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PAndemiA escAncArA AindA
mAis desiguAldAde de gênero

no mercAdo de trAbAlho
epois de um período de 
crise, a economia começa 
a dar sinais de melhora e 
diversos setores voltaram 
a contratar profissionais. 

O problema é que a pandemia evi-
denciou a desigualdade de gênero 
no mercado de trabalho. Segundo 
dados do Cadastro Geral de Empre-
gados e Desempregados (Caged) 
do Ministério da Economia, em 
julho e agosto foram empregadas 
84.208 mulheres em Minas Gerais, 
enquanto que a quantidade de 
homens foi de 174.375 no mesmo 
período. Os setores de comércio e 
serviços foram os que mais contra-
taram mão de obra feminina.
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Pela primeira vez está acontecendo, em Montes Claros, a união da 
bancada estadual de quatro deputados que apoiam, conjuntamente, 
uma candidatura à prefeitura local. Os parlamentares Arlen Santiago 
(PTB), Gil Pereira (PSD), Tadeu Martins Leite (MDB) e Carlos Pimenta 
(PDT) estão no mesmo palanque do candidato à reeleição, Humberto 
Souto (Cidadania). Com isso, o principal opositor Ruy Muniz (PP), 
amarga um segundo lugar distante em todas as pesquisas.

Para que o eleitor 
conheça melhor as 
principais propostas 
de governo dos can-
didatos à Prefeitura 
de Belo Horizonte, 
o edição do brasil 
abre espaço para os 
nomes integrantes 
da disputa na capital 
mineira. Confira as 
entrevistas exclusi-
vas de Áurea Caroli-
na (PSOL), Marcelo 
de Souza e Silva (Pa-
triota) e Wanderson 
Rocha (PSTU). Eles 
responderam ques-
tões de saúde, edu-
cação, mobilidade 
urbana e economia. 
Acompanhe tam-
bém pela internet, 
basta acessar www.
edicaodobrasil.com.
br/eleicoesbh2020.

Hipertermia: entenda a condição
que pode nos levar à morte por calor

Nos últimos dias, o país foi atingido por uma intensa onda de calor 
que esquentou o tempo em diversos lugares, inclusive em Minas Gerais. 
Em Belo Horizonte, o termômetro chegou a 38,4°C, maior número regis-
trado na história da cidade. O fenômeno fez com que o Inmet fizesse um 
alerta importante: o risco de entrarmos em um quadro de hipertermia, 
que ocorre quando a temperatura do nosso corpo se eleva, podendo 
colapsar o funcionamento do organismo, inclusive, levando à morte.

Eleições municipais têm apenas
0,1% de candidatos LGBTI+

 
Das 532.871 pessoas que se candidataram aos cargos de prefeito e 
vereador em mais de 5 mil municípios, apenas 0,1% são lésbicas, gays, 
bissexuais, travestis, trans, queers, intersexuais e outros públicos. O 
levantamento é do Programa Voto com Orgulho, da Aliança Nacional 
LGBTI. Apesar do baixo índice, a participação é considerada uma vitória 
por Toni Reis, presidente da organização. “Em 1996, tínhamos oito 
postulantes, hoje são 585. Então aumentou muito nesses últimos anos. 
Precisamos cada vez mais que os cidadãos assumam sua sexualidade, 
identidade e pauta”, afirma.

uso saudável da internet por crianças tem mais
relação com qualidade do que com o tempo

O debate sobre o efeito do uso exacerbado das redes sociais voltou 
a ficar em evidência com a chegada do documentário “O Dilema das 
Redes”. Nele, ex-funcionários de gigantes da tecnologia, como Google e 
Facebook, explicam, entre outras questões, como o design e o algoritmo 
dessas plataformas são pensados para manter as pessoas navegando. Para 
crianças e adolescentes, isso é ainda mais problemático. Na visão de Isabella 
Henriques, diretora executiva do Instituto Alana, amenizar esses efeitos 
está mais ligado à qualidade de navegação do que com o tempo on-line.

Pleito em montes claros
une quatro deputados em
torno de humberto souto

Arlen santiago é um dos apoiadores da reeleição do atual prefeito
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mais três nomes à Pbh
passam por sabatina

áurea carolina

marcelo de souza e silva

Wanderson rocha
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leíse costa

como proteger crianças da exposição nas
redes sociais em tempos superconectados?

Desde que o docu-
mentário “Dilema 
das Redes” foi lan-
çado, a dimensão 

sobre a ascensão das redes 
sociais nas nossas vidas ficou 
mais didática. A obra  entre-
vista especialistas de diversas 
áreas e ex-funcionários de 
gigantes da tecnologia, como 
Google e Facebook. Entre as 
questões levantadas está o 
controle do número de horas 
que uma criança ou adoles-
cente usa a internet e as redes 
sociais, a falta de supervisão, 
a autoestima e a forma como 
os jovens lidam com eventu-
ais frustrações num mundo 
de superexposição. As pers-
pectivas apresentadas assus-
tam. Sobre como e por que 
devemos ter um olhar atento 
à proteção de crianças no 
universo on-line, o edição do 
brasil conversou com Isabella 
Henriques (foto), diretora 
executiva do Instituto Alana, 
organização que promove o 
direito e o desenvolvimento 
integral da criança.

Quais são as principais preocupações 
em relação ao uso exacerbado das 
redes sociais por crianças e adoles-
centes?

Estamos atentos, especialmente, para os desa-
fios que envolvem os rastros digitais, a economia 
da atenção, o design persuasivo das plataformas, 
a manipulação comportamental, a coleta e o tra-
tamento indiscriminados de dados pessoais e, por 
consequência, a exploração comercial infantil. Em uma 
sociedade pautada pela vigilância ubíqua, em que há 
uma verdadeira “datificação” da vida das pessoas, na 
medida em que todos os nossos comportamentos e in-
formações são registrados e utilizados para finalidades 
comerciais, torna-se cada vez mais difícil, para crianças 
e adolescentes, gozarem desse período de vida com a 
liberdade desejável e com seus direitos devidamente 
assegurados. Nesse sentido, em um dos seus últimos 
livros, Bauman disse que hoje cada um de nós é um 
hyperlink humano. Crianças e adolescentes passaram a 
ser o próprio produto. Seus dados pessoais, que dizem 
respeito à sua própria personalidade, estão sendo 
massivamente coletados, utilizados e comercializados 
mesmo antes de seu nascimento. E, o que é pior, es-
tão sendo usados também para fins de manipulação 
comportamental decorrente do direcionamento de 
anúncios publicitários segmentados, mesmo para 
crianças com menos de 12 anos, o que já é expressa-
mente proibido no país. 

As fake news são um grave problema 
na internet. Quando falamos de pesso-
as em formação, o quanto elas podem 
ser prejudiciais?  

A desinformação na internet é um tema de máxi-
ma relevância para todas as pessoas, indistintamente. 
Sem dúvida que, para crianças e adolescentes, é ainda 
mais sensível porquanto estão vivenciando um peculiar 
estágio de evolução e um período de muitos aprendiza-
dos. Nesse sentido, um dos temores é que o Brasil não 
consiga promover o direito à devida educação para as 
mídias, tão imprescindível para o desenvolvimento de 
habilidades necessárias a uma plena cidadania digital.

em termos de legislação, quais medi-
das seriam necessárias para proteger 
crianças e adolescentes nas redes 
sociais? 

A legislação brasileira já proíbe o direcionamento de 
publicidade a crianças com menos de 12 anos, indepen-
dentemente do tipo de produto ou serviço anunciado ou 
do meio utilizado para tanto. Isso significa que também 
na internet não é permitido direcionar mensagens co-
merciais a pessoas de até essa faixa etária. No que diz 
respeito aos adolescentes, a análise da abusividade deve 
ser feita caso a caso. Sobre  publicidade comportamen-
tal, realizada com base na coleta e tratamento de dados 
pessoais, entendemos que a abusividade é presumida, 
diante da maior vulnerabilidade do adolescente e do 
fato de que tal prática não está em consonância com o 
seu melhor interesse. A utilização de dados pessoais de 
crianças e adolescentes para fins de publicidade compor-
tamental deve ser totalmente repudiada. Dessa forma, 
acredito serem necessárias medidas que tragam mais 
eficácia às leis existentes, com uma maior fiscalização e a 
devida aplicação das penalidades legalmente previstas.

o que é considerado um uso saudável 
da internet e acesso às redes por crian-
ças e adolescentes? 

A internet pode ser um território de muitas oportuni-
dades, capaz de promover a criatividade, a socialização, o 
aprendizado, a interatividade, a brincadeira e novas desco-
bertas. O uso saudável não tem, necessariamente, relação 
com o tempo on-line, mas com a qualidade da navegação. 
Ainda que, sem dúvidas, a duração seja um dado impor-
tante a ser observado, de acordo com a realidade de cada 
criança ou adolescente, do contexto social e familiar. Por 
exemplo, durante a pandemia, com o fechamento das es-
colas, grande parte delas teve as horas on-line aumentadas 
para as atividades escolares. Apesar disso não ser o ideal, 
faz parte da realidade que se impôs com a necessidade 
de isolamento físico. O essencial é que as descobertas e a 
navegação sejam acompanhadas por responsáveis. Que 
o menor não esteja usando a internet completamente 
sozinho e sem qualquer orientação ou mediação. Também 
é importante que seja preservado o direito das crianças e 
dos adolescentes desconectarem-se. Nesse sentido, experi-
ências ao ar livre, na natureza e com encontros presenciais 
são fundamentais para o desenvolvimento infantojuvenil. 

em relação ao vício de crianças e ado-
lescentes em celulares e redes sociais, 
quais são os conselhos para os pais 
lidarem com o problema?

Vale um convite às famílias, mães, pais e responsáveis, 
para que façam uma revisão de seus próprios hábitos 
digitais, que influenciam diretamente os dos filhos. Além 
de leis que garantam o melhor interesse de crianças e 
adolescentes no ambiente digital, é imprescindível que 
produtos e serviços sejam desenvolvidos de forma a con-
templar os seus direitos. Por exemplo, restrições de quan-
tidade de tempo de tela podem ser implementadas pelas 
famílias por mecanismos de design, enquanto estratégias 
de design persuasivo para o uso constante dos produtos 
e serviços não devem ser usadas em relação a crianças e 
adolescentes. Outro exemplo de recomendações às em-
presas diz respeito às configurações padrão, que devem 
ser de alta privacidade, com limitação de coleta de dados 
biométricos, geolocalização e hiperexposição.
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Procura-se um culpado
erviu de zombaria a reação do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), 
Marco Aurélio Mello, ao dizer que o presidente da Corte, ministro Luiz Fux, 
praticou autofagia por revogar a sua decisão de liberar um dos presos 
mais terríveis do país: André do Rap. E, para complicar, Mello contestou 

seu presidente por meio da imprensa em rede nacional de TV, como se estivesse 
ofendido ao ver uma sentença sua anulada. Até que teria lógica, caso estivéssemos 
falando de uma situação comum, referente a um tema corriqueiro. Mas não, visto 
que está em pauta a soltura de um dos criminosos mais violentos do Brasil, um 
megatraficante, com ramificação em praticamente todos os continentes. 

Embora toda essa falha, vem o ministro se dizer ultrajado com a correção 
feita por outro membro da Corte. Quem deveria se sentir assim e de cabeça baixa 
pela vergonha, seria a população brasileira por ter nos quadros do STF alguém da 
estirpe nebulosa como o senhor Mello. Ele pode ser tudo, mas certamente não é 
inocente o suficiente para reconhecer que o aludido ex-prisioneiro se portava com 
urbanidade. Pelo contrário, o conteúdo de seus processos resultantes até mesmo 
em diversas condenações, inclusive já em segunda instância, é de revelações assus-
tadoras, expondo a face cruel de um bandido protagonista de ações internacionais, 
representando um cartel de drogas dos mais bem organizados, onde o produto era 
enviado, especialmente, para o mercado europeu e também para os Estados Unidos.  

Apesar de todos esses pormenores cravados em sua ficha, o condenado não 
tinha problema de ser liberado pelo ministro, pois este justificou dizendo que não 
procurou mais detalhes da vida pregressa do cidadão, se atendo apenas à capa 
do processo. Uma simplicidade completamente incoerente, principalmente por se 
tratar de autoridade representante da mais alta Corte Judiciária desta nação. Mas a 
cena em tela começou a ser descrita no final do ano passado, quando o Congresso 
Nacional fez acrescentar à lei o artigo 316, parágrafo único, que diz: “Decretada 
a prisão preventiva, deverá o órgão emissor da decisão revisar a necessidade de 
sua manutenção a cada 90 (noventa) dias, mediante decisão fundamentada, de 
ofício, sob pena de tornar a prisão ilegal”.

Certamente, alguém agindo de má-fé atuou nos bastidores para encaixar esse 
famigerado parágrafo dentro de uma reforma geral das leis do Brasil, visando faci-
litar que pessoas praticantes de crimes não fossem liberadas com tanta facilidade 
como lamentavelmente veio a acontecer. Agora, resta saber com que intenção os 
legisladores tomaram esta decisão. E mais, até mesmo o presidente da República, 
Jair Bolsonaro, pode ser responsabilizado pela sua atitude de sancionar o aludido 
artigo. Ele, à época, foi alertado pelo seu então ministro da Justiça e Segurança 
Pública, Sérgio Moro, de que o tema não estava sendo bem esclarecido, pois havia 
uma dose de obscuridade nesta inclusão feita a última hora, procedendo dos bas-
tidores do Congresso Nacional. Mesmo assim, houve a publicação. O benefício foi 
estendido a pessoas detidas por um prazo de 90 dias, e agora, está aí a primeira 
grande celeuma deste verdadeiro imbróglio jurídico.

Mesmo estando supostamente amparado pela lei, Marco Aurélio Mello não 
usou a coerência e o zelo, indispensáveis nestas circunstâncias. Por essas e outras 
razões é que nos países civilizados se ouve com facilidade uma frase: “o Brasil não 
é um país sério”. Outrossim, constatamos que o responsável pelo ato indubita-
velmente será mencionado pela história no futuro, e quem sabe até lá, quando 
tudo isso for parar nas entrelinhas dos livros, haverá alguém com capacidade e 
tenacidade para decifrar, efetivamente, os motivos de tamanha e errônea decisão, 
motivadora da maior controvérsia jurídica, moral e de bons costumes desses tempos 
de pandemia e em pleno fim do ano.

de armas na mão
Nos últimos dias, foi noticiado um 

significativo aumento das candidaturas de 
policiais e/ou militares em relação às elei-
ções anteriores. São sargentos, delegados, 
coronéis que fazem da segurança pública 
sua principal bandeira, muitos dos quais se 
aproveitando do “efeito Bolsonaro” para 
concorrer a uma vaga nas prefeituras e 
câmaras de vereadores por todo o país. 
No entanto, erra quem se apressa em 
condenar ou menosprezar esse fenômeno 
de forma generalizada, vendo-o necessa-
riamente como um sinal dos retrocessos 
que o Brasil está vivendo.

