Considerado um 
dos músicos mais promissores do 

país, ele é convidado da Orquestra 
de Câmara Sesiminas. O concerto 
será no dia 18 de março, às 20h. A 
apresentação, que ocorre no Teatro 
Sesiminas, também integra a série 
“Sempre às Quartas”. “Durante 
todo esse ano, vamos receber mais 
três pianistas jovens e que estão 
se destacando na França para 
apresentações em Belo Horizonte”, 
completa Moraes. 

Parceria com a Fli-BH 

Aproveitando as comemora-
ções do Ano dos Quadrinhos na 
França, no dia 24 de março, às 15h, 
na Biblioteca Pública Estadual de 
Minas Gerais, acontecerá o Atelier 
de Bande Dessinée, com o quadri-
nista francês Jean-Denis Pendanx. 
Ele é responsável por inúmeras 
histórias e ilustrações francesas, 
como Diavolo le solennel, Labyrin-
thes, Les Corruptibles, Abdallahi, 
entre outros. 

A Biblioteca também recebe 
uma exposição que apresenta uma 
retrospectiva da obra de Pendanx, 
entre os dias 9 e 24 de março.  
“Além dessa programação durante 
o evento, vamos estender para 
o Festival Literário Internacional 
de Belo Horizonte (FLI-BH) que 
conta com uma mostra de vários 
quadrinhos de autores franceses. 
Será a oportunidade da população 
conhecer autores que, na maioria 
das vezes, não chegam para o 
grande público”, finaliza Moraes.

evento:
Festa da
Francofonia 2020

Data: 
7 a 29 de março

Para saber mais
informações, acesse o site
aliancafrancesabh.com.br

serviço:
Cia Scalène será uma das atrações
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Juiz de Fora reúne profissionais 
para alinhamento sobre coronavírus
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Depois de se destacar 
entre as 100 me-
lhores cidades do 
país para se fazer 

negócios, Montes Claros é 
destaque no cenário nacional 
e ocupa a 23ª posição entre 
os 100 maiores municípios 
do Brasil no ranking do Ín-
dice dos Desafios da Gestão 
Municipal (IDGM). Em Minas 
Gerais,  a c idade ocupa a 
3ª posição, f icando atrás 
somente de Belo Horizonte 
e Uberlândia. O estudo foi 
encomendado pela Revista 
Exame e divulgada na edição 
do dia 19 de fevereiro.

Montes Claros ganhou 
8 posições em comparação 
com o ano anterior. O estudo 
IDGM apresenta uma análise 
da evolução recente das 100 
maiores cidades brasileiras, 
que representam metade do 
Produto Interno Bruto (PIB) 
nacional. O estudo aponta 

a cidade à frente de diversas 
capitais brasileiras, como Goi-
ânia, Rio de Janeiro, Porto 
Alegre, Cuiabá, João Pessoa, 
Salvador, Teresina, Recife, 
Fortaleza, Natal, Aracajú, São 
Luiz, Manaus, Rio Branco, 
Maceió, Porto Velho, Belém 
e Macapá.

O estudo analisa 15 in-
dicadores, em quatro áreas 
essenciais para a qualidade de 
vida da população: educação, 
saúde, segurança, saneamento 
e sustentabilidade. Para cada 
área foram identificados os 
municípios de destaque, com 
as melhores posições e as 
maiores evoluções.

No indicador de educa-
ção, Montes Claros ocupa a 
43ª posição. A estimativa de 
atendimento das crianças de 
4 a 5 anos por pré-escola no 
município em 2018 foi de 
100%, e a cidade alcançou 6,4 
pontos no Índice de Desenvol-
vimento da Educação Básica 
(Ideb) do ensino fundamental 
I em 2017.

Na saúde, o município ocu-
pa a segunda posição do ranking, 
atrás somente da cidade de 
Palmas, capital do Tocantins. A 
taxa de cobertura da população 
por equipes da atenção básica 
em Montes Claros alcançou 
100% em 2018. Em 2008, o 
município apresentava uma taxa 
de cobertura de 57,13%. A taxa de 
mortalidade infantil na cidade 
foi igual a 9,88 por mil nascidos 
vivos em 2017, e a proporção de 
bebês cujas mães fizeram sete ou 
mais consultas pré-natal foi igual 
a 71,76% em 2017. 

