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Divulgação

QUASE 40% DAS MULHERES JÁ TRAÍRAM

U

ma pesquisa
do Instituto
Francês de
Opinião Pública (Ifop) divulgou que
38% das mulheres declararam ter sido infiel ao
menos uma vez durante
algum relacionamento.
Quando perguntadas
sobre pensamentos infiéis, a taxa sobe para
61%. Mas, apesar de
parecer não ser tão incomum, o assunto é um
grande tabu não só para
sociedade, mas entre
elas também. Para Silvia
Rubies, diretora de Comunicação e Marketing
de um site que organiza
encontros extraconjugais, o estigma tem raiz
no machismo. “O medo
de ser mal vista, como
promíscua, é algo muito
presente na sociedade,
em especial para as mulheres”, diz.
Geral – Página 9

Divulgação

João Vítor Xavier

Divulgação

Marilia Domingues

Nilmário Miranda
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JF usa R$ 3,5 milhões
para turbinar setor
cultural Cidades – Página 10

Apesar do trabalho remoto já ser
permitido pela legislação brasileira
há um tempo, foi com a imposição
da pandemia que a modalidade foi
incorporada por milhões de pessoas.
Acontece que a flexibilidade agradou
os trabalhadores do mundo todo. De
acordo com uma pesquisa da Cisco
Systems, cerca de 90% dos funcionários
querem poder escolher se fazem o serviço em casa ou no escritório quando as
restrições forem suavizadas.
Economia – Página 6

Pandemia deixa eleitores
com medo de ir votar
Evitar aglomerações é uma das
principais orientações da Organização
Mundial da Saúde (OMS) para evitar o
contágio da COVID-19. Mas, no próximo
dia 15, quando todos os brasileiros
terão de ir às urnas escolher prefeito e
vereador para sua cidade, ficará difícil
evitar contato com outras pessoas. O
Tribunal Superior Eleitoral (TSE) está
tomando uma série de medidas de
segurança, mas, por enquanto, elas
não convenceram 49% dos eleitores
que estão com medo ir votar.
Saúde E Vida – Página 8

Alexandre Kalil a um
passo de ser reeleito
A estratégia montada pelos opositores de Alexandre Kalil (PSD) apostando no lançamento de muitas candidaturas, 15 no total, pode não conquistar
o sucesso almejado. Até agora e,
segundo as pesquisas, as chances são
de reeleição de Kalil ainda no primeiro
turno. Para evitar isso, é necessário
um crescimento, nestes 8 dias, nas
intenções de votos em João Vítor Xavier
(Cidadania), Áurea Carolina (PSOL) e
Bruno Engler (PRTB). Só assim haveria
oportunidade de desidratar a popularidade do atual prefeito.

Jornal de Brasília

Na penúltima rodada de entrevistas com
candidatos à Prefeitura de Belo Horizonte, o
Edição do Brasil ouviu
as principais propostas
de João Vítor Xavier (Cidadania), Marilia Domingues (PCO) e Nilmário Miranda (PT). Eles
responderam questões
urgentes e relevantes
para a capital mineira
como saúde, educação,
mobilidade urbana e
economia. Acompanhe
também pela internet,
basta acessar www.edicaodobrasil.com.br/eleicoesbh2020.

9 em cada 10 funcionários
querem ter liberdade
de manter home office

Todas as pesquisas atestam a
popularidade do atual prefeito

Política – Página 3

Especialista alerta para risco de
pedofilia virtual durante isolamento
As crianças e adolescentes estão passando mais tempo em casa
por conta do isolamento. E uma das formas de lazer é navegar na
internet, acessar redes sociais e jogar videogame. “No mundo virtual,
eles correm o risco de se tornarem vítimas de pedófilos, porque não
tem maturidade para compreender a situação, ainda mais quando falta
diálogo em casa. Não sabem distinguir uma aproximação segura de
uma com más intenções”, alerta Fernanda Teles, psicóloga e especialista em parentalidade positiva e consciente.

Opinião – Página 2

Divulgação/Campanha

Concorrentes pela PBH discutem
melhorias para a capital mineira

AMM comemora 68 anos em prol
dos municípios mineiros Cidades – Página 10
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O

todos. Com mais tempo em casa,
crianças e adolescentes buscam
na internet uma forma de passatempo. E justamente por estarem
mais vulneráveis que o risco de se

Daniel Amaro
isolamento social imposto pela pandemia de COVID-19 afetou a rotina de

O que é pedofilia na internet?
É quando os pedófilos usam redes sociais, e-mail, salas de bate-papo para
assediar crianças e adolescentes abaixo de 18 anos. Eles também podem
publicar, reproduzir, armazenar, inclusive, vender fotos e vídeos com pornografia infantil. Fazem uso da internet para aliciar menores com a finalidade
de realizar atividades sexuais ou para que a vítima se exponha virtualmente.

tornarem vítimas de pedófilos, que
atuam na rede, aumenta. Muitos
pais ou responsáveis também
não costumam checar o que seus
filhos estão acessando no mundo

são as principais características que podem evidenciar um abuso, mas
tudo tem que ser avaliado. Já no mundo virtual, não tem um aspecto
específico. Hoje, os adolescentes estão viciados na tecnologia e não
podemos afirmar que aqueles que passam muito tempo na internet
sejam casos de pedofilia. É necessário verificar cada situação individualmente.

Quais cuidados os pais precisam ter com os filhos?

Por que isso é tão preocupante?
Os pequenos estão passando mais tempo na rede neste período de
isolamento e, assim, se tornam uma presa muito fácil, pois não têm maturidade para compreender a situação, principalmente quando falta diálogo
em casa. Eles não sabem distinguir uma aproximação segura de uma com
más intenções. Às vezes, a criança nem percebe e acha que aquilo é natural,
enquanto o pedófilo está fotografando ou gravando. É um campo facilitador
para o criminoso agir, pois ninguém está o vendo e pode fazer uso de perfis
falsos. Os pais devem ficar atentos ao que os filhos estão acessando.