Em primeiro lugar, o fato de que tan-
tos candidatos dão tamanha atenção à 
segurança pública mostra que essa é uma 
preocupação real da população – afinal, 
o Brasil é um país com altíssimos índices 

de criminalidade e violência. Os discursos 
populistas e violentos (que conhecemos 
da já consolidada “bancada da bala” e 
dos discípulos do bolsonarismo) de muitos 
desses candidatos devem ser repudiados, 
é claro, mas é importante lembrar que, se 
chegamos a esse ponto, é porque a segu-
rança pública foi um tema negligenciado 
ou sucateado por vários governos ante-
riores, que inclusive adotaram medidas 
bem parecidas ao modelo militarista, pu-
nitivista e ineficaz defendido por partidos 
de direita.

Entretanto, não é somente por meio 
desses partidos que são lançadas candi-
daturas de policiais e/ou militares: tam-
bém há, na área da segurança pública, 
candidatos com propostas progressistas 
que enfrentam o modelo vigente. Se que-

remos combater o autoritarismo que toma 
conta da política e da polícia no Brasil, não 
podemos entregar à direita punitivista o 
monopólio do debate sobre segurança pú-
blica. Por isso, a existência de candidaturas 
que disputam essa narrativa e apresentam 
alternativas viáveis e democráticas é algo 
a ser visto com bons olhos.

O Brasil é um país extremamente 
violento e autoritário. Por isso, em vez de 
condenarmos a priori a presença de poli-
ciais nas eleições, é essencial que levemos 
a sério as preocupações da população e 
nos informemos acerca dos candidatos. 
A vitória de um modelo alternativo de 
segurança pública não pode depender de 
discursos fáceis e promessas vazias, mas 
de planejamento, propostas concretas e 
resultados.
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eujácio silva

eleição é o tema que movimenta
o dia a dia nos maiores municípios

A popularidade dos pre-
feitos é enorme nas 
maiores cidades de Mi-
nas Gerais, inclusive, 

em vários municípios onde o 
pleito acontecerá em dois turnos. 
Entre as figuras mais conhecidas 
estão Alexandre Kalil (PSD), de 
Belo Horizonte; Humberto Souto 
(PPS), de Montes Claros; Odelmo 
Leão (PP), de Uberlândia, e Vittorio 
Medioli (PSD), de Betim, assim 
sucessivamente.

Mas em época de situação 
difícil de administrar, entre outros 
motivos, também por conta da 
crise sanitária, alguns nomes de 
proa resolveram jogar a toalha, 
como foi o caso de Antônio Almas 
(PSDB). No comando da Prefeitu-
ra de Juiz de Fora (PJF) há cerca 
2 anos, o chefe do Executivo da 

Manchester Mineira argumentou 
ao anunciar a sua decisão. “A 
briga nos bastidores no início de 
campanha estava em muito baixo 
nível”. Ele, como uma pessoa sim-
ples, já se dava por satisfeito em ter 
assumido a gestão da PJF. Ou seja, 
abria mão de ser conivente com as 
infâmias e futricas 
que já eram visíveis 
lá pelo mês de julho, 
quando oficializou 
seu ato de afasta-
mento da peleja.

Ao assumir a Pre-
feitura de Contagem, 
o atual prefeito Alex 
de Freitas se viu obri-
gado a colocar em 
evidência a cobrança 
de IPTU para todos os 
moradores, coisa que 
nunca havia aconteci-
do. Esta realidade fez 
despencar a populari-
dade do chefe do Executivo, situação 
que perdurou durante todo seu 
mandato. No início de 2020 e após 
fazer mais uma reflexão em relação 
à sua baixa avaliação, Alex decidiu 
não participar do pleito e anunciou. 
“Estou me desfiliando de partidos 
políticos e comunico aos compa-
nheiros que não serei candidato à 
reeleição”. Sendo assim, caso o pro-
cesso de votação fosse hoje, quem 
ocuparia seu lugar seria a ex-prefeita 
e deputada estadual Marília Campos 
(PT), embora existam mais 15 can-
didaturas no município, havendo 
consequentemente a possibilidade 
de alterações neste cenário.

situação em 
montes claros é dúbia

Nos últimos dois anos, a 
avaliação do prefeito de Montes 
Claros, Humberto Souto, sempre 
esteve na faixa dos 70%. Essa 
sua preferência junto a popula-

ção só cresceu nes-
te ano mesmo com 
a pandemia e tudo 
mais. Sua popula-
ridade serviu para 
a lguns  deta lhes 
peculiares como, 
p o r  exe m p l o,  a 
união dos deputa-
dos estaduais em 
torno de sua candi-
datura à reeleição. 
Como foi noticiado 
pela imprensa, os 
parlamentares es-
taduais Arlen San-
tiago (PTB), Tadeu 

Martins Leite (MDB), Gil Pereira 
(PSD) e Carlos Pimenta (PDT) es-
tão, pela primeira vez na história 
da política local, se agasalhando 
no mesmo projeto político para 
a disputa municipal de Montes 
Claros, a rigor, um dos maiores 
do estado.

Isolado, seu principal adver-
sário, o ex-prefeito Ruy Muniz 
(PP), mesmo diante da inferio-
ridade constatada em todas as 
pesquisas, continua firme na 
disputa. Astuto, Muniz tomou 
o cuidado de tentar encaixar 
membros de sua família na po-
lítica. Então, caso não seja eleito 

como se prevê no momento, ele 
já teria quase certo a possibili-
dade de emplacar o nome de 
sua esposa, Raquel Muniz como 
vereadora pelo Avante. Vale 
lembrar que Raquel já tentou ser 
deputada federal, mas perdeu 
a eleição no pleito passado. 
Agora, desceu do pedestal com 
a finalidade de buscar um car-
go menor. Este é o projeto da 
família, segundo comentários 
no município.

Ainda como representante 
da família, Vicky Louise (Avante) 
também está à procura de votos. 
Caso eleita, a sobrinha de Ruy 
Muniz seria mais uma tentativa 
de demarcar terreno na vida 
pública da cidade. Raquel Mu-
niz é mais conhecida por estar 
sempre ao lado do marido, en-
quanto que Vicky não tem a sua 
fisionomia tão popular junto ao 
povão da cidade.

Pleito será
decidido
em dois

turnos em
várias

cidades

deputado Arlen santiago
é um dos apoiadores do

prefeito de montes claros

ruy muniz tem dois
parentes disputando
a câmara municipal
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Em Uberlândia, se-
gunda maior cidade 
de Minas Gerais, o 

candidato Odelmo Leão 
(PP) teria a possibilidade 
de ser reeleito já no pri-
meiro turno, caso o pleito 
fosse realizado hoje. Isso é 
o que demonstram as pes-
quisas divulgadas nos dias 
12 e 13 de outubro. Nessas 
duas sondagens, Odelmo 
aparece em primeiro lugar 

nas intenções de voto, se-
jam elas espontâneas ou 
estimuladas.

Na pesquisa divulgada 
pelo Instituto Veritá, o 
atual prefeito figura com 
65,4% do percentual de 
votos válidos. O segundo 
candidato, Adriano Zago 
(PDT), tem apenas 10,3%. 
O Ibope também confirma 
a liderança do represen-
tante do Progressistas, 

que aparece com 51%. 
Importante salientar que 
a pesquisa Ibope não di-
vulga o percentual final 
dos votos válidos.

As duas sondagens 
apresentam nível de inter-
valo de confiança de 95% 
e estão registradas no 
site do Tribunal Superior 
Eleitoral (TSE) sob os nú-
meros MG-03524/2020 e 
MG-00596/2020.

Uberlândia pode ter eleição
resolvida já no primeiro turno

odelmo leão lidera tanto na pesquisa
do ibope como do instituto veritá

zema inaugura centro de regulação
integrada em saúde em Juiz de Fora

Prefeito de JF, Antônio Almas, participou da
solenidade junto com o governador e autoridades

O governador Romeu Zema 
(Novo) inaugurou no dia 8 de ou-
tubro, em Juiz de Fora, o Centro de 
Regulação Integrada em Saúde. O 
local sediará a Central Regional de 
Regulação Assistencial Sudeste, a 
Central de Regulação Municipal e o 
Samu. Anteriormente, esses servi-
ços funcionavam separadamente, 
o que tornava o atendimento à 
população menos ágil.

“Essa integração não exigiu 
a construção de um novo prédio, 
apenas boa vontade e cooperação 
entre áreas diferentes para que 
o Estado fique mais eficiente. É 
um protótipo aqui implantado e 
que, com certeza, será expandido 
para as outras 13 microrregiões 
de saúde de Minas”, afirmou o 
governador.

A partir de agora, ao acionar 
o Samu para socorrer uma vítima, 
será possível, no mesmo local, 
identificar a vaga e encaminhar o 
paciente para o hospital de refe-
rência mais próximo.

O espaço será gerido pelo 
Consórcio Intermunicipal de Saúde 
da Região Sudeste (Cisdeste), que 
reúne 94 municípios mineiros para 
suporte de urgência e emergência. 
Em 2019, o Cisdeste realizou mais 

de 100 mil atendimentos na re-
gião, entre saídas de ambulância 
e orientação médica.

melhor atendimento

O secretário de Estado de Saú-
de, o médico Carlos Eduardo 
Amaral, destacou que a integração 
é um exemplo do papel do Estado 
ao entregar melhores serviços 
aos cidadãos. “Demos passos 
importantes na Saúde. Estamos 
com muitas entregas, uma política 
hospitalar nova. Em Juiz de Fora, 
vamos avançar no sentido de inte-
grar o 192, regulação municipal e 
estadual e evitar o distanciamento 
que trazia descompasso e atraso”, 
completou.

O presidente do Cisdeste, Ho-
nório de Oliveira, elogiou a gestão 
estadual. “Essa é uma obra impor-
tante, não de gastos financeiros, 
mas pelo que representa no aten-
dimento à urgência e emergência. 
O Samu faz um trabalho que alivia 
as prefeituras. A administração 
passada deixou o Cisdeste sete 
meses sem repasses, o que agora 
está em dia”, pontuou.

 
respiradores

Cumprindo a agenda, o go-
vernador também fez a entrega 
simbólica de 49 equipamentos 
aos hospitais Therezinha de Je-
sus, João Penido e Ana Nery para 

auxiliar no atendimento aos pa-
cientes com COVID-19. Foram 24 
ventiladores invasivos, 5 bipaps, 
15 monitores, 3 cardioversores 
e 2 ventiladores de transporte.

Durante a pandemia, a ma-
crorregião Sudeste ainda rece-
beu 177 equipamentos, sendo 
61 ventiladores invasivos, 25 
bipaps, 74 monitores, 10 car-
dioversores e 7 venti ladores 
de transporte. Também houve 
acréscimo de 148 novos leitos 
entre fevereiro e setembro, 
representando um crescimento 
de 58,5%.

Zema também visitou a In-
dústria de Materiais Bélicos do 
Brasil (Imbel). O governador 
conheceu algumas etapas da fa-
bricação de munições como for-
jaria, acabamento e o depósito 
de produto acabado. “Chamou 
minha atenção a tecnologia 
utilizada no desenvolvimento 
dos artefatos, uma tecnologia 
empregada por poucos países no 
mundo. Hoje, toda a produção é 
voltada para o Exército Brasilei-
ro. Caso atenda novos mercados, 
a empresa terá condições de 
gerar mais empregos em Minas 
Gerais”, avaliou.

sucessão em contagem
Diante da superioridade da petista marília campos nas 

pesquisas pela conquista da Prefeitura de Contagem, o PT 
estadual já conta como certo que a sigla fará um gol de placa 
neste município vizinho. Enquanto isto, em Belo Horizonte, o 
candidato nilmário miranda (PT) está fraquinho, segundo 
sondagens eleitorais até então divulgadas.

Política em bh
Consta dos bastidores que o atual prefeito e candidato a 

reeleição, Alexandre Kalil (PSD), até mesmo para conceder 
entrevista aos veículos de imprensa sempre procura-se informar 
sobre o assunto com seu candidato a vice, o ex-secretário Fuad 
noman (PSD). Ou seja, o cidadão está mesmo dando as cartas.

marqueteiros de plantão
O marketing político deste ano em Belo Horizonte tem a 

presença e a marca de nomes conhecidos como hyé ribeiro, 
Paulo vasconcelos, regis souto e cacá moreno. Como dizem 
no popular, que vença o melhor.

inauguração frustrada
Foi alardeada a quatro cantos que estava certa a presença 

de carlos bolsonaro, filho do presidente, durante a inaugura-
ção do Comitê de Campanha de bruno engler (PRTB), na região 
central de BH. Mas o jovem político não deu as caras para 
frustração de muitos convidados. Coisas da política mineira.

confusão em brasília
Em Brasília, segundo o jornalista gerson camarotti, a 

confusão entre os ministros Luiz Fux e Marco Aurélio Mello 
foi comemorada exaustivamente pelo Palácio do Planalto. “A 
autofagia vai terminar consumindo ambos e o presidente Jair 
bolsonaro ficou fora desta briga”, garante.

bolsonaro x Pt
Na avaliação do ex-ministro da Saúde luiz henrique 

mandetta essa briga entre os bolsonaristas e os petistas não 
vai parar por agora, já que os dois lados almejam a polariza-
ção. “Contudo, quando chegar o pleito de 2020, espero que 
apareça outro grupo fora dessa dupla para fazer a diferença”, 
sentenciou.