O critério segurança aponta 
o município na 33ª posição, 
à frente de diversas capitais 
brasileiras. A taxa de homicídios 
variou de 22,70 por 100 mil 
habitantes para 12,93, entre 
2007 e 2017. 

No indicador de sanea-
mento e sustentabilidade, a 
cidade ocupa a 40ª posição. Es-
tima-se que 95,17% da popula-
ção tenha sido atendida pelo 
serviço de coleta de resíduos 
domiciliares em 2018.

montes claros sobe 8 posições e ocupa o
23º lugar entre as maiores cidades do país

https://aliancafrancesabh.com.br/
https://portal.montesclaros.mg.gov.br/noticia/economia/melhores-cidades-do-pais-para-se-fazer-negocios-montes-claros-sobe-11-posicoes-em-ranking-da-revista-exame
https://portal.montesclaros.mg.gov.br/noticia/economia/melhores-cidades-do-pais-para-se-fazer-negocios-montes-claros-sobe-11-posicoes-em-ranking-da-revista-exame
https://portal.montesclaros.mg.gov.br/noticia/economia/melhores-cidades-do-pais-para-se-fazer-negocios-montes-claros-sobe-11-posicoes-em-ranking-da-revista-exame
https://portal.montesclaros.mg.gov.br/noticia/economia/melhores-cidades-do-pais-para-se-fazer-negocios-montes-claros-sobe-11-posicoes-em-ranking-da-revista-exame
http://desafiosdosmunicipios.com.br/ranking_geral.php
http://desafiosdosmunicipios.com.br/ranking_geral.php
http://desafiosdosmunicipios.com.br/ranking_geral.php
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destinos nAcionAis PÓs-cArnAVAl

sAneAmento Básico no BrAsil É PreocuPAnte

documento do cArro não será mAis imPresso

O Carnaval 2020 nos prin-
cipais destinos brasileiros foi 
uma festa com altas ocupações 
hoteleiras, grande movimento 
de turistas e aumento da movi-
mentação da economia. E o mês 

de março reserva ao visitante das 
inúmeras cidades brasileiras uma 
variada oferta de atrativos, como 
eventos de lazer, esportes, gastro-
nomia, religião, etc. O Calendário 
Nacional de Eventos do Ministério 

do Turismo aponta um total de 
110 realizações espalhadas pelo 
Brasil, que podem motivar o via-
jante a colocar o pé na estrada o 
ano todo e quem ganha com isso 
é a cadeia do turismo.

A falta de tratamento do esgoto 
e do fornecimento de água potável à 
população causa sérios problemas à 
saúde pública e ao meio ambiente, 
ou seja, o quadro é preocupante, 
pois prejudica a qualidade de vida 

das pessoas. Segundo um estudo 
do Instituto Trata Brasil, cerca de 
17% dos brasileiros não têm acesso 
à água tratada, 48% não possuem 
coleta de esgoto e mais da metade 
dos resíduos não recebe tratamento 

adequado. A discussão sobre os 
investimentos na área está na esfera 
do Poder Legislativo, mas especia-
listas advertem que não se pode 
tomar uma decisão sem um amplo 
debate com a sociedade.

A partir deste ano, o documen-
to do carro não será mais impresso 
em papel. Nove estados já estão 
emitindo a versão digital. Sempre 
que o motorista é parado em uma 
blitz, ele é obrigado a apresentar 

aos policiais de trânsito a carteira 
de motorista e o documento de 
cor verde, o Certificado de Registro 
e Licenciamento de Veículo (CRLV). 
No entanto, esse documento de 
papel, está com os dias contados. 

Os Detrans de todo o país têm até 
junho para implantar a novidade. 
O motorista precisa baixar o aplica-
tivo, que é de graça, e, assim que 
pagar o IPVA, o documento eletrô-
nico já aparece na tela do aparelho.