Existe um perfil do pedófilo que age na internet?
Na minha experiência e com as mínimas informações disponíveis,
quem comete esses delitos, geralmente, são homens de 30 a 45 anos,
solteiros e que moram sozinhos, têm alterações de alguns hormônios e antecedentes de abusos sexuais na infância. Mas tudo isso ainda é insuficiente
para traçar um perfil. Esse é um assunto novo e com poucos estudos, mas é
sabido que oito em cada 10 pedófilos são alguém de confiança da família.
Eu já acompanhei uma mãe que desconfiava de que seu próprio pai
e avô da filha estava fotografando a jovem. O fato foi descoberto quando
o criminoso enviou sem querer a imagem em um grupo no WhatsApp.
Muitas vezes, os parentes não quererem denunciar por ser uma pessoa
de convívio próximo e abafam o caso. Por fazerem isso e não buscarem
ajuda, os dados sobre pedofilia na internet são escassos.

Quais comportamentos podem indicar um possível
abuso?
Normalmente, são mudanças de comportamentos abruptas. De
um dia para outro, os responsáveis podem notar que a criança está
mais agressiva, com medo, dificuldade para dormir e tensão. Essas

Quando estamos falando de uma criança, os pais devem controlar
o que estão acessando e colocar limites, seja no videogame, celular,
computador ou qualquer outro dispositivo eletrônico. Tudo deve ser
feito sempre com a supervisão de um adulto e por um tempo estipulado. Procure assistir aos conteúdos com seus filhos, mesmo que seja de
classificação indicativa livre. Os adolescentes têm mais dificuldades de
aceitar quando os responsáveis usam essa estratégia de vigiar tudo o
que fazem. Nesse caso, o mais importante é desenvolver uma relação
de segurança, confiança e respeito mútuo com eles.

Qual a importância do diálogo familiar para evitar
esse transtorno?
É preciso tomar cuidado com o espaço vazio emocional que é gerado
na criança por conta de pais extremamente autoritários. Quando não
existe uma segurança, espaço de fala, ambiente onde o menor possa
conversar sobre suas emoções, acaba criando margem para o crime
acontecer. O diálogo é fundamental na família, assim como ensinar os
pilares para prevenção do abuso, respeitar e valorizar o próprio corpo. A
partir dos 4 e 5 anos, falar com o pequeno que somente ele pode tocar
em suas partes íntimas.

Como agir com uma criança ou adolescente quando
contam que foram abusados?
Quando chegam a falar que estão sendo abusados já é um grande
passo, pois muitos ficam encurralados e não contam. É muito importante
denunciar o agressor, mesmo que seja um parente próximo. A criança
ou adolescente é encaminhada para um tratamento terapêutico urgente
para evitar possíveis transtornos graves na vida adulta.

virtual. Sobre este tema, o Edição
do Brasil conversou Fernanda
Teles (foto), psicóloga e especialista em parentalidade positiva e
consciente.

Há algum país que seja exemplo e poderia ser aplicado no Brasil?
A pedofilia é considerada uma parafilia, ou seja, um transtorno da
preferência sexual. Nem sempre um pedófilo vai cometer o ato com a
criança. No entanto, essas pessoas têm um problema e precisam de
um acompanhamento médico. Não existem políticas públicas nem um
sistema de saúde para acolher e oferecer o tratamento. Na Alemanha
e no Canadá existem campanhas chamando os indivíduos que sofrem
disso a buscar ajuda. No Brasil, não se fala no assunto e, muitas vezes,
a pessoa pode ser linchada ou morta na cadeia.

É crime!

D

e acordo com a Lei nº 11.829, de 25 de 2008, do Estatuto
da Criança e do Adolescente (ECA), várias atividades relacionadas à produção, difusão e consumo de pornografia
infantil são crimes com penas de reclusão entre um e 8 anos,
além de multa.

S

endo assim, produzir, participar e agenciar a produção
de pornografia infantil; vender, expor à venda, trocar,
disponibilizar ou transmitir pornografia infantil; adquirir,
possuir ou armazenar, em qualquer meio, a pornografia infantil e
simular a participação de crianças e adolescentes em produções
pornográficas, por meio de montagens, são práticas consideradas criminosas.

A

lém disso, a atividade de aliciar crianças, pela internet ou
outro meio, com o objetivo de praticar atos sexuais ou
para fazê-las se exibirem de forma pornográfica, também
é crime com pena de reclusão de um a 3 anos, e multa. Ainda
conforme o ECA, o acesso frequente a tais imagens, assim como
a filiação a sites de pedofilia, estarão sujeitos à investigação
criminal.