Programas sociais
“Se não tiver outro jeito, o governo federal terá de cortar 

salários e reduzir jornada de trabalho nos três poderes, com 
a finalidade de garantir a verba necessária para implementar 
o programa social Renda Brasil ou Renda Cidadã”. Este é o 
comentário ouvido na antessala do gabinete do presidente 
da Câmara rodrigo maia (DEM-RJ). A conferir...

elevados salários
O filósofo luiz Felipe Pondé acrescenta: “a quantidade de 

pessoas que ganham elevados salários, incluindo o Judiciário 
e o Legislativo, acaba trazendo dificuldades para as ações do 
governo em relação aos programas sociais. Vai precisar de 
muita coragem para mexer neste verdadeiro vespeiro”.

na metade de 2021
“Não adianta essa pressa exagerada. Com ou sem vacina, a 

população brasileira só vai voltar ao mínimo do normal lá pelo 
mês de abril do próximo ano. Antes disso, é apenas falácia”. 
Opinião do médico dimas covas, diretor do Instituto Butantã, 
onde são fabricados muitos imunizantes no Brasil.

eleitores exigentes
Um estudo prestes a ser divulgado comprova que já está 

funcionando em todo o país uma espécie de olho eletrônico. 
Vale dizer que as ações dos políticos agora são mais vigiadas 
por conta da internet, redes sociais e tudo mais. “Pelo visto, 
se tornar um parlamentar ou um prefeito está cada vez mais 
complicado. Foi-se o tempo em que as pessoas não se inte-
ressavam pelos atos de seus representantes”, comentários no 
corredor do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).
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mais três candidatos à Prefeitura
de belo horizonte são sabatinados

E stá aberta a temporada eleitoral! No dia 15 de novembro, os belo-horizontinos devem escolher o prefeito da capital mineira. Esta 
semana, o edição do brasil conversa com Áurea Carolina (PSOL), Marcelo de Souza e Silva (Patriota) e Wanderson Rocha (PSTU), 
aspirantes à Prefeitura de Belo Horizonte nas eleições municipais de 2020. Eles foram questionados sobre saúde, educação, mobi-
lidade urbana e economia. A ordem de publicação foi definida por sorteio e a disposição das entrevistas na página levou em conta 

a questão alfabética do nome de cada candidato. Acompanhe conosco as propostas dos postulantes e faça sua escolha para o 53º chefe 
do Executivo de BH.

 Pequenos empresários serão prioridade
na retomada econômica”

 Não há como melhorar a educação tratando 
professores com bombas e jatos d’água”

 Quero investir 30% do orçamento da
Prefeitura de BH em educação pública”

Tendo sido a mulher mais 
votada da história da capital 
mineira em sua candidatura 
à vereadora e, posteriormente, 

assumindo uma cadeira na Câmara 
dos Deputados, Áurea Carolina é agora 
candidata à Prefeitura de Belo Hori-
zonte pelo PSOL. Os pilares de sua luta 
são a defesa dos direitos dos negros e 
das mulheres, bem como a defesa da 
cultura e liberdade de pensamento.

Áurea afirma que olhar para os 
pequenos empresários é uma das suas 
prioridades, uma vez que observa que a 
pandemia da COVID-19 foi ainda mais 
aguda no Brasil e ajudou a escancarar 
as desigualdades socioeconômicas do 
país, sendo mulheres, pessoas negras, 
pobres e das regiões periféricas as 
mais vulnerabilizadas. “Defendemos 
que a retomada econômica da cidade 
se dê a partir da diversificação das 
atividades. Vamos construir um projeto 
para recuperação e dinamização da 
economia que priorize os pequenos 
empreendedores, que são os que mais 
geram empregos”.

A candidata tem ainda como 
intuito prestar mais atenção nas 
comunidades periféricas, nos empre-

endimentos sociais e de economia 
solidária, além de estudar a possibili-
dade de programas de financiamento 
para o micro e pequeno empresário 
como uma maneira de estimular o 
empreendedorismo e a economia 
popular nos territórios. “Nosso foco é 
dar condições para que essas pessoas 
possam retomar suas atividades e 
empregar outras para reaquecer a 
economia de Belo Horizonte que vem 
sofrendo bastante com a pandemia e 
a recessão”.

Outro ponto central é dar acesso 
integral à saúde da população. “Quere-
mos melhorar a infraestrutura dos ser-
viços, priorizando a atenção primária, 
fortalecendo as equipes da Estratégia 
Saúde da Família e os atendimentos 
nas Unidades Básicas de Saúde. Visa-
mos conectar as políticas de saúde à 
educação e assistência social, investin-
do em qualificação desses profissionais 
para uma abordagem que considere e 
respeite a diversidade populacional”.

As consequências do que ela 
chama de “indústria de enchentes” 
é algo que requer cuidado, visto que, 
anualmente, BH sofre com as chuvas. 
“As inundações são fruto de um mode-
lo de cidade que privilegia o asfalto e 
o concreto. Por isso, a canalização dos 
cursos d’água aumenta sua velocidade 

e, assim, seu poder de destruição. A 
situação é agravada pelo acúmulo de 
lixo e sedimentos. Como resultado, BH 
sofre consequências terríveis”.

Para tentar sanar esse problema, 
Áurea quer fortalecer políticas de 
prevenção já pensadas anteriormente. 
“Como é o caso do Programa de Recu-
peração Ambiental de Belo Horizonte 
(Drenurbs), além de universalizar o 
acesso ao saneamento básico e cuidar 
das áreas verdes e parques que contri-
buem para a drenagem e ajudam a 
estabilizar o clima”.

No âmbito educacional, ela en-
xerga o ensino como chave para que 
as pessoas construam uma vida de 
autonomia e liberdade. “É preciso 
pensar em políticas universais para 
todo mundo. Elas devem fortalecer a 
relação dos estudantes, professores e 
de toda a comunidade escolar. Quere-
mos buscar medidas que possam evitar 
o baixo desempenho, a repetência e a 
evasão como consequência da pande-
mia. A ideia é que todos permaneçam 
na escola”.

Ainda no campo da educação, 
buscando diminuir os impactos da 
pandemia, Áurea acredita que o con-
teúdo escolar possa ser recuperado 
com estratégicas pedagógicas. “O 
momento é de garantir o retorno 

das atividades, mesmo que de forma 
remota, a fim de que a comunidade 
escolar conviva, aprenda e ensine 
também sobre este período que o 
mundo está vivendo. Precisamos 
garantir o debate democrático sobre 
os protocolos escolares, um planeja-
mento consciente e seguro de todo o 
processo até a reabertura das insti-
tuições, pensando que esses também 
são lugares de acolhimento”.

Visando ampliar o acesso dos 
alunos, principalmente daqueles que 
estão em regiões periféricas onde, 
muitas vezes, não há acesso à internet, 
ela diz ser fundamental uma política de 
universalização na capital, que dê essa 
condição tecnológica a todos. “Temos 
que pensar nas diversas estratégias 
para assegurar a manutenção de 
vínculos afetivos e pedagógicos entre 
alunos e professoras”, finaliza.

áurea carolina (Psol), 36, é cientista
social e concorre ao lado de leonardo

Péricles (uP) como vice-prefeito

marcelo de souza e silva (Patriota), 54,
é empresário e concorre ao lado de leandro 

moreira (Patriota) como vice-prefeito

Natural de BH, Marcelo de 
Souza e Silva é formado em 
administração. É presidente 
licenciado da Câmara de 

Dirigentes Lojistas de Belo Horizonte 
(CDL-BH). Já foi secretário municipal de 
Desenvolvimento Econômico e tem pa-
trimônio declarado de R$ 242.426,63.

Representante da categoria em-
presarial, a economia é um dos temas 
mais caros a Marcelo, um crítico ferre-
nho à gestão atual. “A crise econômica 
na qual o atual prefeito afundou BH 
tem reflexos em todas as áreas: com 
menos empresas funcionando, tem 
mais gente desempregada, faltam 
vagas nas escolas, sobram filas nos cen-
tros de saúde e nos hospitais, a cidade 
fica suja, mal cuidada e salta aos olhos 
a quantidade de pessoas em situação 
de rua. A economia é a locomotiva do 
desenvolvimento e puxa toda a com-
posição de vagões: educação, saúde, 
desenvolvimento social”, diz.

Segundo o candidato, como 
prefeito, vai investir em uma polí-
tica de atração de investimentos 
aeroespacial, automotivo, ciências 
da vida, tecnologia da informação, 
eletrônica e economia criativa. Para 
recuperar as portas de comércio 
fechadas diz que a capital mineira 
precisa alcançar seu protagonismo. 
“Vamos fortalecer os pequenos e 
médios empreendedores, comer-
ciantes e prestadores de serviços, 
criando uma Agência de Fomento 
Municipal, que vai implantar um 
amplo programa de microcrédito 
e capacitação empresarial para 
atender as demandas dos empre-
sários onde os bancos comerciais e 
os bancos de desenvolvimento são 
ineficientes, como ficou evidente na 
crise”, afirma.

No campo da educação afirma 
querer implantar o reforço nas dis-
ciplinas contraturno escolar e intro-
duzir novas competências na grade, 
como programação e robótica. “Não 
há como melhorar a qualidade da 

educação tratando os professores 
com truculência, usando bombas 
e jatos d’água, em vez de diálogo 
e valorização”, alfineta. “Qualquer 
gestor bem intencionado sabe da 
necessidade de melhorar as políticas 
públicas municipais com ênfase no 
professor, na sua formação con-
tínua, alinhando as capacitações 
profissionais aos novos projetos 
pedagógicos que vão abordar a 
inovação que queremos no ensino”, 
completa.

Para melhorar a mobilidade na 
capital, almeja a implantação de 
veículos leves sobre trilhos (VLT), 
monotrilho e retomar o projeto de 
implantação dos BRTs. “Qual foi a 
grande obra de mobilidade urbana 
que vimos nos últimos 4 anos? 
Nenhuma! Não podemos perder 
outros 4 sem fazer nada em relação à 
necessidade desses modais conecta-
rem o Centro da cidade ao Aeroporto 
Internacional de Belo Horizonte, 
como acontece em qualquer cidade 
desenvolvida”, descreve.

No que diz respeito à área da saúde 
cita parcerias com a rede privada. “Vamos 
melhorar a infraestrutura dos equipamen-
tos, implantar tecnologias que há muito 
estão disponíveis para aprimorar a gestão 
das equipes da saúde da família, dos 
postos de saúde e o controle dos medica-
mentos para a população, de modo a não 
haver desperdícios nem falta”, conclui.

Oprofessor e sindicalista Wan-
derson Rocha (PSTU) é um 
defensor das causas sociais 
e de mais oportunidade aos 

menos favorecidos. Também é mes-
tre em sociologia pela Universidade 
de Coimbra, em Portugal. Ele já se 
candidatou ao cargo de deputado 
estadual por Minas Gerais em 2018, 
mas não conseguiu se eleger. Agora, 
busca alcançar a cadeira do Executivo 
da capital.

Ele começa defendendo a edu-
cação que foi drasticamente afetada 
pela crise sanitária. Para essa área 
pretende investir na valorização dos 
professores, visto que isso contribui 
para o desenvolvimento educacional. 
“Quero investir 30% do orçamento da 
Prefeitura de Belo Horizonte (PBH) 
em educação pública e pagamento 
do piso nacional do magistério. 
Hoje esse valor é de R$ 2.800 e um 
professor recebe R$ 1.700 ao iniciar 
a carreira”.

Planeja ainda implementar um 
plano de carreira único e trabalhar 

com a universalização do ensino 
público. Rocha visa ampliar o acesso 
à internet e garantir instrumentos 
tecnológicos aos estudantes e pro-
fissionais. Além disso, aposta em 
centros regionalizados de atendi-
mento especializado, tendo como 
objetivo um atendimento mais ágil 
as crianças com deficiência.

Na saúde, diz que existem alguns 
espaços não usados sob a respon-
sabilidade da PBH. “É possível usar 
dois imóveis de imediato para fazer 
consultas. Também vamos trabalhar 
com a estatização dos hospitais filan-
trópicos, valorização dos trabalhado-
res da área da saúde, regularização 
do pagamento do piso dos agentes 
comunitários de saúde e de comba-
tes a endemias de BH. Objetivamos 
ainda garantir os equipamentos 
necessários nas Unidades de Pronto 
Atendimento (UPAs), parcerias com 
universidades e laboratórios para 
testagem da COVID-19 e uma política 
de saúde voltada para as mulheres, 
população negra e LGBT”.

O problema dos temporais na 
capital mineira que causam estragos 
e alagamentos em diversas ruas e 

avenidas é uma preocupação do 
candidato. “Precisamos analisar as 
obras que estão sendo implantadas, 
seja na Tereza Cristina, Vilarinho e 
região de Venda Nova, para verifi-
car sua efetividade e necessidade 
de ampliação. Para prevenir essas 
tragédias, vamos dar uma atenção 
especial às áreas de risco”.

No quesito mobilidade urbana, 
ele deseja o cancelamento de contra-
tos com empresas de ônibus e a mu-
nicipalização do serviço de transporte 
público. “Aumentou o tempo de espe-
ra e aglomerações dentro dos ônibus 
e nas estações. O atual consórcio vem 
descumprindo o contrato com a PBH 
e não se importa mais com as multas 
aplicadas. Nessa área, almejamos 
ainda tarifa zero para os estudantes 
e para a população desempregada”.

Para reativar a economia na 
capital, Rocha prevê uma política 
para atender aos donos de pequenos 
negócios. Também planeja fazer uma 
campanha para redução da remune-
ração dos políticos. Ele afirma que 
BH é o terceiro município que mais 
gasta com vereadores e paga o maior 
salário para prefeito. 

Wanderson rocha (Pstu), 46, é mestre em
sociologia e concorre ao lado de Firmínia 

rodrigues (Pstu) como vice-prefeita
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Ele pretende trabalhar com pla-
nos de obras para ajudar a gerar 
empregos. Haverá construção de 
hospitais, escolas e casas populares. 
Além disso, quer implantar o IPTU 
progressivo, com a finalidade de 
sobretaxar as grandes propriedades, 
principalmente as áreas nobres da 
cidade. Entre outras propostas para a 
economia estão o incentivo às mani-
festações culturais para atrair o turis-
mo e concurso público para as áreas 
onde tem déficit de profissionais.

ministro sumido
Mesmo sendo um dos deputados mais votados de Belo 

Horizonte, o ministro do Turismo, marcelo álvaro Antônio, 
simplesmente não tem dado as caras neste pleito de 2020. 
Aí tem coisa!

dinis no interior
Distanciado da política de BH, o ex-presidente da Assem-

bleia, dinis Pinheiro, passou a frequentar as cidades de Ibirité 
para apoiar seus familiares na disputa municipalista deste ano, 
e também, em Juatuba para manter contato com parentes de 
sua nova esposa.

menin presidente
Um leitor da coluna ligou para comentar: “o empresário 

rubens menin não tem a menor pretensão de ser candidato 
a governador. No plano nacional, poderia até aceitar ser vice 
de Jair Bolsonaro, mas por aqui, sendo amigo pessoal do 
governador romeu zema (Novo), não entraria nesta peleja”.

brasil sem reformas
“As reformas Administrativa e da Previdência são temas que 

recorrentemente estão nos bastidores do noticiário nacional. 
Mas tudo não passa de um jogo de cena para inglês ver. Podem 
apostar que chegaremos ao final do ano debatendo esses 
assuntos sem uma solução plausível”, sentencia o historiador 
marco Antonio villa.

origem do coronavírus
Do alto de sua experiência, o médico cardiologista dante 

senra desafiou as pessoas que consideram o novo coronavírus 
uma invenção de laboratório. “As pesquisas estão indicando 
que se trata de um germe de origem silvestre, assim como 
já aconteceu com outros no passado. Só após muito tempo 
descobriram oficialmente de onde eles vieram”.