Bancos digitais estão crescendo no 
Brasil. Os bancos digitais estão crescendo e 
ganhando mais clientes no Brasil, apesar de 
ser uma novidade recente. Eles vieram para 
suprir com tecnologia e eficiência um mer-
cado que sofria com a burocracia. Por isso, 
eles estão mudando a forma como muitos 
cuidam de suas finanças pessoais. O objetivo 
é ter mais agilidade no atendimento e, assim, 
atingir um número maior de consumidores. 
A maior vantagem dos bancos digitais é a 
economia de tempo e de dinheiro, afinal 
muitos serviços já são gratuitos, tais como 
conta corrente digital e cartão de crédito 
sem anuidade. Segundo o Instituto Brasileiro 
de Geografia e Estatística (IBGE) cerca de 55 

milhões de pessoas ainda não têm conta em 
banco e nem mesmo poupança. A substitui-
ção da agência bancária física pelos bancos 
digitais é uma tendência global.

Fonte: Blog Magnetis

Cartórios batem recordes de arrecadação 
em 2019. Para os cartórios, a palavra crise não 
existe. A arrecadação dos cartórios brasileiros 
atingiu um novo recorde de arrecadação: R$ 
15,9 bilhões em 2019. Os dados são da plata-
forma Justiça Aberta, do Conselho Nacional de 
Justiça (CNJ), que ainda indicam que as serven-
tias tiveram receita de R$ 97 bilhões de 2013 
até o ano passado (sem correção monetária). 

Fonte: Poder 360

c A n A l   A B e r t o

PRF doa armamento para
Guarda Civil de Contagem

A Guarda Civil de Contagem 
(GCC) recebeu 368 pistolas 
semiautomáticas PT 100, da 
marca Taurus – calibre.40 

mm, doadas pela Polícia Rodoviária 
Federal (PRF). A doação ocorreu na 
sede da Superintendência da PRF, 
localizada na Cidade Industrial, oca-
sião em que o prefeito Alex de Freitas 
assinou o termo de doação junto com 
o superintendente regional em Minas 
Gerais da PRF, Marco Antônio Territo 
de Barros. A entrega ocorreu porque o 
efetivo da PRF foi contemplado, no ano 
passado, com novo armamento para 
seus trabalhos nas rodovias federais. 

Para o prefeito, a doação forta-
lece a parceria já conhecida entre a 
prefeitura e a PRF. “Estamos felizes e 
agradecidos à PRF. Trata-se de arma-
mento de primeira qualidade. Tenho 
confiança de que os guardas vão fazer 
bom uso destas armas e atuar com 
equilíbrio e responsabilidade, a fim 
de proporcionar maior segurança para 
nossa população e zelando pelo nome 
que já tem em nossa região metropoli-
tana. Que a guarda siga sendo parceira 

das demais forças de segurança da 
cidade”, destacou.

O secretário de Defesa Social de 
Contagem, Décio Camargos, também 
agradeceu a doação e disse que o 
momento é histórico. “Com esta 
expressiva doação, todos os nossos 
guardas vão portar arma de fogo. Esta 
parceria é bastante valorosa como uma 
amálgama que liga metais em um 
ponto certo, já que acrescenta para a 
nossa corporação e no seu trabalho 
no dia a dia, visando a prestação de 
bom serviço a nossa população”, disse.

O superintendente regional da PRF 
endossou as palavras do secretário. “A 
integração é a nossa peça-chave e é 
com grande alegria que fazemos esta 
doação; um reforço na parceria que 
já existe, não só para que o guarda 
civil assegure o patrimônio público, 
mas para que auxilie na segurança 
pública em que ele atua, no sentido 
de diminuir os índices de violência, já 
que precisamos de ações estratégicas 
e eficazes em nossa missão de prestar 
a segurança para a nossa população”, 
complementou.

De acordo com ele, a PRF também 
doará armamento para a Polícia Mi-
litar (PMMG) e para profissionais do 
sistema prisional. Entre o armamento 
doado, estão pistolas novas em caixa 
e outras usadas, em média 5 anos, 
mas consideradas em perfeito estado. 

Segundo o superintendente, em 
atendimento ao pedido da PRF, eles 
receberam, em 2019, armamento novo 
de maior resolução e alcance para a 
atuação nas rodovias e, entre elas, 
pistolas de calibre de 9 mm.