EDITORIAL

Jader Viana

Pelo fim da reeleição

E

m aproximadamente 15 dias ocorrerão as eleições municipais, quando
milhares de prefeitos e vereadores serão escolhidos para os seus respectivos
cargos. Neste momento de pandemia, cujos malefícios provocados pelos
germes afetam os brasileiros, o processo de votação só vai acontecer graças
ao tirocínio do presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), ministro Luís Roberto
Barroso, ao implementar, no âmbito de sua Corte, o adiamento do pleito, passando
da primeira semana de outubro, como era tradição, para o dia 15 de novembro,
como forma de afastar do período mais crítico da manifestação e contaminação das
pessoas pela COVID-19.
Até agora, a estratégia montada pelo ministro está no caminho certo, pois o
número de mortos e infectados tem diminuído a olhos nus em todo o Brasil. Além
do mais, o próprio TSE se incumbiu de estabelecer protocolos rígidos para o dia das
eleições, com o objetivo de evitar aglomeração para que a festa da democracia possa
ser levada a efeito sem sobressalto. Isso de certa forma vem frustrar muitos políticos,
afinal, prefeitos já trabalhavam pela prorrogação dos atuais mandatos. Essa tese,
como não poderia deixar de ser, foi muito propalada pelos próprios interessados, os
atuais chefes do Executivo e, principalmente, os vereadores, que também seriam
beneficiados com mais 4 anos de mandato sem o menor esforço, apenas com uma
canetada, via Congresso Nacional, já que a Justiça Eleitoral, por sua conta e risco, não
poderia tomar uma decisão tão drástica.
Apenas uma observação deve ser feita em relação ao tema. O pleito, cuja
propaganda é permitida apenas por um prazo de 45 dias, inclusive na divulgação
gratuita no rádio e TV, indubitavelmente, está favorecendo os atuais dirigentes. Sendo
assim, o caminho está pavimentado para os prefeitos que estão com possibilidade
de disputarem a reeleição. Os seus nomes permaneceram em evidência o tempo
todo, especialmente por conta de ações relacionadas à área de saúde durante a
crise sanitária. Em Belo Horizonte, por exemplo, dificilmente o prefeito Alexandre Kalil
(PSD) deixará de ser reconduzido ao cargo. Se no pleito passado ele foi eleito como
uma espécie de representante do segmento empresarial, agora, politicamente e
ideologicamente migrou para o populismo, ficando ao lado dos cidadãos da periferia.
Naturalmente se distanciou da denominada classe A, mas conquistou de vez o povão,
segundo especialistas.
Claro que a eleição está desigual para quem está chegado agora, em suas principais incursões como candidato. Até porque, o prefeito de BH, agindo de comum
acordo com o que manda a lei, fez uma generosa distribuição de cestas básicas em
todas as regiões da cidade, o que neste momento de dificuldades e de desemprego
reinante, serve como paliativo enorme perante os menos favorecidos. Em contrapartida, a recompensa pelo benefício alcançado, podem apostar, será em forma de
votos. Porém, essa realidade não está ocorrendo tão somente na capital mineira e
o fato se tornou corriqueiro Brasil afora. É uma forma do poder público minimizar
o sofrimento de quem estava e ainda está passando fome nas comunidades, por
conta do descontrole da economia e do desemprego, campeando por aqui como
nos demais rincões brasileiros.
A conclusão de toda essa celeuma é que nas próximas eleições, os parlamentares
federais deveriam fazer correções com o fito de evitar que situações como estas não
se repitam. Talvez, e para o bem de todos, acabando de vez com a famigerada reeleição para os cargos Executivos, pois atualmente, quando um prefeito ou governador
assume os seus postos, já começa a pensar na sua própria continuidade no poder.
Em Brasília, por exemplo, é nítida a mudança de postura pública do presidente Jair
Bolsonaro que, agora, abandonou a sua bandeira moralizadora e se aliou ao Centrão
na busca de garantir mais 4 anos de mandato em 2022. Está mais do que na hora de
fazer uma reflexão profunda sobre este complexo assunto.

Arquivo pessoal

Pedofilia virtual: pais devem ficar atentos
ao que as crianças acessam na internet

Jornalista e economista

Fundo eleitoral, uma ferramenta a
serviço da perpetuação do poder

C

erca de R$ 2 bilhões do nosso
dinheiro estão sendo depositados em contas de candidatos a
prefeitos e vereadores de todo
o Brasil nesses dias que antecedem as
eleições municipais. Tratam-se de recursos
provenientes do Fundo Especial de Financiamento de Campanha, ou simplesmente
fundo eleitoral. Criado pelo Congresso em
2017, o fundo foi uma alternativa à falta
de recursos para as campanhas depois
da proibição das doações por parte das
empresas, em 2015.
Não discordo daqueles que defendem
a importância do financiamento eleitoral,
público ou privado. Em um país de dimensões continentais e um sistema eleitoral
que privilegia os partidos, com o voto
proporcional, em detrimento das regiões,
que seriam valorizadas com o voto distrital, as campanhas tornam-se bastante
onerosas. São necessários amplos recursos
para custear equipe jurídica especializada,
profissionais de marketing, comunicação
etc. A boa divulgação das propostas e
feitos dos candidatos ajuda no processo
de escolha, fomenta o debate público e
fortalece a democracia.
Minha preocupação, no entanto, é
com a forma com que esse dinheiro está
sendo distribuído entre os candidatos.
Primeiro, há uma previsão legal sobre a
forma de como as fatias desse bolo são
repartidas entre os partidos. De acordo
com as regras definidas pelo Tribunal Su-

perior Eleitoral (TSE), a maior parte desse
fundo fica destinada para os partidos com
representação na Câmara Federal e no Senado. 35% são divididos entre os partidos
que tenham ao menos um representante
na Câmara dos Deputados, 48% são distribuídos entre os partidos na proporção
de suas bancadas na Câmara e 15% são
fragmentados entre os partidos na proporção de suas bancadas no Senado. Ou seja,
quanto maior o número de parlamentares
eleitos, maior a fatia recebida. Até aí parece ser um sistema justo.
Depois que o dinheiro chega à direção
nacional dos partidos, esse modelo de
justiça pode simplesmente desaparecer.
Cada legenda é responsável pela definição
de critérios para a distribuição dos recursos
entre seus candidatos. Antes de receber o
dinheiro do governo, cada sigla precisou
fazer uma reunião entre seus dirigentes
para definir tais critérios. Feito isso, enviaram as atas para o TSE. Acontece que em
muitos casos, esses diretórios nacionais
são dominados por uma única pessoa
ou por um pequeno grupo político, o que
coloca em xeque os critérios definidos para
a repartição do fundo eleitoral. A Folha
de São Paulo publicou em setembro uma
reportagem em que apresenta graves
indícios de fraudes nessas reuniões. O
jornal mostrou que quatro partidos apresentaram atas praticamente idênticas ao
TSE, inclusive com os mesmos erros de
português. Entre esses partidos, está o PSL,