Pandemia x cinemas
Depois de um levantamento nacional, o economista e 

cientista político ricardo sennes sentenciou: “a pandemia 
no Brasil atingiu muitos segmentos da sociedade, inclusive 
o setor cultural. Basta ver que dezenas de cinemas foram ou 
ainda serão fechados”, lamentou.

Força das redes sociais
O candidato a prefeito de Belo Horizonte, deputado bruno 

engler (PRTB), está firme na tentativa de usar a internet para 
superar a lacuna diante do fato do seu partido não participar do 
horário gratuito no rádio e na TV. “Vamos provar que as redes 
sociais podem perfeitamente superar a mídia tradicional”.

Xô, venezuela!
“Dois países vizinhos ao Brasil estão vivendo processos 

antidemocráticos, deixando a população em situação compli-
cada. Venezuela e Bolívia estão por um fio para provocaram 
ruptura de seus regimes democráticos, levando os civis a se 
tornarem combates ferozes. Tomara que esses assuntos não 
venham influenciar a democracia brasileira”. Pedido feito 
pelo ex-deputado federal e advogado, Airton soares. Cruz 
credo, gente!

Ausência de ministros
Durante debate na TV Cultura, o empresário e ex-deputado 

por São Paulo, emerson Kapaz, opinou: “As políticas sociais 
do governo federal estão prejudicadas por conta da ausência 
de titulares nos ministérios da Saúde e Educação, cujas pastas 
têm suas tarefas interrompidas constantemente. Isso, mais dia 
menos dia, vai afetar as ações que visam atender às classes 
menos favorecidas”.
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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.
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A Rádio Itatiaia está ao seu lado, no seu bolso, na sua bolsa, na sua mesa e na sua vida.
Baixe o nosso aplicativo em seu smartphone ou tablet - android ou ios - 
e ouça a Itatiaia 24h por dia, em tempo real, em qualquer lugar do mundo.
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AdvogAdo e consultor, esPeciAlizAdo em direito emPresAriAl e imobiliário,
sócio dA leite & AlcântArA - sociedAde de AdvogAdos – www.leitealcantara.com.br

Andre luiz mArtins leite

Compliance

32% dos brasileiros pretendem gastar
quase r$ 3 mil na Black Friday

Queridinhos
Os dados mostram ainda que 42% dos brasileiros devem apro-

veitar a data para comprar artigos de necessidade. Enquanto isso, 
25% pretendem adquirir itens de desejo, 17% vão trocar produtos 
antigos por novos ou de outro modelo e 6% devem antecipar as 
compras de Natal para economizar nos presentes. Na lista dos 
preferidos estão:

52,74% Eletrodomésticos e eletroportáteis 

41,05% Eletrônicos e informática 

32,36% Perfumes e cosméticos

28,64% Smartphone

28,12% Móveis e decoração

25,33% Acessórios e calçados

24,30% Roupas 

13,85% Livros 

11,27% Alimentos e bebidas

10,54% Viagem

9,30% Jogos e consoles

8,79% Relógio e joias

8,47% Artigos esportivos 

2,89% Assinatura de serviços 

1,96% Outros

Fatores de decisão de compra
73% Menor preço (com cashback)

9,41% Reputação da loja/marca

8,47% Frete grátis 

5,99% Facilidade de pagamento (parcelamento, juros baixo, etc.) 

2,48% Cupom de desconto 

0,20% Indicação de amigos

0,41% Outros maioria dos consumidores vai optar pelas compras on-line
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Estima-se que 72% da população vá às compras no período

“To comply” pode ser do inglês traduzido por 
“cumprir”; “obedecer”; “concordar”; “consentir”. 
Com efeito, compreende avanço muito importante 
no âmbito institucional e corporativo, que visa à 
eficácia e eficiência nas operações, à confiabili-
dade nas demonstrações financeiras e o cumpri-
mento das leis e das normas, por meio da adesão 
a práticas e técnicas de aderência a determinadas 
diretrizes de conformidade.

Em verdade, compliance, seja ele público ou 
privado, pressupõe técnica que se encontra inse-
rida em um contexto maior de princípios funda-
mentais e norteadores para a gestão empresarial, 
destinados que são a garantir a chamada gover-
nança corporativa. Ao lado do compliance temos 
ainda a transparência administrativa (disclosure), 
a equidade (fairness), a prestação de contas (ac-
countability), a ética (ethics) e a responsabilidade 
corporativa.

No plano jurídico a Lei Federal nº 12.846/2013, 
também chamada de “Lei Anticorrupção”, embora 
preveja que as pessoas jurídicas serão responsabili-
zadas administrativamente no plano objetivo, isto 
é, independentemente da demonstração de culpa, 
determina, por seu turno, que “os dirigentes ou 
administradores somente serão responsabilizados 
por atos ilícitos na medida da sua culpabilidade”. 
Por sua vez o seu sequente artigo 7º, inciso VIII, 
delimita que “serão levados em consideração na 
aplicação das sanções” (...) “a existência de meca-
nismos e procedimentos internos de integridade, 
auditoria e incentivo à denúncia de irregularidades 
e a aplicação efetiva de códigos de ética e de 
conduta no âmbito da pessoa jurídica”.

Similar caminho percorreu o legislador bra-
sileiro com a posterior edição da Lei Federal nº 
13.303/2016, agora ao tratar das empresas es-
tatais na criação do “Estatuto Jurídico” correlato, 
no ponto em que passou a determinar a inserção, 
nas respectivas estruturas, de área específica e 
autônoma, responsável pela verificação do cum-
primento o não de suas obrigações e de gestão 
de riscos, referindo-se naquela oportunidade, 
explicitamente, ao termo compliance.

A compreensão normativa nos revela que a 
efetiva adoção das técnicas e práticas de com-
pliance são capazes de beneficiar enormemente 
tanto o setor público quanto o setor privado, ao 
passo que, na gestão patrimonial, viabiliza a sua 
preservação ao apontar de antemão os riscos 
negociais e técnicas desconformes praticadas, de 
forma interna e anterior a formal fiscalização e 
autuação; por outro lado, no campo negocial / de 
gestão é também capaz de mitigar responsabilida-
des pessoais dos dirigentes e demais responsáveis 
pela tomada de decisões empresariais, no âmbito 
de sua atuação conforme. E isso se obtém por 
meio da adoção de técnicas, algumas delas a 
seguir brevemente explanadas.

Inicialmente, passa a ser de fundamental 
importância a edição e divulgação interna de 
um “Código de Conduta e Integridade” que ba-
sicamente disponha sobre os princípios, valores 
e missão, bem como forneça orientações gerais 
sobre a prevenção de conflito de interesses e veda-
ção de atos de corrupção e fraude. Imprescindível 
também será criação de um “canal de denúncias” 
que possibilite o recebimento de denúncias inter-
nas e externas relativas ao descumprimento do 
código e das demais normas internas de ética e 
obrigacional.

É ainda de grande importância a criação de 
mecanismos analíticos assistenciais, isto é, de 
auditoria empresarial opinativa, que para o campo 
privado poderá ser interna (trata-se de dever para 
as estatais), desde que seja esta independente 
(sugere-se ligação ao conselho de administração), 
ou externa.

Diante da complexidade de assuntos e regras 
e da abordagem direcionada às questões sensí-
veis aos diferentes segmentos econômicos, todo 
o processo de ajustamento e aderência deve ser 
conduzido principalmente por integrante da área 
jurídica, que deverá contar com total apoio dos 
demais envolvidos.
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Black Friday 2020 já tem data 
para acontecer. No dia 27 de no-
vembro, os brasileiros terão aces-
so as mais diversas promoções de 
inúmeros setores do comércio. O 

evento, que tem como objetivo limpar o esto-
que e preparar as vendas para o Natal, está 
cada vez mais popular no Brasil. Prova disso é 
uma pesquisa feita pela Méliuz que apontou 
que 72% dos consumidores garantem que vão 
aproveitar as liquidações este ano.

Os dados indicam que a maioria (58%) vai 
optar por fazer as compras on-line. Enquanto 
isso, 11% irão preferir visitar os espaços físicos. Há 
ainda o grupo que pretende dividir as compras 
entre lojas físicas e on-line, que somam 30,92%.

A recessão econômica causada pela 
pandemia do novo coronavírus parece não 

ter afetado o desejo de compra dos consumi-
dores. No que se refere aos gastos, 32,2% vão 
desembolsar entre R$ 1.000 e R$ 2.999; 25,9% 
devem empregar entre R$ 500 e R$ 999; 
14,6% estão dispostos a gastar R$ 3.000 ou 
mais; 14,3% visam consumir entre R$ 300 e 
R$ 499; 11% vão fazer compras entre R$ 100 
e R$ 299 e 1,6% pretende injetar até R$ 99.

Para o economista Fábio Tadeu Araújo, a 
média de brasileiros que ambicionam gastar é 
alta, representando sete em cada 10 pessoas. 
“Independentemente disso, a Black Friday tem 
se estabelecido como uma oportunidade de 
comprar produtos bons com preços atraentes. 
Algumas pessoas têm aproveitado a data, inclu-
sive, para antecipar presentes de aniversário e 
Natal. A soma desses motivos leva a um aumen-
to crescente da participação dos brasileiros”.

Araújo acredita ser possível que a data con-
tribua para a redução de estoques, gerando um 
majoração no pedido junto às fábricas de novos 

produtos em cima do potencial de vendas. “Se 
essa Black Friday for maior na questão do dinhei-
ro circulando - não apenas em quantidade de 
unidades -, pode dar um fôlego para retomada 
do crescimento neste final de ano”.

O especialista acrescenta que há a possibi-
lidade de a edição de 2020 ser melhor do que 
a do ano passado. “Mas é provável também 
que o valor médio de cada compra seja menor. 
Existem dois fatores, um empurra para baixo 
o outro puxa para cima”.

Ele esclarece que, para baixo, está sendo 
considerado o valor menor que cada brasileiro 
vai gastar, enquanto que para cima, o fato de 
haver mais pessoas entrando nessa Black Friday. 
“Não há como ter certeza de qual prevalecerá. 
Por ser um evento único e recente no país, já 
que se consolidou ao longo dos 2 últimos anos, 
programava-se que este seria o ápice. Acredito 
que há uma possibilidade pequena entre 5% e 
10% de volume maior do que em 2019”, conclui.

O conteúdo deste artigo é de responsabilidade exclusiva do seu autor

http://www.leitealcantara.com.br/
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número de mulheres admitidas é 50%
inferior ao de homens durante pandemia

Melhorado um pouco a crise eco-
nômica, diversos setores voltaram suas 
atividades e precisaram contratar profis-
sionais. Porém, a desigualdade de gênero 
no mercado de trabalho ficou ainda mais 
em evidência durante a pandemia de 
COVID-19. Em julho e agosto foram empre-
gadas 84.208 mulheres em Minas Gerais, 
enquanto que a quantidade de homens foi 
de 174.375 no mesmo período, segundo 
dados do Cadastro Geral de Empregados 
e Desempregados (Caged) do Ministério 
da Economia. Ou seja, o sexo feminino 
representa menos de 50% das admissões 
em relação ao masculino.

Ao analisar os dados recentes, o espe-
cialista em Recursos Humanos, Humberto 
Reis, explica que os números podem estar 
associados às características das vagas, 
que são mais voltadas ao público mas-
culino. “Em julho e agosto, foi verificado 
que as maiores contratações foram para 
alimentador de linha de produção, com 
7.500 empregos, e servente de obra, com 
5.300. Além disso, os setores de comércio e 
serviços tiveram que interromper imediata-
mente o trabalho na pandemia. Esses são 
justamente os que absorvem a maioria da 
mão de obra feminina”, esclarece.

setor de AtividAde QuAntidAde (mil)

serviços 40.976

comércio 22.583

indústria 14.919

construção civil 3.079

Agropecuária 2.651

A socióloga Giovana Castro destaca 
que, apesar de serem maioria na socie-
dade, as mulheres trabalhadoras são 
as mais impactadas negativamente 
nesta crise sanitária. “Muitas per-
deram o emprego, tiveram redução 
salarial e estão sobrecarregadas com 
suas funções. Acontece também de 
precisarem largar o posto de trabalho 
para cuidar dos filhos ou da família. 
A pandemia veio para agravar ainda 
mais esse cenário”.

E, como se não bastasse a dificuldade de 
conseguir emprego, ainda tem a desigualdade 
salarial. “Existem pesquisas mostrando que 
uma mulher ocupando o mesmo cargo que 
um homem recebe um salário até 38% menor. 
Nós avançamos muito nessa questão, mas 
ainda temos que melhorar bastante. Estamos 
longe, porém, caminhando a passos lentos 
para alcançarmos uma igualdade de gênero 
no mercado de trabalho”.

Ainda de acordo com Giovana, as mães 
sofrem ainda mais nesse período. “Como 
as crianças estão sem aulas e fazendo as 
atividades de casa, a empresa enxerga isso 
como um empecilho para que ela possa se 
dedicar à função. Já com os homens isso 
não acontece, mesmo quando eles dizem 
que possuem filhos. Por essas e outras 
razões que a participação feminina no 
mercado fica prejudicada”.

Simone Marques, 38, está desempregada 
há 7 meses e diz que o mercado de trabalho 
tem preconceito contra as mulheres. “A situ-
ação já era ruim antes da pandemia. Agora, 
ficou ainda pior e ninguém quer dar uma 
oportunidade para nós, ainda mais quando 
falo que tenho três filhos. Já entreguei meu 
currículo em mercado, padaria, farmácia e 
nada de ser chamada. Quando me ligam 
para fazer entrevista de emprego, ficam de me 
retornar e isso não acontece. É uma situação 
desesperadora”, lamenta.