“Quantidade e qualidade”
Segundo o comandante da GCC, 

Levi Sampaio, atualmente, a corpo-
ração conta com um efetivo de 420 
guardas municipais. Todos são capa-
citados para atuar com arma de fogo. 
Será a primeira Guarda Civil de Minas 
Gerais a trabalhar com a pistola de 
calibre .40, bem como a primeira com 
o direito legal conforme a modificação 
da legislação pertinente.

“Este acréscimo em quantidade 
e qualidade de armamento vai trazer 
agilidade nas atividades operacionais 
da instituição”, disse o comandante, ao 
informar que a pistola. 40 possui maior 
poder de impacto do que a pistola 
.380, além de ter maior munição e 
poder de parada bem superior”.

Antes da doação, a Guarda conta-
va com apenas 30 pistolas de calibre 
.380; 20 revólveres calibre .38 e duas 
espingardas calibre 12, totalizando 
52 armas de fogo, um número bas-
tante incipiente para a atuação mais 
eficiente. Durante a solenidade, Sam-
paio entregou placas comemorativas 
alusivas à data para autoridades civis 
e militares.

Alex de Freitas: “os guardas vão fazer bom uso destas
armas e atuar com equilíbrio e responsabilidade”
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Autoridades fazem reunião para discutir
prevenção do coronavírus em Uberlândia

Para reforçar as condutas de aten-
dimento e as formas de prevenção do 
novo agente do coronavírus, o prefeito 
de Uberlândia Odelmo Leão (PP) e o 
secretário municipal de Saúde, Glads-
tone Rodrigues, reuniram no Centro 
Administrativo com integrantes do 
Comitê do Enfrentamento ao Covid-19. 

Dentre os participantes, estavam os 
representantes dos Ministérios Públicos 
Federal e Estadual, Corpo de Bombeiros, 
Polícia Militar Conselho Regional de 
Medicina e Sociedade Médica, SPDM, 
Missão Sal da Terra e Superintendente 
do Hospital de Clínicas da Universidade 
Federal de Uberlândia.  

O Comitê de Enfrentamento às do-
enças virais respiratórias existe desde 
epidemias anteriores, como no caso da 
Influenza H1N1. Para que todos os entes 
da sociedade continuem alinhados 
em relação ao fluxo de atendimento e 
cuidados com o novo agente do coro-
navírus, o comitê foi ativado, conforme 
explica o secretário de Saúde. 

“A conduta para o novo agente 
do coronavírus é similar à da H1N1, 
com algumas adequações já que o 
vírus e a sua transmissibilidade são 
novos. Temos a experiência do pas-
sado, os protocolos e as ações bem 
amadurecidas, que nos ajudarão a 
conduzir as situações. Não se trata 
de uma situação totalmente nova, 
nossos membros estão preparados 
e alinhados  para conduzir tudo com 
segurança para todos”. 

Durante a reunião, os membros 
reforçaram os fluxos de atendimento 
e acompanhamento nas unidades de 
saúde da rede pública e privada, os 
cuidados de prevenção, além de dis-
cutirem os próximos passos conforme 
a situação demandar. 

O coordenador da rede de ur-
gência e emergência da Secretaria 
Municipal de Saúde, Clauber Louren-
ço, também salientou quais são os 
cuidados básicos de prevenção que 
a população deve adotar e sobre as 
ações da atual administração em re-
lação aos casos suspeitos da doença.

“O mais importante que preci-
samos ressaltar são os cuidados que 
todos devem tomar. São ações simples 
de higiene, como lavar frequente-
mente as mãos, proteger a boca com 
um pano ou o antebraço sempre que 
tossir ou espirrar e evitar grandes 
conglomerados. Vale lembrar que 
essas atitudes não são apenas para o 
coronavírus, mas para qualquer vírus 
respiratório”, explicou. 

coronavírus (covid-19)
 A doença chamada de Coronaví-

rus (COVID-19) foi descoberta no fim 
de dezembro de 2019 após ter casos 
registrados na China e em outros 
países. O coronavírus é uma família de 
vírus que causa infecções respiratórias, 
como no caso da Síndrome Respira-
tória Aguda Grave (SARS), provocado 
pelo SARS-CoV. 