ao qual foi destinado R$ 200 milhões do
fundo, a segunda maior fatia, em função
da grande bancada que elegeu em 2018,
na onda Bolsonaro.
Desta maneira, o que foi exigido pelo
TSE para dar transparência e eficiência ao
gasto do dinheiro público não passou de
uma peça de ficção. Ainda que as reuniões
tenham acontecido entre os dirigentes dos
partidos, as regras definidas por eles, na
maioria dos casos, concentram o poder de
decisão nas mãos dos dirigentes. Critérios
altamente questionáveis como “respeito,
defesa e fidelidade aos princípios ideológicos” tornam o processo de distribuição
extremamente subjetivo.
Na prática, o fundo eleitoral tem tudo
para se tornar um poderoso instrumento
de perpetuação de poder nas mãos dos
dirigentes partidários, na maioria das vezes, detentores de mandatos no Congresso.
Uma vez que as regras de distribuição são
pouco objetivas, a escolha dos beneficiados com o fundo tende a seguir critérios
meramente políticos. Ou seja, só receberá
dinheiro, aqueles que servem de cabos
eleitorais aos já detentores de mandato.
Dessa forma, o que foi criado para
suprir uma ausência de recursos e trazer
maior equilíbrio para as disputas eleitorais, terá um efeito contrário. Ampliará
a desigualdade de oportunidades, assim
como acontecia quando havia investimento de empresas. Agora, porém, a maldade
se faz com dinheiro público.
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Estratégia para evitar reeleição de Kalil
no primeiro turno não está funcionando

Amira Hissa

m Belo Horizonte, caso os números
das atuais pesquisas se confirmem, a
eleição para prefeito pode ser definida
ainda no primeiro turno, pois Alexandre Kalil (PSD) continua altaneiro em sua popularidade. O mesmo vem ocorrendo também em
outras cidades importantes do estado.
Em alguns municípios, onde o pleito será
em dois turnos, existe a possibilidade, se fosse
agora, de resolver esta peleja já no dia 15 de
novembro. Começa com Marília Campos (PT),
em Contagem; passando por Vittorio Medioli
(PSD), em Betim; chegando a Humberto Souto
(PPS), em Montes Claros; e estacionando em
Uberlândia, cujo atual prefeito Odelmo Leão
(PP) está na liderança das pesquisas desde o
início do pleito atual. Nas demais localidades,
como Uberaba, Governador Valadares, Juiz de
Fora e Ribeirão das Neves, não há, pelo índice

Kalil lidera todas as pesquisas
publicadas até agora

Kalil fortalecido
Faltando cerca de duas semanas para o
pleito de primeiro turno, verdade seja dita: o
prefeito Kalil não perdeu popularidade, segundo
levantamento de todos os institutos de pesquisas,
especialmente do Datafolha, Ibope e DataTempo.
Analistas e cientistas políticos entendem
que, se em oito dias os adversários do prefeito
não mostrarem a que vieram, a reeleição de
Kalil poderia estar garantida. Vale destacar que
neste início de ano foi montada uma estratégia
para desidratar a popularidade do chefe do
Executivo. Hoje, Belo Horizonte tem um pleito
com 15 nomes disputando a sucessão, um número recorde na cidade nos últimos anos. Mas
os opositores do atual mandatário podem ter
errado na dose e dividiram demais os blocos.
A esquerda está completamente separada, por
meio de Nilmário Miranda (PT) e Áurea Carolina (PSOL). É sempre bom rememorar que é a
primeira vez que o PCdoB participa do evento
como cabeça de chapa. Neste ato, a sigla está
representada pelo candidato Wadson Ribeiro,
embora a chance de vencer seja avaliada como
mínima. No passado, as esquerdas se uniram e
o projeto funcionou com Célio de Castro, Patrus
Ananias e Fernando Pimentel, alguns deles até
reeleitos prefeito da capital.
No pleito deste ano, as candidaturas do segmento empresarial também estão se sobrepondo
umas às outras. Havia uma discussão, por exemplo, indicando que apenas o presidente licenciado
da CDL-BH, Marcelo de Souza e Silva (Patriotas),
seria o representante do setor produtivo. Porém,
na prática, a bandeira de Marcelo passou a ser a
mesma de Bruno Engler (PRTB), Fabiano Cazeca

Mesmo não sendo candidato a nenhum cargo no pleito
deste ano, o ex-prefeito de Juiz de Fora, Bruno Siqueira (MDB),
juntamente com seu partido, está engajado na campanha local.

Fabiano Cazeca tenta a eleição
em BH pela primeira vez
(PROS), Luísa Barreto (PSDB), professor Wendel
Mesquita (Solidariedade), Rodrigo Paiva (Novo)
e do próprio João Vitor Xavier (Cidadania).
Os marqueteiros ouvidos por nossa reportagem estão convencidos e descrevem um cenário
segundo o qual, para haver o segundo turno
em Belo Horizonte, a nova bandeira proativa
de propostas de governo apresentadas por João
Vitor Xavier venha surgir efeito rapidamente. Ao
lado disto, o candidato Bruno Engler, com apoio
do presidente Jair Bolsonaro, e pelo fato de ser
um jovem de 23 anos e muito conectado às
redes sociais, vier conquistar um espaço maior
entre o eleitorado jovem. De resto, nutrem,
estes mesmos marqueteiros, a esperança de um
crescimento exponencial de Áurea Carolina na
periferia. Até porque, o aparecimento do governador Romeu Zema (Novo) pedindo votos para
seu afilhado Rodrigo Paiva, por enquanto, não
caiu na graça da população e especialmente
ainda não repercutiu intensamente junto ao
eleitorado belo-horizontino.

Divulgação

P

Se a eleição fosse agora,
Antônio Júlio estaria eleito

Ex-deputado
No levantamento espontâneo, em que os
entrevistadores não apresentam nomes de
candidatos aos participantes, Antônio Júlio
também lidera, com 31,76%. Atrás dele, vêm os
indecisos (28,91%) e brancos e nulos (17,31%).
Elias Diniz e Marcone da AABB estão empatados com 7,06%. Depois, com 3,53%, está Dr.