Ela conta que emprego tem, mas o mer-
cado é dominado pelos homens. “É muito 
desigual. O sexo masculino consegue trabalho 
mais fácil e estão nos melhores postos. Outra 
coisa que pesa muito é a idade. Quando 
mais velha, mais difícil de ser contratada. As 
empresas não analisam suas competências 
e habilidades. Ficam focadas em detalhes 
não tão importantes para ocupar a vaga de 
emprego, o que é muito frustrante. A sorte é 
que minha família me ajuda e tenho recebido 
o auxílio emergencial do governo”, finaliza.

mulheres contratadas em julho/agosto

Fonte: Caged

daniel Amaro

os setores de comércio e serviço foram os que mais contrataram mão de obra feminina

Existem pesquisas
mostrando que

uma mulher ocupando
o mesmo cargo que

um homem recebe um
salário até 38% menor
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ENCADERNAÇÃO EM GERAL
Executamos qualquer t ipo de encadernação em CAPA DURA com revestimento em
P E RC A L U X ,  T E C I D O,  CO U RO,  PA P E L  E S P E C I A L ,  P E L I C A  o u  q u a l q u e r  m a te r i a l 
escolhido pelo cliente que seja adequado para uso de cola. Temos WIRE-O nas cores:
preto, branco e prata, fazermos até 42 cm de largura em PP OU CAPA DURA. Também
trabalhamos com aspiral. Traga seu trabalho de faculdade.

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

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

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

www.itapoaloterias.com.br

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

O conteúdo desta coluna é de responsabilidade exclusiva do seu autor

D A  C O C H E I R A AN I V ERSAR I ANT E S

A todos, os nossos Parabéns!

ministro AJudA A denegrir imAgem do stF - O ministro do Supre-
mo Tribunal Federal (STF), Marco Aurélio Mello, quase no momento 
de se aposentar, toma uma decisão judicial de soltar um poderoso 
bandido, ligado ao Primeiro Comando da Capital (PCC) e responsável 
pela exportação de droga do Brasil para o resto do mundo. A imprensa 
acabou descobrindo que a advogada Ana Luiza Gonçalves Rocha, autora 
do pedido de habeas corpus, que conseguiu a liberdade de André do 
Rap, é sócia do também advogado Eduardo Ubaldo Barbosa, que até 
fevereiro era simplesmente assessor de Marco Aurélio. O escritório dele 
foi instalado em Brasília no mês de março e, ao ser questionado desse 
fato, disse que isso não é motivo para suspeição e que não é amigo 
íntimo de Eduardo Ubaldo, embora ele tenha lhe prestado serviço 
como assessor no Supremo. Tão logo soube da soltura do bandido, o 
presidente do STF, Luiz Fux, cassou a decisão do seu colega e determi-
nou a prisão do criminoso, que já havia deixado o país. Aliás, André 
do Rap tinha informado a seus companheiros de cela de que ele não 
passaria o Natal preso, pois era certa sua liberação.

em pose especial para a coluna estão ione carvalho,
beth e seu marido, o fazendeiro marcio mol
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A históriA semPre se rePete - O vice-líder do governo no Senado, 
senador Chico Rodrigues (DEM-RR), foi pego com R$ 32 mil em espécie 
dentro da cueca. Ele estava sendo investigado pela Polícia Federal pelos 
desvios de mais de R$ 20 milhões destinados pelo governo federal 
contra a COVID-19 em Roraima. Isso aconteceu logo depois de o presi-
dente Jair Bolsonaro afirmar que não tem corrupção em sua gestão. 
Espera-se que ele seja defenestrado da função no Senado.

As chuvAs chegArAm - Com elas, vêm as enchentes que Belo Ho-
rizonte enfrenta todos os anos, sem que nenhuma obra importante 
tenha sido feita para amenizar os efeitos que moradores e comercian-
tes sofrem. Vamos ver novamente as mesmas cenas de destruição, 
enquanto a prefeitura continua enxugando gelo, pois faz os reparos 
sem resolver o problema de fato.

o prefeito de Belo Horizonte, Alexandre Kalil (PSD), está 

tão certo da sua vitória que, normalmente, não tem agenda de 

candidato. Fica sempre em seu gabinete na prefeitura, enquanto 

todos os concorrentes estão em reuniões com eleitores na cidade. 

em contagem, com a saída do ex-prefeito Ademir Lucas 

(Podemos) do páreo, é certa a vitória de Marília Campos (PT) no 

primeiro turno, a menos que aconteça uma surpresa. O prefeito 

Alex de Freitas não disputa a eleição e vai deixar uma série de 

obras sem terminar. 

É triste ver o fogo consumindo matas e reservas florestais em 

Minas e no Brasil. Mais deprimente ainda é saber que ano que 

vem tudo vai acontecer de novo, porque não trabalhamos com a 

prevenção. Até hoje ninguém foi preso por atear fogo na natureza.

A rua bonfim é uma das artérias mais antigas da cidade, pois 

quando se construiu Belo Horizonte foi instalado também o Cemité-

rio do Bonfim. Portanto, a ponte sobre o Ribeirão Arrudas, próximo a 

Praça Vaz de Melo, foi feita para passar os primeiros funerais da nova 

capital. Ou seja, já são 123 anos sem rede de água pluvial no local.

domingo, dia 18 de outubro

Ex-deputado Geraldo Pereira Sobrinho
Deputado Sávio Souza Cruz
Jornalista Fabrício Calazans - Rádio Itatiaia 
Wellington Campos, Rádio Itatiaia 

segunda-feira, 19

Ex-deputado Paulo Romano 
Ex-prefeito de Joaíma, Márcio Kangussu
Hélio Machado
Pedrinho Friche

terça-feira, 20

Dona Latife Hadad Pereira dos Santos 
Radialista Zilma Brandão 

Quarta-feira, 21

Ex-deputado Paulo Heslander
Jornalista Janete Ribeiro 
Delegado JB Moreira 
Delegado Otto Teixeira Filho 

Quinta-feira, 22

Coronel Silvio Antônio Leite 
Profa. e historiadora Maria de Lourdes Dias Reis

sexta-feira, 23

Senhora Maria Elza Veras
Advogado Francisco Goiás
Advogado Délcio Mitre
Jornalista Maria Helena - esposa de Carlos Felipe

sábado, 24 

Modesto Araújo - presidente da Drogaria Araujo
Luiz Carlos Braga - superintendente do Mercado Central

ATRAÇÕES: FAIXA NOBRE B | ALAN E ALEX |  DJ JAMIE BLONDE
JAIME BAZÍLIO | HENRIQUE E MANOEL | ANDREZINHO TS

24OUT
DAS 10H ÀS 15H
NO BUTECO DO MARANHÃO

LIVE NO CANAL YOUTUBE.COM/PAPOFURADOTV

APRESENTAÇÃO:
ANDREIA OLIVEIRA

DAYANNE MYRA

REALIZAÇÃO:

AV BIAS FORTES 541 - LOURDES  (31) 2514 - 8420

FERNANDO PACHECO
MALU AGATÃO

PARTICIPAÇÃO ESPECIAL:
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www.horizontebelo.com.br
(31) 3261-1515

Sua melhor opção para:

• Reuniões e treinamento
• Fins de semana

A 52 km de BH e 9 km do Inhotim

• Férias
• Feriados

Hotel Fazenda

Brumadinho - MG
Horizonte Belo

ProFessor dA grAduAção em teologiA interconFessionAl do
centro universitário internAcionAl uninter – anapaula@pg1com.com

luiz AleXAndre solAno rossi
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É possível morrer de calor?
entenda o que é hipertermia

Síndrome do medo
Medo e insegurança são 

duas realidades que 
caminham juntas e 
se tornaram amigas 

do povo brasileiro. Vive-se o medo e 
a insegurança nos mais diversos ní-
veis: medo de ser assaltado, de ser 
demitido, de não ser compreendi-
do, da intolerância. Insegurança em 
relação à saúde, habitação, à eco-
nomia do país. Razões não faltam 
para que a síndrome ganhe corpo 
e cresça feito uma bola de neve.

Não vejo com bons olhos 
o medo. Ele acaba gerando o 
individualismo e, dessa forma, se 
apresenta como um elemento im-
prescindível para que não haja so-
lidariedade. O medo faz com que 
as pessoas se escondam e fiquem 
trancafiadas em suas próprias ca-

sas, em seus próprios mundos, em 
si mesmas, ensimesmadas. Ele é 
verdadeira vitamina para que nos 
tornemos ensimesmados!

Tenho medo do medo, des-
culpe-me a expressão, por mais 
paradoxal que possa ser. Pois ao 
contrário de uma sociedade regi-
da pelo individualismo, gostaria 
de presenciar e viver numa socie-
dade regida pela solidariedade e 
pela partilha. Trata-se de minha 
utopia pessoal. Com ela sonho e 
choro, reflito e tento correr atrás; 
às vezes corro como um menino 
com os desejos mágicos da me-
ninice; às vezes, como um idoso 
que de tanto apanhar na escola 
da vida, aprendeu como lutar e 
resistir diante dos problemas que 
a vida lhe apresenta.

Medo e solidariedade são 
sentimentos opostos. Impossí-
vel caminharem juntos, pois, 
um leva à exclusão dos outros 
nas relações sociais como se 
fossem seus inimigos e, o ou-
tro, gera ação e mobilização 
comunitária.

É preciso ultrapassar a barrei-
ra do medo. A vida deve ser pau-
tada em valores que estimulem 
a solidariedade. Penso que talvez 
assim possamos caminhar sem 
medo de amar, de falar a verda-
de em amor, de estar presente na 
caminhada dos que sofrem, de 
denunciar as violências presentes 
no cotidiano e de ser refrigério 
para os vulneráveis.

Se o medo afasta, a solida-
riedade une!
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A intensa onda de calor que aco-
meteu o país nos últimos dias fez 
o Instituto Nacional de Meteoro-

logia (Inmet) emitir um alerta vermelho 
para diversos estados do Brasil, dentre 
eles, Minas Gerais. O Inmet pediu atenção 
especial da população sobre o risco de 
morte por hipertermia, quando a tem-
peratura corporal sobe além dos 40ºC.

O clínico geral e cardiologista Dio-
go Umman afirma que o problema é 
provocado por causas externas como 
uma longa exposição ao calor intenso, 
esforço físico, além da insolação ou altas 
temperaturas.

O fisiologista Thiago Cesar diz que 
algumas pessoas têm maior risco como 
crianças, idosos e pacientes hipertensos, 
cardiopatas, com distúrbios endócrinos 
e com alterações. “Isso porque a perda 
da capacidade de reduzir o calor corporal 
pode ocorrer mais rapidamente, acele-
rando o processo de hipertermia”.

O quadro pode ocasionar sintomas 
em diversos níveis e em sua forma mais 
branda, é possível sentir náuseas, tontu-
ras, dores de cabeça, pele ruborizada ou 
avermelhada, exaustão física, câimbras 
musculares, respiração acelerada e 
suor excessivo. “Em casos mais graves, 
como os distúrbios endócrinos ou do 
hipotálamo (nosso centro termorregu-
lador), os pacientes podem apresentar 
desmaios, urina escura ou amarelada, 
falência de órgãos, desidratação severa 
e, em situações mais extremas, pode 
levar à morte”.

Se o indivíduo começa a sentir al-
guns desses indícios, a primeira ação 
a ser tomada, de acordo com Cesar, 
é interromper a exposição a qualquer 
fator desencadeante e, em casos 
mais graves, procurar atendimento 
médico. “A pessoa pode buscar um 
ambiente menos quente, ventilado 
e à sombra. É muito importante a 
hidratação com água, água de coco 
ou bebidas isotônicas, uso de roupas 
leves e compressas para diminuir o 
calor corporal”.

Em situações como desmaios ou 
convulsões, além de realizar o res-
friamento do corpo com compressas 
frias ou gelo em locais como o peito, 
pescoço e membros e a hidratação, 
é recomendado buscar por auxílio 
médico imediato. “Nos hospitais, o 
tratamento de hipertermia envolve a 
administração de eletrólitos e fluidos 
frios intravenosos, além do monitora-
mento cardiorrespiratório”.

O fisiologista esclarece que a prin-
cipal forma de evitar a hipertermia é 
manter-se hidratado. “Usar roupas le-
ves e claras, manter-se em ambientes 
ventilados. No caso de portadores de 
síndromes metabólicas, seguir o tra-
tamento e acompanhamento médico 
é imprescindível”.

Já Umman finaliza dizendo que 
é fundamental evitar horários de 
grande incidência do sol. “É preciso 
ainda se resguardar quanto à ingestão 
de bebidas quentes e alcóolicas. Se 
a pessoa for fazer atividade física, o 
melhor horário é na parte da manhã 
ou no final da tarde para a noite”.

o pior parece ter passado
Após as chuvas do feriado do dia 12 de outubro, 

a onda de calor foi embora. Isso porque uma frente 
fria fez com que as nuvens cobrissem o sol. Durante 
o período quente, porém, a capital mineira registrou 
38,4°C, o dia mais quente da história da cidade.
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Apenas 0,1% dos candidatos aos cargos
de prefeito e vereador são lgbti+

como se identifica Quantidade

gay 274

lésbica 74

mulher trans 69

nenhuma das opções, sou aliado (a) 54

bissexual masculino 28

bissexual feminina 21

mandato coletivo lgbti+ 19

travesti 17

outra orientação sexual/identidade 11

homem trans 11

Queer 3

Assexual 3

intersexual 1

Ministro destaca ações federais para
a retomada da economia na Fiemg

O minist ro -chefe  da 
Casa Civil da Presi-
dência da República, 
Braga Netto, desta-
cou as ações do go-

verno federal no enfrentamento 
à COVID-19 e o cenário de recu-
peração da economia brasileira 
em palestra promovida pela 
Federação das Indústrias de Mi-
nas Gerais (Fiemg) no dia 14 de 
outubro, em Belo Horizonte. O 
evento contou com a presença do 
presidente da Federação, Flávio 
Roscoe, do governador de Minas 
Gerais, Romeu Zema (Novo), 
do vice-governador do estado, 
Paulo Brant, do senador Antonio 
Anastasia (PSD) e lideranças 
empresariais.

Braga Netto destacou a atua-
ção da Casa Civil como centro de 
governo e as ações desempenha-
das pela pasta na coordenação, 
integração e monitoramento 
das ações do governo federal. 
Desde março, a Casa Civil coor-
dena o Comitê de Crise para a 
Supervisão e Monitoramento dos 
Impactos da COVID-19 e o Centro 
de Coordenação de Operações, 
instituídos pelo presidente da 
República, Jair Bolsonaro, para 
mitigar os efeitos da pandemia.

“Agradeço a oportunidade de 
poder trazer uma mensagem de 
esperança. Muitas vezes, por cau-
sa das notícias, esse otimismo se 
perde. Viemos mostrar que o país 
está no rumo certo e o governo 
federal está preocupado com a 
retomada do crescimento eco-
nômico. O presidente Bolsonaro 
nos deu diretrizes claras de que 
é importante não só preservar a 
vida, mas também o trabalho”, 
pontuou.