Segundo a Organização Mundial 
de Saúde (OMS), a maioria dos 
infectados com o novo coronavírus 
desenvolve sintomas semelhantes 
aos da gripe e cerca de 20% progride 
para doenças mais graves, como 
pneumonia e insuficiência respira-
tória. As investigações sobre o novo 
vírus ainda estão em andamento, 
mas a transmissão ocorre pelo ar ou 
por contato pessoal com secreções 
contaminadas, como: espirro, tosse, 
gotículas de saliva, contato pessoal 
próximo ou por objetos ou superfícies 
contaminadas.
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https://hoteliernews.com.br/noticias/abih-nacional-hotelaria-espera-superar-ocupacao-de-2019-durante-o-carnaval-85772
https://hoteliernews.com.br/noticias/abih-nacional-hotelaria-espera-superar-ocupacao-de-2019-durante-o-carnaval-85772
https://hoteliernews.com.br/noticias/pernambuco-preve-2-milhoes-de-folioes-no-carnaval-do-estado-85934
https://hoteliernews.com.br/noticias/pernambuco-preve-2-milhoes-de-folioes-no-carnaval-do-estado-85934
https://hoteliernews.com.br/noticias/mtur-36-mi-de-folioes-devem-curtir-o-carnaval-nos-7-destinos-mais-procurados-85800
https://hoteliernews.com.br/noticias/mtur-36-mi-de-folioes-devem-curtir-o-carnaval-nos-7-destinos-mais-procurados-85800
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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.

o lance maldito: impedimento precisa
ser repensado com calma e competência

O ex-técnico do Arsenal, o 
francês Arsène Wenger, agora 
ocupa cargo importante na 
Federação Internacional de Fu-
tebol (Fifa) e apareceu com uma 
ideia polêmica e revolucionária: 
mudar a lei do impedimento. A 
proposta daria alguns centíme-
tros de vantagem aos atacantes, 
acabando com as eternas discus-
sões que o árbitro assistente de 
vídeo (VAR) diminuiu, mas não 
eliminou. Existe ainda o caso da 
“bola na mão” e “mão na bola”, 
o que depende ainda de interpre-
tação de arbitragem.

Voltemos ao impedimento. 
É impossível para o juiz e ban-
deirinha fotografarem visual-
mente o momento em que uma 
bola é lançada e a posição do 
atacante. O olho humano não 
consegue. Ponto final.

Foi criado o VAR, que é caro e 
só pode ser usado num número 
limitadíssimo de jogos e, assim 
mesmo, nos grandes centros.

A rapidez da jogada, a con-
centração de jogadores num 
mesmo lance, o corpo a corpo do 
futebol coloca a arbitragem numa 
indecisão sem tamanho. Com 

isso, a dinâmica de uma partida 
perde a intensidade e o público 
fica sem saber se “valeu ou não”.

Outros esportes, como vôlei, 
basquete e tênis superaram a 
polêmica. No futebol é mais difícil 
e a credibilidade do resultado fica 
arranhada. Pouca gente se lembra 
que há algum tempo o empate 
dava um ponto, e a vitória, dois. 
Empatar era quase igual ganha, 
e os gols estavam desaparecendo.

Veio então a decisão de dar 
três pontos por vitória. Mudou 
tudo! O impedimento precisa 
ser repensado com calma e com-
petência. Quem sabe tirando o 
bate-boca sem fim sobre impedi-
mento, porque daqui a pouco vai 
se introduzir a fita métrica para o 
juiz, além do apito e dos cartões 
amarelos e vermelhos.

A magia do futebol agra-
dece!

Foi criado o VAr,
que é caro e só
pode ser usado

num número
limitadíssimo

de jogos
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“Pernas de Aluguel” conecta corredores
voluntários a pessoas com deficiências em BH

Durante uma corrida na 
Argentina, em 2014, o 
professor universitário 
Rodrigo Dornelas ficou 

com uma frase na cabeça: “Você 
também pode ajudar”. Foi o que 
ele leu, em espanhol, ao passar 
no trajeto por um grupo de corre-
dores que conduzia pessoas com 
alguma deficiência, seja motora ou 
intelectual, por meio de triciclos e 
cadeiras adaptadas. “Cheguei ao 
Brasil com vontade de ser volun-
tário e participar de toda aquela 
emoção que me marcou, mas não 
encontrei uma proposta assim em 
BH”, conta o mineiro.