Paulo César. Carlin Lula e Geraldinho Cuíca têm
1,85% cada. Marzagão, por sua vez, também não
chegou a 1% nesse cenário.
“É uma larga vantagem (de Antônio Júlio),
difícil de reverter, embora haja (cerca de) 23% de
indecisos (no cenário espontâneo). Esse percentual deverá ser distribuído entre todos os candidatos”, diz Domilson Coelho, diretor-executivo da
F5, ao portal do jornal Estado de Minas, o que
aponta grandes chances do ex-presidente da
Assembleia Legislativa de Minas Gerais (ALMG)
e da Associação Mineira de Municípios (AMM)
de voltar ao cenário político mineiro em 2021.  
Para construir o levantamento, a F5 Atualiza
Dados entrevistou 595 eleitores pará-minenses, entre os dias 7 e 8 deste mês. A margem de erro, para
mais ou para menos, é de 4 pontos percentuais.
O nível de confiança dos dados de 95%. A
pesquisa está registrada no Tribunal Regional
Eleitoral de Minas Gerais (TRE-MG) sob o protocolo MG-02442/2020.

Zema destaca retomada econômica no
estado durante visita ao Sul de Minas
Avança Minas
Zema lembrou o lançamento do Avança
Minas, um conjunto de medidas de desburocratização para melhorar o ambiente de negócios
no estado e que engloba um pacote de obras
públicas que somam R$ 1 bilhão, nas áreas da
Saúde, Educação, Segurança Pública, Infraestrutura Rodoviária e Urbana.
“Nós fizemos o levantamento do que era
prioritário e agora estamos executando mais
de 30 obras em todas as regiões do estado,
gerando 35 mil empregos. Isso é extremamente
importante neste momento de retomada da
atividade econômica, no qual ficou prejudicada
com o desaquecimento”, afirmou Zema.
Pedro Gontijo

D

ando sequência às agendas de retomada econômica em Minas Gerais,
o governador Romeu Zema (Novo)
visitou no dia 16 de outubro, em
Poços de Caldas, no Sul de Minas, a empresa
alemã thyssenkrupp, que está ampliando a
produção no município. Já foram destinados,
desde a inauguração da fábrica, em 2015, cerca de R$ 130 milhões, com previsão de novos
investimentos para os próximos anos e geração
de empregos.
Zema visitou a Ferrero Rocher, uma das
maiores produtoras mundiais de doces e chocolates, cuja única fábrica no país também fica em
Poços de Caldas. Ele ressaltou o compromisso
de seu governo com o desenvolvimento econômico, industrial e social do estado.
“Queremos transformar Minas no estado que tenha menos dificuldades para
quem quer empreender. O governo não será
nenhum obstáculo no que diz respeito à
burocracia, lentidão e falta de resposta, que
eram muito comuns no passado. Por este
motivo mesmo, somente no ano passado
conseguimos atrair para Minas Gerais mais
de R$ 50 bilhões em investimentos, sendo
que nos últimos anos o governo passado não
conseguiu atrair nem a metade deste valor”,
destacou o governador.

Três nomes que até recentemente davam as cartas na
política mineira estão momentaneamente afastados, mas no
pleito de 2022 devem ressurgir com força total, segundo analistas do segmento. São eles: o ex-prefeito de Belo Horizonte,
Marcio Lacerda, que está com tudo engatilhado para disputar
o governo de Minas; o ex-governador Fernando Pimentel, atualmente procurando se desvencilhar de problemas na Justiça;
e o ex-presidente da Assembleia, Dinis Pinheiro. Aliás, Dinis já
anda circulando em algumas cidades da Grande BH, pedindo
votos para candidatos a prefeito nestas eleições de 2020.

Política em Juiz de Fora

Pesquisa aponta liderança isolada
de Antônio Júlio em Pará de Minas
esquisa realizada pelo Instituto F5 Atualiza Dados, encomendada e divulgada pela TV Alterosa/Estado de Minas,
aponta o ex-deputado e ex-prefeito
Antônio Júlio (MDB) como líder isolado na busca
pela Prefeitura de Pará de Minas, na região
central do estado, com 34,29% dos votos, no
levantamento estimulado. Ele já administrou
o município por dois mandatos (1982-1988 2013-2016).
O atual prefeito da cidade, Elias Diniz
(PSD), é o vice-líder, com 8,4% da preferência.
Ele e Antônio Júlio, contudo, estão separados
por indecisos (23,03%) e brancos e nulos
(17,98%).
O terceiro colocado é Marcone da AABB
(PV), com 7,39%. Depois, vêm Dr. Paulo César
(PSB), que soma 4,2%. Geraldinho Cuíca (PSDB)
tem 2,35%, enquanto Carlin Lula (PT) possui
1,68% das intenções de votos. Sérgio Marzagão
(Republicanos) não atingiu 1%.

Nomes reabilitados
Estado de Minas

E

momentâneo, a possibilidade de um prognóstico antecipado sobre o que efetivamente pode
acontecer.

Eujácio Silva
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A estimativa é de que as obras gerem 35 mil
empregos diretos e indiretos, contribuindo com
mais de R$ 3 bilhões para o Produto Interno Bruno (PIB) dos municípios e cerca de R$ 181 milhões
em arrecadação de impostos. As obras contam
com recursos estaduais, federais e também de
saldos de convênios já firmados, além de acordos
com a iniciativa privada e concessões de rodovias.