Ações

O governo federal destinou, 
até o momento, mais de R$ 590 
bilhões para combater a COVID-19 
e anunciou mais de 7 mil medidas 
de enfrentamento à pandemia, em 
especial, o apoio aos mais vulnerá-
veis, o pagamento do auxílio emer-
gencial a 67 milhões de brasileiros, 
a preservação de 18,5 milhões de 
empregos e o a concessão de linhas 
de crédito que somam mais de R$ 
100 bilhões para auxiliar empresas 
a manterem as suas atividades.

Para apoiar Minas Gerais e os 
municípios mineiros na pandemia, 
repassou R$ 10,3 bilhões. Foram 
habilitados 1.348 novos leitos de UTI, 
e distribuídos 914 respiradores, 1,4 
milhão de testes (rápidos e RT-PCR) 
para detecção da doença, 1,8 milhão 
de comprimidos de medicamentos 
e entregues 29 milhões de Equipa-
mentos de Proteção Individual (EPIs), 
incluindo máscaras, luvas e álcool 
em gel.   

Apoio ao setor produtivo

Dentre as diversas ações para 
o enfrentamento e mitigação de 
danos decorrentes da pandemia, 
o presidente da Fiemg enalteceu 
a postura do governo federal de 
apoio e estímulo à preservação da 
atividade econômica.

“O setor produtivo foi ouvido e 
não temos o que nos queixar. Pre-
cisamos reconhecer o amplo leque 
de ações do governo federal e do 
Congresso Nacional para reduzir os 
potenciais danos na economia e na 
vida dos cidadãos. Essa sintonia com o 
governo federal é que vai permitir que 
o Brasil lidere a retomada econômica 
no mundo”, reforçou.

recuperação

Braga Netto também destacou 
a atual convergência do Brasil com a 
Organização para Cooperação e De-
senvolvimento Econômico (OCDE), o 
grupo de países desenvolvidos. A enti-
dade tem feito análises e recomenda-
ções para auxiliar os países a superar 
os desafios impostos pelo coronavírus. 
De acordo com o ministro, o governo 
brasileiro tem incorporado em suas 
políticas essas recomendações de 
modo a promover mais rapidamente 
a recuperação econômica do país. Se-
gundo o relatório da OCDE referente 
ao mês de agosto, o Brasil figurou 
como o único país entre as grandes 
nações que apresentou “fortaleci-
mento contínuo” em relação ao ritmo 
de retomada da economia.

Por fim, ele apresentou aos 
participantes as diretrizes do pla-
no de retomada da economia do 
governo federal que empregou 
uma ferramenta de priorização de 
projetos para recuperação mais 
célere da economia no período pós-
-pandemia. O plano é composto por 
dois eixos: Ordem e Progresso. No 
eixo Ordem, o planejamento prevê 
ações de reestruturação e desbu-
rocratização do Estado que visam à 
atração de novos investidores. Já no 
eixo Progresso estão contempladas a 
realização de obras públicas já mobi-
lizadas e obras com capital privado. 

Segundo Braga Netto, o pla-
no selecionará projetos de alto 
potencial de geração de emprego 
e renda, dentro da lógica de recu-
peração mais célere da atividade 
econômica alinhados com o plano 
de governo “Caminho da Prosperi-
dade”. A estimativa de atração de 
investimentos privados é de mais 
de R$ 1 trilhão em uma década.
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exportações do agronegócio
mineiro crescem mais de 9%

Agronegócio representou 34% de todo o faturamento das vendas externas do estado

Com crescimento de 9,2% na 
receita e 28,4% no volume, as ex-
portações do agronegócio de Minas 
Gerais já atingem US$ 6,42 bilhões no 
acumulado entre janeiro e setembro 
deste ano, em relação ao mesmo pe-
ríodo do ano passado. Ao todo, foram 
embarcadas mais de 10 milhões de 
toneladas em produtos.

O subsecretário de Política e 
Economia Agropecuária da Secretaria 
de Estado de Agricultura, Pecuária e 
Abastecimento (Seapa), João Ricardo 
Albanez, destaca a importância do 
agro para a economia mineira, uma 
vez que o setor representou 34,4% das 
exportações de todo o estado.

“Isso é um resultado positivo 
para a economia de Minas. O estado 
teve um pequeno declínio no valor 
geral das exportações, mas, se não 
tivéssemos o agronegócio, teríamos 
uma queda ainda maior. No saldo 
da balança comercial o agro contri-
buiu com US$ 5,9 bilhões, valor que 
representa 46% do saldo comercial 
mineiro”, afirma Albanez.

 
câmbio e alta demanda

Segundo Manoela Teixeira de 
Oliveira, assessora técnica da Supe-
rintendência de Inovação e Economia 
Agropecuária (Siea) da Seapa, este 
bom resultado está atrelado a dois 

principais fatores: o câmbio favorável 
ao comércio exterior e a alta deman-
da de compras da China. “Cerca de 
30% das nossas exportações foram 
para a China. Em comparação com 
2019, as compras do país asiático 
cresceram 125% neste ano”, destaca.

Nestes 9 meses, a agropecuária 
mineira enviou seus produtos para 
168 países, sendo os principais China 
(US$ 1,88 bilhão); Estados Unidos 
(US$ 621,41 milhões); Alemanha 
(US$ 599,27 milhões); Itália (US$ 
391,83 milhões); e Japão (US$ 249,65 
milhões).

“Minas tem conseguido manter 
seus produtos competitivos no mer-
cado internacional, mesmo nesse 
período de pandemia. A oferta re-
gular de café, soja, açúcar e carnes 
vem garantindo boas negociações e 
acumulando recordes históricos neste 
ano”, acrescenta Manoela.

vendas

Os bons resultados não foram 
apenas no acumulado do ano. Con-
siderando apenas as vendas de 
setembro, as exportações alcançaram 
US$ 730,38 milhões. Este valor foi o 
melhor resultado para o mês desde 
2014.

O superintendente de Inovação 
e Economia Agropecuária da Seapa, 
Carlos Eduardo Bovo, faz uma boa pro-

jeção para o período pós-pandemia.
“A gente percebe que alguns 

países, como China, Estados Unidos e 
Alemanha, vêm ampliando a procura 
por alimentos e produtos agropecuá-
rios e agroindustriais, que é um fator 
favorável. O estado está preparado 
para aproveitar essas oportunidades, 
devido ao bom desempenho que 
estamos acompanhando ao longo 
dos últimos anos, com safras recorde, 
aumento de produtividade e produtos 
de qualidade”, argumenta.

mais exportados

A pauta exportadora do agrone-
gócio de Minas Gerais segue liderada 
pelo café e seus derivados, que repre-
sentam 40% de todas as vendas, com 
um total de US$ 2,56 bilhões. Ao todo, 
foram embarcadas 12,5 milhões de 
sacas de 60 kg.

“O café mineiro foi enviado, 
principalmente, para a Alemanha, 
que adquiriu, neste ano, 4 milhões de 
sacas, totalizando US$ 540 milhões, 
um aumento de quase 10% na com-
paração com o ano anterior”, pontua 
Manoela.

As vendas do complexo soja 
também seguem aquecidas, princi-
palmente pelo envio do grão à China, 
que ocasionou um aumento de quase 
37% na receita (US$ 1,66 bilhão) e 
43% no volume exportado (4 milhões 
de toneladas), em comparação com 
o período de janeiro a setembro de 
2019.

carnes

Com uma receita de US$ 744 
milhões e um volume de 240 mil 
toneladas, as carnes também seguem 
com as vendas aceleradas em 2020. 
Os principais destinos foram a China, 
Hong Kong e Arábia Saudita, que, 
juntos, responderam por cerca de 
75% dos envios.

Representando 77% de todas as 
carnes exportadas, a bovina registrou 
um incremento de 7% no valor e de 
8% no volume exportado, totalizando 
US$ 572 milhões e 535 milhões de 
toneladas. Mas a carne suína tam-
bém teve bons números, com US$ 31 
milhões e 10 mil toneladas, chegando 
a 91% de crescimento em relação ao 
mesmo período do ano passado.
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pesar da população 
LGBTI+ (lésbicas, gays, 
bissexuais, travestis, 
trans, queers, interse-
xuais e outros públi-
cos) ser estimada, por 
entidades da causa, 

entre 14% e 16,5% dos brasileiros ape-
nas 585, ou 0,1%, do total de  532.871 
pessoas que se candidataram aos 
cargos de prefeito e vereador, em mais 
de 5 mil municípios, pertencem a essa 
comunidade. O levantamento é do Pro-
grama Voto com Orgulho, da Aliança 
Nacional LGBTI+, uma organização da 
sociedade civil, pluripartidária e sem 
fins lucrativos. 

Do total de postulantes aos cargos 
públicos neste ano, 46,8% (274) de 
gays; 12,6% (74) são lésbicas; 11,6% 
(69) são mulheres trans; 4,8% (28) 
são bissexuais masculinos; e o restante 

são as demais identidades de gênero 
e orientações sexuais. Para o posto de 
vereador (a) são 569 concorrentes e 
para prefeito (a) 15.

Na visão do diretor-presidente da 
Aliança Nacional LGBTI+, Toni Reis, 
apesar do índice de candidaturas 
baixo, a participação é considerada 
uma vitória importante. “A avaliação 
é extremamente positiva. Para subir 
uma escada precisamos dar o primeiro 
passo. Em 1996, tínhamos oito postu-
lantes, hoje são 585. Então aumentou 
muito nesses últimos anos. Precisamos 
cada vez mais que os cidadãos assu-
mam sua sexualidade, identidade e 
pauta”, afirma. 

Entre os estados, São Paulo é a 
unidade da Federação que tem o maior 
número de candidaturas LGBTI+ (142), 
seguido por Rio de Janeiro (62), Bahia 
(58), Minas Gerais (53), Paraná (43) 
e Rio Grande do Sul (40). Os estados 
que menos registraram são o Piauí (3), 
Tocantins (2) e Amapá (1).

De acordo com o relatório, a “inefici-
ência do Poder Legislativo brasileiro em 
assegurar direitos à comunidade ao lon-
go dos últimos anos, motivada por uma 
forte resistência conservadora, fez com 
que boa parte dos avanços para popu-
lação LGBTI+ viesse do Poder Judiciário. 
É de suma importância a representativi-
dade nos espaços de poder, até mesmo 
para provocar a discussão em todas as 
esferas políticas, pois a instalação do 
debate, da voz, só acontece por meio 
de um mandato, a representatividade 
isso permite”.

Segundo Reis, ocupar mandatos é 
o caminho para garantia de direitos. 
“Para qualquer minoria é muito impor-
tante a representatividade. Mulheres, 
negros e negras, pessoas com defi-
ciências e LGBTI+. Quem se organiza 
tem direitos, por isso incentivamos 
todas as minorias identitárias a se 
ordenarem”, diz.

A adesão ao programa Voto Com 
Orgulho, independente da orientação 
sexual, pode ser adotada por qualquer 
candidato, desde que preenchido um 
formulário. “Nós nunca venceremos 
uma batalha com poucos soldados e 
generais. Por isso, precisamos de alia-
dos e aliadas. Existem muito heterosse-
xuais parceiros da nossa causa. Marta 
Suplicy, por exemplo, não é lésbica e é 
uma das grandes apoiadoras da nossa 
comunidade. Paulo Pains, senador do 
Rio Grande do Sul, é um grande defen-
sor da causa LGBTI+. Fernando Haddad 
é hétero, pais de dois filhos e apoia 
à nossa luta. Nos aliamos a qualquer 
um que concorda com a Constituição 
e respeita os direitos humanos, então 
teremos candidatos LGBTI+ e candidatos 
aliados nos 5.776 municípios do Brasil”, 
finaliza Reis.

Partido %

Fonte: Vote LGBTI+
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cartilha informativa para
candidatos é lançada na Almg

Com o objetivo de apresentar 
aos próximos vereadores e prefei-
tos eleitos em 2020 as principais 
demandas da área educacional, 
a Frente pela Educação Democrá-
tica de Minas Gerais lançou no dia 
15 de outubro, Dia dos Professores, 
a cartilha Voto Educação, em audi-
ência da Comissão de Educação, 
Ciência e Tecnologia da Assembleia 
Legislativa de Minas Gerais (ALMG).

O documento, elaborado por 
especialistas, apresenta propostas 
para a melhoria da educação nos 
municípios e é dividido em 12 eixos:

Professor da Faculdade de Edu-
cação da Universidade Federal de 
Minas Gerais (UFMG), Bernardo 
Jefferson de Oliveira, explicou que 
a cartilha completa está disponível 
na internet e pediu a ajuda de toda 
a sociedade civil na divulgação, 
tendo em vista que, ao contrário de 
anos anteriores, o Tribunal Superior 
Eleitoral ainda não liberou os e-mails 
de todos os 80 mil candidatos às 
eleições, deixando a Frente pela 
Educação à mercê dos diretórios 
regionais de partidos políticos.

Oliveira enfatizou que a inten-
ção da cartilha é municiar os futu-
ros legisladores e representantes 
do Executivo com informações, 
textos, vídeos e sugestões de como 
atuarem na supervisão, planeja-
mento e formação dos Conselhos 
Municipais de Educação.

Ele reforçou também a impor-
tância do fortalecimento dos con-
selhos, já que, em muitas cidades, 
eles ainda não existem ou não 
funcionam como deveriam. “Ao vo-
tar, precisamos pensar em candida-
tos que encarem a educação como 
prioridade e estejam dispostos a 
fazer o investimento necessário 
para que ela seja um mecanismo de 
transformação da nossa realidade e 
enfrentamento das atrocidades que 
estamos vivendo”, pontuou.

recursos podem diminuir

Diretor de Políticas Públicas 
da Fundação Santillana e pesqui-
sador da Faculdade Latino-Ame-
ricana de Ciências Sociais, André 

Lázaro, reforçou que as escolas 
municipais são as menos pre-
paradas, sem terem bibliotecas 
ou quadras para atividades es-
portivas dos alunos e pediu que 
as prefeituras invistam mais em 
suas infraestruturas.

“Temos 180 mil escolas pelo 
Brasil e 60% delas estão nos 
municípios. A educação é o ser-
viço público melhor distribuído 
pelo país. E conseguimos fazer 
milagres com o Produto Interno 
Bruto (PIB) que temos, que é 
muito pequeno quando dividi-
mos pela nossa população. O 
ensino fundamental demanda 
gastos enormes”, disse.