Ele levou a ideia, que não saía 
da cabeça, para sala de aula. “Como 
sou professor universitário, pensei 
numa forma de provocar meus 
alunos para que a gente sugerisse a 
empresas criar um projeto parecido 
com o que presenciei e trabalhar 
o tema de responsabilidade social 
corporativa”, lembra. Foi então que 
descobriu que já havia uma versão 
da proposta, só que em São Paulo. 

Assim, o projeto “Pernas de 
Aluguel”, criado em 2014 pelo en-
genheiro Eduardo Godoy, ganhou 
sua versão na capital mineira. “Eles 
me chamaram para coordenar o 
projeto aqui com outros voluntá-
rios e já estamos há 5 anos levando 
a emoção de cruzar a linha de 
chegada a esses nobres corredores. 
A satisfação é tanto para os cadei-
rantes quanto para os voluntários”, 
descreve orgulhoso.

Em 5 anos, o projeto coleciona 
momentos tradicionais e mar-
cantes. “A Volta Internacional da 
Pampulha é sempre uma experi-
ência maravilhosa que encanta. Na 
última edição, tivemos um grupo 
de 150 voluntários, que vieram de 
todo o Brasil, e conseguimos levar 
15 cadeirantes”. 

Já uma edição histórica acon-
teceu no ano passado, no municí-
pio de Cordisburgo. “Uma virada 
de conceito do ‘Pernas de Aluguel’ 
foi o Caminho de Rosas. É uma 
prova dura, de ultramaratona, 
em que levamos 13 voluntários 
já acostumados e duas crianças 
cadeirantes, com carro de apoio, 
num percurso de 23km em estra-
da de terra. E nos marcou não só 
pela dificuldade, mas, porque, 
ali deixamos de ser um grupo 
para formar uma equipe, em que 
cada voluntário corria em prol 

do coletivo. A grande diferença 
entre grupo e equipe é o objetivo. 
Enquanto o grupo se une para que 
cada elemento atinja seu objetivo 
pessoal, na equipe todos se unem 
para alcançar um objetivo em 
comum”, resume o coordenador 
do projeto em BH.

Para participar do “Pernas 
de Aluguel” como voluntário é 
necessário ter experiência como 
corredor de rua. “Os voluntários 
não necessitam ter experiência 
em correr com triciclo, mas pre-
cisam ser corredores de rua. Os 
triciclos são preparados, leves 
e não exigem nenhum esforço 
adicional. O interessado deve se 

cadastrar no site e acompanhar a 
agenda para escolher qual prova 
quer participar, não há obrigação 
de estar em todas”, esclarece 
Dornelas. 

Já para a pessoa com deficiên-
cia interessada, o processo é um 
pouco diferente. “Ela deve entrar 
em contato conosco por telefone 
ou e-mail e expressar interesse em 
ser um cadeirante assistido. Nós 
fazemos o contato e algumas ava-
liações para testar se ela está apta 
a participar. Convidamos a quan-
tidade de cadeirantes de acordo 
com o número de participantes. Em 
média, 5 voluntários se revezam 
no trajeto com um cadeirante”, 

diz. Além disso, atestado médico 
e autorização de responsabilidade 
dos pais são requeridos.

Para Dornelas, a principal dife-
rença desta modalidade de corrida 
é a inclusão. “A regra é nos diverti-
mos com muita responsabilidade 
e segurança. O interesse não é 
medir tempo, chegar em primeiro 
ou mostrar melhor desempe-
nho, nosso intuito é a diversão. 
Claro que respeitando os outros 
competidores que estão ali por 
motivos pessoais, mas trazendo 
o sentimento de pertencimento 
e o uso do espaço público ao ca-
deirante como qualquer cidadão 
tem direito”.

rodrigo dornelas, coordenador do “Pernas de
Aluguel BH”, com a participante Amanda Alether
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