Ampliação
A thyssenkrupp é um grupo alemão de
empresas presente em 60 países. Desenvolve
negócios no Brasil desde 1837 e emprega
cerca de 3,8 mil colaboradores no país nos
segmentos automotivo, de energia, de mineração, químico, petroquímico e de defesa naval.
Em Minas Gerais, a empresa possui cinco
unidades, com um escritório em Belo Horizonte e
plantas industriais em Santa Luzia, Ibirité e Poços
de Caldas. A unidade do Sul de Minas está implantando uma nova linha de usinagem de tubos
para produção de eixos de comando de válvulas
integrados à tampa do cabeçote do motor, com
conceitos da indústria 4.0. A tecnologia reduz
em cerca de 40% o peso do motor. A empresa
está investindo na modernização de processos
de usinagem para aumentar a competitividade
e diminuir o prazo de entrega dos produtos.

Kalil reeleito
Tendo como base as últimas pesquisas, o atual prefeito
de Belo Horizonte, Alexandre Kalil (PSD), deverá ser reeleito
ainda no primeiro turno. Aí, a denominada grande imprensa
já estampa manchetes fortes neste sentido. Êta povo esperto!

Ministro complicado
Mesmo sem poder participar diretamente do pleito na capital mineira, o ministro do Turismo, Marcelo Álvaro Antônio,
segundo denúncia, teria direcionado verba do seu partido, o
PSL, para beneficiar apenas um ou dois candidatos a vereador.
Ou seja, a cada eleição, Marcelo se envolve em um escândalo
político por aqui.

Governador faz política
De acordo com pessoas próximas, a partir deste final
de ano, Romeu Zema (Novo) tomará a decisão de ser um
governador mais forte no meio político, visto que até agora,
se posicionou apenas como um administrador. A conferir...

Senado no esgoto?
“O Senado brasileiro precisa manter uma posição mais
firme em relação ao recente episódio do senador Chico Rodrigues (DEM-RR) apanhado com dinheiro na cueca. Se esse
assunto não ficar bem resolvido, o parlamentar vai arrastar a
Casa para o esgoto, podem apostar”. Palavras do jornalista e
apresentador Marcelo Tas.

Política e futebol
Jornalistas de Brasília comentam abertamente que a briga
entre o presidente Jair Bolsonaro e o governador paulistano João
Doria (PSDB) chegou ao ponto mais alto de tensão. “Eles parecem
que estão disputando uma partida de futebol ao invés de discutirem temas relacionados à COVID-19”, dizem os comunicadores.

Bolsonaro paz e amor
Depois de visita formal realizada no gabinete do presidente
do Supremo Tribunal Federal (STF), ministro Luiz Fux, Jair Bolsonaro tem orientado seus auxiliares próximos a não criarem
qualquer tipo de animosidade com a Corte. “É a vez de entrar
em cena o Bolsonaro paz e amor”, pilheriou o vice-presidente
Hamilton Mourão.

Liderança hibernada
No final do primeiro trimestre deste ano, Romeu Zema (Novo)
mudou o seu líder do governo na Assembleia. À época, saiu Luiz
Humberto Carneiro e tempos depois se confirmou para o lugar
Raul Belém. Este, por enquanto, ainda não demonstrou a que veio.

Deputados mineiros
Em época de eleição municipal, os gabinetes dos deputados estaduais mineiros sempre ficam cheios, especialmente
de candidatos a prefeito em busca de apoio para suas campanhas. Mas, neste momento de pandemia, a Assembleia está
praticamente fechada. Assim, os parlamentares encontram
sempre uma bela desculpa para não atender aos pedidos: “o
meu gabinete está funcionando só parcialmente”, respondem.

Valor: R$ 200,00 (Duzentos reais)

EDIÇÃO DO BRASIL

P O L Í T I C A
Em todas as grandes cidades brasileiras, segundo levantamento dos maiores veículos de comunicação, os temas
relacionados à saúde e segurança estão dominando os debates
das campanhas eleitorais de 2020.

Debates enfadonhos
Não é apenas em Belo Horizonte que os debates eleitorais na
TV se tornaram enfadonhos. “Essa é uma questão nacional, afinal, colocar 10 a 11 pessoas falando ao mesmo tempo fica muito
complicado. No entanto, essas discussões fazem bem no processo democrático”, analisam os profissionais da política brasileira.

Sem falar na Lava Jato
Depois de comentar que a Lava Jato estava extinta, Jair
Bolsonaro recebeu a notícia de que seu aliado, o senador
Chico Rodrigues (DEM-RR), foi pego com dinheiro na cueca. “O
presidente está sendo aconselhado pelos assessores próximos a
esquecer de vez este assunto”, diz o jornalista Merval Pereira.

OMS e as vacinas
A Organização Mundial da Saúde (OMS) prevê que somente
em 2022 as pessoas do mundo inteiro estarão imunizadas contra a COVID-19. O diretor do Instituto Butantan, Dimas Covas,
concordou com a informação. “As vacinas prestes a entrarem
em cena não seriam suficientes para atender a demanda
global. Vamos ter de esperar um pouco para a ciência resolver
esta questão em definitivo”, disse.

STF internacional
Os dados precisam de confirmação, mas consta dos bastidores o seguinte: essa foi a primeira vez, neste século, que uma
decisão recente do Supremo Tribunal Federal (STF) conquistou
as manchetes internacionais. Estamos falando do fato de soltar
e mandar prender novamente o traficante André do Rap.

Fratura exposta
Durante debate na TV, o prestigiado filósofo Luiz Felipe
Pondé disse: “as desavenças tornadas públicas com o episódio
do traficante André do Rap, provam também que o STF tem
seus problemas internos. As brigas não acontecem apenas
no Executivo e no Legislativo. A alta Corte está na lista dessa
celeuma, como se demonstra neste caso”, sentencia.

Notícias de Montes Claros
No atual momento, o candidato a prefeito Ruy Muniz
(PP), o homem endinheirado, não estaria com esta situação
efetivamente confortável como sempre foi. Isso pelo fato de ser
empresário do setor de educação, que sabidamente, é bastante
atingido por conta da COVID-19. A conferir...