Ele também ponderou que 
esta não será uma eleição como 
as outras, já que ainda é cedo 
para dizer quais serão as con-
sequências da pandemia para 
a educação brasileira. “Acredito 
que teremos aumento da pobre-
za, miséria, fome e desemprego 
e, por consequência, uma migra-
ção de grande número de estu-
dantes para a escola pública. A 
economia já vinha mal, então 
a tendência é a educação perder 
ainda mais recursos. A atenção 
das prefeituras para a área fará 
grande diferença”, afirmou.

Ex-subsecretário de Estado 
da Educação de Minas Gerais 
e ex-secretário Municipal de 
Educação de Belo Horizonte, 
Antônio David de Sousa Júnior, 
lembrou que cabe aos municí-
pios ofertar educação infantil 

de bebês até 3 anos e educação 
fundamental de 4 a 17 anos em 
colaboração com os estados, 
sendo que a oferta do ensino 
fundamental deve ser gratuita.

“As crianças e adolescentes 
devem ter acesso à educação e 
permanecer nas escolas, essa é 
uma condição essencial para a 
qualidade de vida. E precisamos 
ter em mente que é essencial 
uma articulação estreita entre 
prefeitura, câmara municipal e 
a sociedade para que a oferta 
seja adequada, com qualidade, 
competência e transparência. 
A escola precisa ser um espa-
ço acolhedor e oferecer uma 
alimentação saudável”, com-
pletou.

Autora do requer imento 
que deu origem à reunião, a 
presidenta da comissão, deputa-
da Beatriz Cerqueira (PT), disse 
que escolheu o Dia do Professor 
para o lançamento da cartilha, 
especialmente, para enfatizar 
a importância da valorização da 
educação para o futuro do país. 
“Não adianta desejar Feliz Dia 
do Professor e não fazer nada 
pela educação. Precisamos lutar 
por tudo que está nesta cartilha, 
pois ela traz o que precisamos 
para uma educação pública de 
qualidade”. 

O deputado Professor Clei-
ton (PSB) endossou a fala da 
deputada. “O trabalho de um 
professor é eterno e tem impacto 
infinito dentro da sociedade”.

 Todas as crianças, 
adolescentes e jovens na 
escola;

 Valorização dos 
educadores;

 Sistema democrático e 
participativo;

 Ampliação da educação 
integral;

 Inclusão digital;

 Educação infantil;

 Educação de jovens e 
adultos;

 Educação especial 
inclusiva em todas as 
etapas;

 Ciência, cultura e 
diversidade;

 Financiamento/
investimento;

 Articular a educação 
básica com a superior;

 Cuidado e proteção.
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Espiritualidade e sucesso financeiro.
Podemos ter os dois ao mesmo tempo?

Como exercer a espi-
ritualidade sem que 
possa contrapor ne-
nhuma outra área na 

vida, onde só depende de nós 
mesmos para coexistir sucesso 
em todos os quadrantes de 
sua vida.

Qual sua relação 
com o dinheiro?

É que o dinheiro, segun-
do Emmanuel, é a grande 
paixão humana; a grande 
obsessão da humanidade en-
carnada. Nossa cultura cristã, 
mal interpretada, nos passou 
a ideia de que dinheiro é pe-
cado, lembramo-nos que em 
nenhum momento Jesus foi 
contra a riqueza.

Pode ser que a falta de 
dinheiro seja resultado da ati-
vação da lei de causa e efeito. 
Se você abusou do dinheiro 
numa reencarnação, pode ser 
que você sofra a carência dele 
para se reajustar, para você 

reaprender a usá-lo de manei-
ra harmônica e construtiva e, 
principalmente, com prudên-
cia. Mas nada obriga ninguém 
a permanecer na pobreza. Não 
existe determinismo. Você 
pode reencarnar com algumas 
limitações, entre elas a falta de 
dinheiro. Mas isso não impede 
você de modificar essa situa-
ção. O importante é que você 
aprenda a lição.

Todas as nossas limitações 
atuais têm sua razão de ser. 
Todas são oportunidades de 
aprendizado, são meios que 
a vida nos oferece de apren-
dermos lições em assuntos 
que falhamos no passado. 
Se alguém nasceu pobre, co-
nheceu fome e miséria, isso 
não quer dizer que tenha que 
ser sempre assim. A expiação 
só é necessária até haver o 
aprendizado. Se há a reamor-
nização com o dinheiro, se ele 
passa a ser visto como meio e 
não como fim, não há porque 
permanecer na pobreza.

O mundo oferece oportu-
nidades para todos. Claro que 
existe muita desigualdade, 
preconceito, desconhecimento 
por parte das camadas mais 
pobres da população. Mas as 
exceções demonstram que 
é possível vencer a pobreza 
e as dificuldades mesmo em 
condições menos propícias. Há 
muitos casos de pobres mise-
ráveis que ficaram ricos, assim 
como há muitos casos de ricos 
que acabaram nas ruas.

Somos espíritos imortais, 
estagiamos na matéria inú-
meras vezes. Cada um tem o 
que merece. Se todos fossem 
ativos e trabalhadores, se 
todos desenvolvessem o mes-
mo grau de inteligência, se 
todos tivessem confiança em 
si mesmos, se todos fossem 
gratos a Deus pela abundância 
e fartura que o universo nos 
oferece, se todos fizessem mais 
do que se espera que façam, 
todos ficariam ricos. Que Jesus 
esteja sempre conosco.

mailto:delannelavarini7l@gmail.com
http://educacaodemocraticamg.org/
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Preço dA cArne disPArA em bh

seleção de Futebol gAnhA com “APito Amigo”

cAi o número de contribuiçÕes do inss

Comer carne nas refeições e 
fazer o tradicional churrasco nos 
fins de semana está cada vez 
mais difícil para a população belo-
-horizontina. Uma pesquisa feita 
pelo site Mercado Mineiro consta-
tou um aumento superior de 30% 

no valor médio de determinados 
cortes e valores que chegam a uma 
variação de 170% na Grande BH. 
A alta vem sendo observada nos 
últimos 3 meses. O corte que teve 
o maior reajuste no valor médio 
foi a pá, que subiu de R$ 12,60 

para R$ 16,84, representando um 
reajuste de 33% no período. Em 
relação ao frango, o maior índice 
de elevação foi verificado no quilo 
da asa resfriada, que subiu de R$ 
14 para R$ 17,56, representando 
um salto de 25%.

A gente não sabe quem ajudou 
mais a seleção brasileira de futebol 
a ganhar do Peru: os peruanos ou o 
árbitro chileno que apitou a partida. 
O Brasil esteve duas vezes atrás no 
placar, mas, virou o jogo e fez 4 a 

2, em Lima. Resultado mentiroso! 
Conseguiu a vitória de um jeito feio e 
sem brilho, além de um pênalti mar-
cado pelo “apito amigo”. Será que 
apenas a Confederação Brasileira de 
Futebol  (CBF) não perceba que o Tite 

é um técnico ultrapassado e sem um 
esquema de jogo que possa passar 
credibilidade ao torcedor brasileiro? 
Com esse futebol, a equipe vai sofrer 
para conseguir uma vaga para a 
Copa do Mundo.

O mercado de trabalho bra-
si leiro se encontra em lados 
opostos. Apesar de ter alcançado 
no último ano um número re-
corde de empregados ativos, a 
grande maioria dessas pessoas 
não possuem nenhum direito 
trabalhista assegurado pelo INSS. 
Para se ter uma ideia, segundo o 

Instituto Brasileiro de Geografia 
e Estatística (IBGE), a quantida-
de de trabalhadores ocupados 
contribuindo para a Previdência 
Social caiu em quase 60% em 
pouco mais de um ano. É a menor 
porcentagem desde 2012. Outro 
dado preocupante é de que cerca 
de 40 milhões de profissionais 

atuam na informalidade, isto é, 
sem nenhum direito do INSS e 
CLT. Inclui-se aí os empregados do 
setor privado sem a carteira assi-
nada, trabalhadores domésticos, 
autônomos e empregadores sem 
o CNPJ. A consequência gerada 
pelo aumento da informalidade 
é a desigualdade salarial.

c A n A l   A b e r t o

uberlândia oferece mais de 90
serviços em plataformas on-line

servidora da Prefeitura de Juiz
de Fora participa de live nacional

O ferecer cada vez mais facilida-
de e celeridade na prestação 
de serviços públicos é um 
dos objetivos da Prefeitura 
de Uberlândia, que, desde 

2017, trabalha no desenvolvimento de 
recursos digitais. Com as precauções ne-
cessárias devido à pandemia de COVID-19, 
essa iniciativa se tornou ainda mais 
importante. Atualmente, são mais de 90 
serviços disponíveis para a população em 
plataformas on-line.

Ao acessar o Portal da Prefeitura (www.
uberlandia.mg.gov.br), o usuário encontra 
praticidade para requisitar demandas 
e acompanhar as atividades do poder 
público. Há várias maneiras de encontrar 
informações de interesse, agendar atendi-
mentos e conferir dados importantes, como 
escala médica nas unidades de saúde, 
trajeto das linhas do transporte público, 
emissão de guias, registro de reclamações 
e sugestões, acompanhamento das contas 
públicas, entre outros. 

O “Alvará num Clique”, por exemplo, é 
um canal disponível no portal e que permite 
solicitar e emitir o documento referente à 
construção, reforma e ampliação de imóveis 
pela internet. Já o Portal da Negociação é 
um sistema elaborado para informatizar 
serviços que antes só podiam ser realizados 
pessoalmente no Centro Administrativo e, 
por ele, contribuintes e empresas podem 
consultar as dívidas existentes, simular 
parcelamentos, imprimir guias para paga-
mento e esclarecer dúvidas.

O Agendamento On-line é um aliado 
para se obter serviços da Plataforma de 
Atendimento, no Centro Administrativo 
Municipal, ajudando a evitar filas e, conse-
quentemente, aglomerações.

Para facilitar a rotina da população, 
os idosos e pessoas com deficiência podem 
requisitar pela internet o cartão para esta-
cionamento de vaga especial. O cadastro é 
feito por meio da guia “Serviços” do menu 
do Portal da Prefeitura de Uberlândia. 

Alguns órgãos que apresentam de-
mandas muito específicas, como a Su-
perintendência de Proteção e Defesa do 
Consumidor (Procon), a Fundação de 
Uberlandense do Turismo, Esporte e La-
zer (Futel) e o Departamento Municipal de 
Água e Esgoto (Dmae) possuem páginas 
próprias com canais exclusivos de contato 
com a população. Demandas das áreas de 
educação, cultura, desenvolvimento econô-
mico e desenvolvimento social ganharam 
plataforma on-line especial.

conteúdo a um clique
Com o fechamento das escolas e a 

impossibilidade de realização de eventos 
culturais públicos em consequência da 
pandemia, estudantes passaram a contar 
com o portal “Escola em Casa” (que propor-
ciona acesso gratuito a materiais didáticos 
e diversos conteúdos pedagógicos da Rede 
Municipal de Ensino) e a população em 
geral ganhou acesso às iniciativas “Cultura 
em Casa” e “Ceai em Casa”.

 Voltado para o bem-estar dos idosos 
atendidos pelos Centros Educacionais de 
Assistência Integrada ao Idoso (Ceais) do 
município, a Secretaria Municipal de De-
senvolvimento Social, Trabalho e Habitação 
preparou as videoaulas do “Ceai em Casa” 
para manter esse público em movimento, 
com saúde e qualidade de vida. Com o 
“Cultura em Casa”, a Secretaria Municipal 
de Cultura viabiliza acesso a cartilhas, 
músicas, literatura, artes visuais, podcast, 
documentários e material audiovisual.

Já na área de desenvolvimento econô-
mico, a plataforma “Mais Negócio” oferece 
conteúdo de cursos profissionalizantes para 
várias áreas e capacitação em marketing 
digital. Ela também é uma ferramenta para 
os empreendedores que querem compor o 
cadastro de empresas disponibilizado para 
a população via “Zap da Prefeitura”.

‘zap da Prefeitura’
Pelo WhatsApp, é possível acessar 

um conjunto de serviços disponibilizados 
pelo “Zap da Prefeitura” (9.9774-0616). O 
usuário pode requisitar junto ao Dmae, por 
exemplo, segunda via de contas, certidão 
de quitação de débito e histórico de consu-
mo, além de notificar vazamentos de água 
em espaços públicos.

Consegue-se emitir ainda pelo aplicati-
vo de bate-papo a segunda via do Imposto 
Predial e Territorial Urbano (IPTU), obter 
orientações sobre a COVID-19, encontrar o 
catálogo de empresas, dividido por tipo de 
serviço ou produto e bairro da cidade (“Mais 
Negócio”), e agendar consulta médica com 
clínico geral da Rede Municipal de Saúde 
por teleconferência (“Médico Virtual”).

na palma da mão
Aplicativos (apps) para smartphones 

também estão em operação para facilitar o 
dia a dia do morador. Tem o “Saúde + Uber-
lândia”, que reúne notícias, agendamentos 
de consultas e exames, acompanhamento 
em tempo real do fluxo de atendimento das 
oito Unidades de Atendimento Integrado 
(UAI) da cidade, medicamentes disponibili-
zados pela rede, entre outros. Para apoiar as 
mulheres, o “Salve Maria” facilita a denúncia 
de violência contra a mulher diretamente à 
Polícia Militar e inclui o “botão do pânico” 
para casos de emergência. Juntos, os apps 
já contam com mais de 20 mil downloads.

O “UDI Sem Dengue” é mais um canal 
de comunicação entre a comunidade e o 
Programa Municipal de Controle da Dengue. 
De modo colaborativo, o cidadão pode 
enviar pelo aplicativo fotos e mensagens 
alertando as equipes do setor sobre possíveis 
criadouros do mosquito Aedes Aegypti.

Há ainda o “Mãe Uberlândia”, uma pla-
taforma que beneficia diretamente as mulhe-
res que fazem acompanhamento da gestação 
na rede municipal de saúde, e o “Ecobonuz”, 
que converte pontos acumulados com a 
experiência no transporte coletivo urbano 
em benefícios, como pagamento de contas, 
recargas de celular e passagens. Pelo “Educa 
UDI”, tem-se acesso à frequência, aproveita-
mento, boletim, notas e eventos dos alunos.

A servidora da Prefeitura de 
Juiz de Fora (PJF), Elisana 
Marques, do Departamento 
de Assuntos Previdenciários 
(Dprev) participou, no dia 8 

de outubro, da live “Tá no Radar”, promo-
vida pelo Instituto Gamma de Assessoria a 
Órgãos Públicos (Igam), que tratou sobre 
“A Qualificação de Dados Cadastrais Para 
o Novo Comprev”.