Política em Ipatinga
São poucas as informações em relação ao futuro político
do ex-prefeito Sebastião Quintão (MDB). Ele chegou a registrar
candidatura para disputar a Prefeitura de Ipatinga, mas, logo
em seguida, saiu de cena.

Xô, Venezuela!
“Dois países vizinhos ao Brasil estão vivendo processos antidemocráticos, deixando a população em situação complicada.
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”.

Candidatos falam sobre
propostas para chegar à PBH

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 João Vítor Xavier (Cidadania), Marilia Domingues (PCO) e Nilmário Miranda (PT), aspirantes
à Prefeitura de Belo Horizonte nas eleições municipais de 2020. Eles foram questionados sobre saúde, educação, mobilidade 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.

Temos que tornar a capital atrativa para empresas
de tecnologia e criar uma educação empreendedora”

D

Nat Macedo

epois de três mandatos consecutivos como
deputado estadual em
Minas Gerais, o jornalista e radialista João Vítor Xavier
(Cidadania) é agora candidato
à Prefeitura de Belo Horizonte.
Na visão de Xavier, falta planejamento e gestão da saúde pública
que, mesmo contando com um
orçamento de R$ 4,5 bilhões, não
anda bem. “Para acabar com a fila
de consultas especializadas, vou
criar o projeto Virada da Saúde,
com o atendimento aos pacientes
do Sistema Único de Saúde (SUS)
em horários ociosos dos hospitais
privados. Com um custo de 1% a 2%
do faturamento da prefeitura, esse
projeto é viável e já foi feito em São
Paulo, onde se zerou uma fila de
quase 500 mil consultas em 83 dias”.
Em médio e longo prazo, ele pretende fortalecer a atenção primária,
além de parcerias público-privadas

para reformas nas unidades de
saúde. “Criarei projetos de incentivo
a rotinas saudáveis desde o ensino
básico até a melhor idade. Pretendemos estudar e aplicar tecnologias em
todo o sistema de saúde da capital
mineira, facilitando o acesso do usuário a soluções rápidas, com custo
reduzido e melhorando o controle
dos pacientes”.
Xavier ambiciona ainda projetar
e finalizar obras em pontos de alagamento de Belo Horizonte. Para isso,
ele deseja voltar com regionais ativas.
“O mais importante é mudarmos a
cabeça de nossa cidade para termos
um município mais verde, com coleta
de água das chuvas e maior área de
permeabilidade do solo”.
Ele se mostra incomodado com
o fato de as linhas de ônibus terem
sido definidas em 1997. “De lá para
cá, tudo mudou. Temos tecnologias
de mobilidade urbana, como os
aplicativos de transporte, e tivemos um aumento de automóveis
individuais. Temos novos modais
de transporte e é preciso repensar

o plano de mobilidade para termos
menos linhas sobrepostas, mais
eficiência e melhor qualidade para
os usuários”.
Para recuperar o tempo sem
aulas durante a pandemia, o candidato visa investir no ensino remoto
e híbrido, garantindo o acesso de
todos os alunos a essas ferramentas. “No pós-pandemia, temos um
número grande de estudantes que
pode não retornar às escolas. Irei
voltar com o projeto Família Escola
para entender a realidade de cada
cidadão e, assim, trazer os cuidados
pedagógicos, psicológicos e de saúde
para que esse aluno se sinta estimulado a aprender”.
No que se refere à economia,
o candidato observa que a riqueza
de BH está migrando para a região
metropolitana. “Nova Lima vem
absorvendo grande parte do nosso
recurso. Temos que tornar a capital
atrativa para empresas de tecnologia
e criar uma educação empreendedora. Irei dispor de incentivos para a
geração de empregos”.

Divulgação/Campanha
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João Vítor Xavier (Cidadania), 38, é jornalista
e radialista e concorre ao lado de Leonardo
Bortoletto (DEM) como vice-prefeito

Segundo ele, é necessário fortalecer a vocação que temos como
cidade receptiva. “Temos 6 milhões
de pessoas somente na região
metropolitana, estamos a poucas
horas de voo de São Paulo, Rio de
Janeiro e outros grandes munícipios.
Proponho uma prefeitura proativa
na atração de eventos. Temos que
conectar nossa cidade a outras para
que tenhamos ações interligadas
para atração de turistas”, finaliza.

Defendemos uma política de investimento
e crédito facilitado para pequenas empresas”

A

Daniel Amaro

estudante de Letras Marília Domingues compõe
chapa puro-sangue com
Silvanio Vilaça como vice.
Em 2018, tentou ser deputada federal, mas teve o registro indeferido.
Agora, disputa a Prefeitura de Belo
Horizonte (PBH) pela primeira vez e
é a segunda candidata mais jovem
entre os concorrentes. Ela também é
uma das coordenadoras nacionais da
Aliança da Juventude Revolucionária
(AJR). Ao Tribunal Regional Eleitoral
de Minas Gerais (TRE-MG), Marília
registrou não ter nenhum bem.
Para a área da saúde, a candidata
afirma que a política dos governos anteriores foi a de retirar os investimentos de setores sociais e colocar nas
grandes empresas. “Temos visto isso
durante a pandemia, quando trilhões
foram destinados aos bancos e apenas uma pequena parcela foi disponibilizada para conter o coronavírus,
sem falar na parte que foi desviada.
Nosso partido destaca que apenas um

plano de luta nacional tem condições
de barrar esse processo de destruição
da saúde. Nós defendemos que todo
o sistema seja estatizado”.
A educação também é uma preocupação constante, afinal, crianças
e adolescentes estão sem aulas
desde março. Nesse quesito, Marilia
almeja o cancelamento do semestre
letivo por conta da pandemia. “Já foi
comprovado que os alunos não têm
condições de aprender por meio de
Educação à Distância (EaD), pois não
possuem os recursos necessários.
Essa modalidade é uma forma de
sucateamento do ensino. Além disso,
a volta às aulas nesse momento é um
verdadeiro genocídio da juventude”.
Ela também deseja a estatização
de todo o ensino em todos os níveis
e o fim das escolas militares, pois
segundo a candidata, esse modelo é
uma forma de fazer um controle fascista sobre professores e estudantes.
Entre outras propostas, visa a suspensão do Exame Nacional do Ensino
Médio (Enem) e dos vestibulares para
garantir livre acesso às universidades
públicas a todos. “Não queremos que