 A assistente de administração da PJF 
é integrante do grupo técnico de homolo-
gadores da implantação do novo Sistema 
de Compensação Previdenciária Comprev 
entre o Regime Geral de Previdência 
Social (RGPS) e os regimes próprios de 
Previdência Social dos Servidores Públicos 
da União, dos Estados, do Distrito Federal 
e dos Municípios (RPPS) – Comprev. O 
grupo tem representantes de diversos 
entes, incluindo a Secretaria Nacional 
da Previdência (Sprev), do Ministério da 
Economia.

Desde 2018, até o momento, já 
foram quase R$ 62 milhões recebidos 
pelo RPPS de Juiz de Fora, por meio 
da compensação previdenciária. Os 
recursos têm sido fundamentais para o 
pagamento de aposentados e pensio-
nistas da PJF. “A interação com outros 
entes tem possibi l i tado a troca de 
experiências, procedimentos e outras 

informações úteis acerca dos processos 
de trabalho e sistemas utilizados para a 
viabilização da compensação”, explicou 
Elisana.

Em termos práticos, a compensação 
previdenciária é realizada quando o 
servidor se aposenta. Por meio desse 
sistema nacional, aquelas contribuições 
realizadas pelo servidor para o Regime 
Geral são revertidas para o Regime Pró-
prio ao qual ele faz parte, e vice-versa, 
quando o servidor deixa o serviço público 
e se aposenta pelo Instituto Nacional do 
Seguro Social (INSS).

“Ter a oportunidade de participar do 
grupo técnico responsável pela implan-
tação do novo sistema cria atmosfera 
favorável à transição da antiga para a nova 
plataforma de Comprev, fazendo com que 
a PJF esteja um passo à frente neste contex-
to de mudança de paradigmas, oriunda da 
implementação de uma nova ferramenta 
de trabalho. Como fruto do empenho da 
equipe, a expectativa é que estejamos 
cada vez mais capacitados para, por meio 
do nosso trabalho, continuar garantindo 
esse recurso, que é tão significativo para o 
município”, destacou a servidora.
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contra a covid-19. Uma vacina de aplicação nasal 
contra COVID-19, que está sendo desenvolvida na Uni-
versidade de São Paulo (USP), deve entrar na fase de 
testes clínicos (com humanos) entre janeiro e fevereiro 
de 2021. A vacina nasal pode ajudar a bloquear o vírus 
na “porta de entrada”, o que não acontece com os 
imunizantes tradicionais. Segundo o pesquisador da 
USP, Marco Antônio Stephano, o grande problema é que 
as vacinas atuais são injetadas, então são responsáveis 
por evitar apenas a forma mais grave da doença e não 
interferem, por exemplo, no processo infeccioso. Ou 
seja, não impedem a entrada do vírus no momento da 
infecção. Já o imunizante por spray nasal, além de levar 
a produção de anticorpos na circulação sanguínea, tam-
bém produz antígenos nas mucosas – oral e nasal – onde 
o vírus penetra. Uma boa notícia porque somente com 
uma vacina é que a população mundial poderá ficar um 
pouco mais segura, mas não quer dizer que resolverá 
todo o problema. Todas as pessoas terão que continuar 
seguindo os cuidados de prevenção, pois o vírus não 
escolhe quem vai contaminar. Fonte: Agência brasil

ex-jogadores são péssimos comentaristas de 
futebol. A TV aberta hoje é comprometida com di-
reitos de transmissão e ninguém tem opinião própria 
nos jogos de futebol e nos programas esportivos. É 
somente para defender interesses. Exemplo disso são 
os ex-jogadores comentaristas que não podem falar 
com liberdade. Esse é o caso do ex-lateral Júnior, que 
jogou no Flamengo, mas tem pouca habilidade para 
comentar sobre as partidas. Ele não questiona se o 
jogador está indo mal e tem que ser substituído, se o 
técnico está ultrapassado ou se a convocação faltou 
determinado nome. E ainda tem narradores que 
o chamam de maestro. Ele foi maestro de alguma 
orquestra ou banda? Vários ex-atletas comentam fu-
tebol sem contestar absolutamente nada, estão ricos 
e ainda ocupam o lugar de jornalistas sem ter noção 
do que é ser um jornalista. O que não faltam são 
exemplos: Caio Ribeiro, Neto, Edmundo, Casagrande, 
Vampeta, etc. É muito amadorismo e falta de respeito 
com o telespectador que não tem mais paciência com 
esses pseudocomentaristas.

http://www.uberlandia.mg.gov.br/
http://www.uberlandia.mg.gov.br/
https://alvara.uberlandia.mg.gov.br/#/alvara-expresso/login
http://udigital.uberlandia.mg.gov.br/portaldenegociacao/
https://www.uberlandia.mg.gov.br/agendamentos-online/
https://www.uberlandia.mg.gov.br/prefeitura/orgaos-municipais/procon/
https://www.uberlandia.mg.gov.br/prefeitura/orgaos-municipais/procon/
https://www.uberlandia.mg.gov.br/prefeitura/orgaos-municipais/procon/
https://www.uberlandia.mg.gov.br/prefeitura/orgaos-municipais/futel/
https://www.uberlandia.mg.gov.br/prefeitura/orgaos-municipais/futel/
https://www.uberlandia.mg.gov.br/prefeitura/orgaos-municipais/futel/
https://www.uberlandia.mg.gov.br/prefeitura/orgaos-municipais/dmae/
https://www.uberlandia.mg.gov.br/prefeitura/orgaos-municipais/dmae/
https://portalescola.uberlandia.mg.gov.br/home
https://www.uberlandia.mg.gov.br/cultura-em-casa
https://www.uberlandia.mg.gov.br/cultura-em-casa
https://www.uberlandia.mg.gov.br/prefeitura/secretarias/desenvolvimento-social-habitacao-e-trabalho/ceai-em-casa/
https://www.uberlandia.mg.gov.br/maisnegocio/
https://api.whatsapp.com/send?1=pt_BR&phone=5534997740616
https://play.google.com/store/apps/details?id=br.com.fastmedic.saudemaisuberlandia&hl=pt_BR
https://play.google.com/store/apps/details?id=br.com.fastmedic.saudemaisuberlandia&hl=pt_BR
https://www.uberlandia.mg.gov.br/prefeitura/orgaos-municipais/prodaub/projetos-prodaub/aplicativo-salve-maria/
https://www.uberlandia.mg.gov.br/udi-sem-dengue/
https://www.uberlandia.mg.gov.br/mae-uberlandia/
https://www.uberlandia.mg.gov.br/prefeitura/secretarias/transito-e-transportes/ecobonuz/
https://www.uberlandia.mg.gov.br/educa-udi/
https://www.uberlandia.mg.gov.br/educa-udi/
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musas do brasileirão
de 2020 são eleitas
Conheça as beldades classificadas para a segunda etapa do projeto

N um 23 de ou-
tubro, prima-
vera em Três 
Corações (MG), 
n a s ce  E d s o n 

Arantes do Nascimento e, 
já menino, dando os pri-
meiros chutes, era chamado 
de Pelé.

A história e a carreira o 
mundo conhece, mas o que 
chama a atenção é que, de-
pois de tantas décadas da sua 
aposentadoria, Pelé continua 
celebrado como se tivesse 
jogado, domingo passado, na 
Vila Belmiro.

De 1957, quando estreou 
na seleção brasileira, até seu 
último chute, sua lenda per-
manece viva como nunca.

Algumas frases sobre Pelé:
O maior jogador de todos 

os tempos foi Di Stefano, 
porque Pelé não era deste 
mundo. (Puskas).

Qual a diferença entre 
mim e Pelé? Eu fui craque, e 
ele, gênio. (Leônidas da Silva).

Como se soletra Pelé. 
D.E.U.S. (Jornal Sunday Times 
de Londres).

A natureza que lhe deu 
quase tudo, e ele fez a parte 
que lhe cabia, jogando com 
alegria, garra, determinação 
e humildade. (Tostão).

Se Pelé não tivesse nasci-
do um homem, teria nascido 
uma bola. (Armando No-
gueira).

Muito prazer, eu sou Ro-
naldo Reagan, presidente 
dos Estados Unidos. Você não 
precisa se apresentar, porque 
Pelé todo mundo sabe quem 
é. (Ronaldo Reagan).

Pelé poderia virar-se para 
um Michelangelo, Homero 
ou Dante e cumprimentá-los 
com íntima efusão: como vai, 
colega?

Convivendo com proble-
mas de saúde já há algum 
tempo, Pelé talvez não pos-
sa receber as homenagens 
devidas pela sua carreira 
e pelo que representou na 
história do futebol brasi-
leiro e de como divulgou o 
nome do nosso país mundo 
afora.

Seu nome vive sempre 
comparado a outros grandes 
craques. As estatísticas apro-
ximam outros ídolos dos seus 
feitos e muitos esquecem que 
eram épocas diferentes. O pró-
prio futebol era diferente. Não 
é hora de apontar defeitos no 
Pelé e no Edson, que foram 
muitos.

Grande parte dos seus 
feitos não ficou para a poste-
ridade, e o futebol não tinha 
ainda a mídia mundial a seu 
favor, como hoje. Palmas 
eternas para Pelé!

80 anos do Pelé

Após mais de 8 meses de disputa, 
a organização do Musa do Bra-
sileirão divulgou as candidatas 

selecionadas para concorrer ao título de 
torcedora mais bonita do país. Em sua 
primeira etapa, a organização do projeto 
escolhe as representantes de cada time, 
que disputarão a segunda fase.

A edição de 2020 foi totalmente on-line 
devido à COVID-19 e contou com mais de 
500 candidatas inscritas. A divulgação 

das selecionadas foi feita em uma live no 
YouTube. 

“Esse ano foi especialmente desafiador 
para a escolha, uma vez que fomos impe-
didos de realizar os eventos presenciais 
durante a pandemia”, disse Lipe Aramuni, 
empresário que organiza o projeto desde 
2013. “Lançamos mão de ferramentas 
on-line e realizamos reuniões com as 
candidatas no intuito de conhecer melhor 
cada uma delas. Além disso, criamos uma 

dinâmica de desafios, que movimentou as 
redes sociais”.

Acompanhando as alterações reali-
zadas nos campeonatos de futebol, as 
beldades deste ano vão concorrer ao título 
nacional apenas em 2021. A disputa está 
prevista para acontecer no final do ano.

Mais uma vez valorizando a diversidade 
da mulher brasileira, o Musa do Brasileirão 
conta com representantes de todos os 
biótipos e belezas do nosso país.

Campeonato Mineiro de Vôlei Masculino segue
protocolo da Sociedade Mineira de Infectologia

Terminou a primeira fase 
do Campeonato Mineiro 
de vôlei masculino. Sada 
Cruzeiro, Minas TC, Mon-

tes Claros América Vôlei e Azulim/
Gabarito/Uberlândia mediram 
forças entre 4 dias de fase classifi-
catória, na Arena Minas, em Belo 
Horizonte. A competição de 2020 
conta com o protocolo de segu-
rança para a volta do voleibol em 
Minas Gerais, formulado junto à 
Sociedade Mineira de Infectologia 
e aprovado pelo Comitê de Enfren-
tamento à Epidemia da COVID-19, 
da Prefeitura de Belo Horizonte.

A primeira medida foi inicia-
da fora das quadras. Jogadores, 
comissão técnica apresentaram os 
resultados dos testes para COVID-19, 
além da lista de acesso à quadra. 
O acesso ao local foi limitado às 
equipes participantes do dia, funcio-
nários escalados para o evento, dois 
árbitros e equipe da transmissão. 
Ao entrar no Minas, todos foram 
submetidos a medida de tempera-
tura e auto declaração de sintomas, 
do qual foi registrado.

O vídeo check teve papel fun-
damental nos jogos, já que as 
partidas não tiveram árbitros de 
linha. Foram precisos apenas qua-
tro boleiros para deixar as bolas 
desinfetadas em cestas, do qual o 
próprio sacador pegava no fundo 
da quadra. As cadeiras na área 
reserva foram distribuídas em dis-
tanciamento entre atletas, além 

de cada um ter o seu lugar e sua 
garrafinha de água durante toda 
a partida, sem mudança de lado. 
O lado da quadra foi definido fora 
da área de jogo e o uso da máscara 
era obrigatório para todos, exceto 
jogadores e arbitragem dentro de 
quadra, na hora do jogo.

O levantador do Sada Cruzeiro, 
Fernando Cachopa, citou a boa 
organização do evento em relação 
a protocolo e que estranhou o fato 
de não ter a torcida.

“A memória que a gente tinha 
de antes é completamente dife-
rente. Chegar no ginásio e não ter 
barulho nenhum é diferente. Mas 
quanto aos protocolos, pela ques-
tão do vírus, acho que foi tranquilo, 
pois nossa rotina está sendo assim. 
Desde que iniciou a pré-temporada 
do cruzeiro a gente já tomava todas 
as medidas, então não foi uma coi-
sa estranha. O estranho foi não ter 

o barulho da torcida, mas quanto 
as medidas de saúde está tudo 
bem organizado e nós estamos 
adaptados” contou o levantador 
cruzeirense.

 As orientações documentadas 
pela FMV e redigidas pela Sociedade 
Mineira de Infectologia foram base-
adas nas normas da Organização 
Mundial de Saúde (OMS), Ministério 
da Saúde do Brasil (MS), Conselho 
Federal de Medicina (CFM), Asso-
ciação Médica Brasileira (AMB) e 
Sociedade Brasileira de Infectolo-
gia (SBI). As medidas de proteção 
apresentadas para o retorno das 
atividades de voleibol seguem rigo-
rosamente as práticas de segurança 
e assistência para atletas, membros 
das comissões técnicas, funcionários 
e colaboradores, que devem ser 
implementadas em concordância 
com as normas estabelecidas pelas 
autoridades de saúde locais.
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candidatas selecionadas:

maia muller 
Palmeiras

Keylla lopes
Atletico-MG

luh macedo
São Paulo

suzanne shwnay
Fluminense

ester lopes
Botafogo

renata monteiro
Vasco da Gama

carol soares
Coritiba

nai oliveira
Athletico-PR

tamiris lucio
Ceara

rosangela de Jesus 
Flamengo

micheli rocha
Internacional

Allana Franco
Atlético-GO

Walquiria bispo
Bahia

elda lee
Sport

camila rodrigues
Santos

ediene medeiros
Goiás

zaza Palmeira
Bragantino

ludi Pescheron
Grêmio

carol candelaria
Corinthians
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Andressa rodrigues 
Fortaleza