o aluno perca vários anos tentando
ingressar em uma faculdade e gaste
muito dinheiro com cursinho, enquanto alguns poucos de classe mais alta
conseguem vaga”.
Sobre a questão da mobilidade,
diz que a situação do transporte
público é decorrente da política direitista e dos monopólios que vigoram
na capital. “É uma verdadeira máfia
dos ônibus, inclusive, impede o desenvolvimento do metrô. Queremos
que a população tenha o poder de
controlar esses serviços fundamentais,
assim como os recursos destinados
ao setor”.
Um problema antigo que assola
Belo Horizonte são as enchentes. “As
chuvas e alagamentos de todos os
anos são falta de política urbana e
de interesse em fazer investimento,
afinal, as áreas que mais sofrem
são as mais pobres da cidade. É
um descaso do governo direitista,
por isso, vemos essas situações de
calamidade e até morte de pessoas.
Várias gestões passadas já se propuseram a solucionar esse transtorno e
pouco fizeram”.

Divulgação
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Marilia Domingues (PCO), 25, é estudante
de Letras e concorre ao lado de Silvanio
Vilaça (PCO) como vice-prefeito

Para finalizar, Marilia explica suas
propostas para reativar a economia na
capital e gerar empregos. “A maioria
dos estabelecimentos que foram
fechados são os pequenos negócios.
Os grandes empreendimentos foram
os únicos que conseguiram auxílio
rápido do governo e se mantiveram
de portas abertas durante a pandemia. Nós defendemos uma política de
investimento e crédito facilitado para
pequenas empresas, justamente para
desenvolver o comércio local”.

As contratações da prefeitura priorizarão as
microempresas, os MEI’s e as cooperativas”

N

Leíse Costa

ascido na capital, Nilmário Miranda tem longo
currículo na vida pública. Foi militante de
resistência à ditadura militar, eleito
deputado estadual de Minas Gerais
em 1986 e reeleito em 1990, 1994 e
1998. Ocupou cargo de ministro da
Secretaria Especial de Direitos Humanos, no governo Lula. Em 2002
e 2006, foi candidato a governador
do estado. Nilmário declarou patrimônio de R$ 1.238.550,41.
Perguntado sobre o que considera prioridade para saúde pública
da capital, ele destaca a ampliação das equipes do Programa
de Saúde da Família (PSF). “Em
nosso governo, vamos garantir
uma equipe de PSF para cada 3
mil pessoas, conforme portaria do
Ministério da Saúde. Em áreas de
maior vulnerabilidade social, será
de um para cada 2 mil indivíduos,
pois a demanda é maior para essa

população diante da desigualdade
social”.
O candidato acrescenta que
“é importante também aumentar
a oferta de exames e consultas
especializadas, priorizando os
mais vulneráveis e respeitando
a necessidade da população, segundo critérios clínicos. Devemos
ampliar as ações de prevenção
e também de cuidado em saúde
em todos os níveis de assistência,
incluindo as UPAs, hospitais e ações
de reabilitação e de Saúde Mental
e Bucal”, afirma.
Considera a crise econômica
grave, mas, em seu diagnóstico,
ela não se iniciou na pandemia.
“Esse quadro eclodiu a partir de
2015, sendo agravado com a crise
sanitária. Entre 2015 e 2019, Belo
Horizonte perdeu 6.929 vagas
formais de trabalho. Neste ano
foram mais 34.303 fechamentos.
A reversão dessa crise, exigirá medidas sistêmicas e abrangentes. Um
dos instrumentos que utilizaremos
está na política pública de compras

governamentais, que priorizará
a microempresa, a empresa de
pequeno porte, o microempreendedor individual e as sociedades
cooperativas nas contratações da
prefeitura”, diz. Criação de um
Conselho Municipal de Economia
Solidária e ações de incubação de
empreendimentos também são
citadas.
Na educação quer assegurar o
acesso e a permanência de todas
as crianças e adolescentes de 4
a 15 anos. “Pretendo garantir o
atendimento para os pequenos
de 0 a 3 anos em horário integral
ou parcial de acordo com a necessidade da família. Em relação aos
prejuízos causados pela pandemia,
proponho um trabalho intensivo de
recuperação do ano de 2020 em
2021, respeitando as especificidades de cada escola e comunidade”,
declara.
Sobre as soluções para a drenagem urbana na capital apresenta
um conjunto de ações. “Tratamento de fundo de vale dos córregos
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Nilmário Miranda (PT), 73, é formado
em Jornalismo e concorre ao lado de
Luana Souza (PT) como vice-prefeita

ainda existentes, proteção das
áreas de nascentes e às margens
dos córregos, bacias de detenção
em pontos estratégicos, intervenções estruturantes para melhoria
dos canais de drenagem, aumento
de áreas de infiltração em terrenos
públicos e privados, ações permanentes de manutenção das redes,
como também de prevenção à
população residente em áreas de
inundação”, conclui.
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Vendas diretas crescem, mas consumidores
estão insatisfeitos com o atendimento
Reprodução/Internet

Segmento registrou aumento de 38,9% porém número de reclamações superou 55%
Nat Macedo
Dados de uma pesquisa realizada pela Associação Brasileira
de Empresas de Vendas Diretas
(ABEVD) mostrou que o segmento
registrou um aumento de 38,9%
em julho, quando comparado ao
ano passado. O levantamento
ainda aponta que as vendas diretas
tiveram engajamento de 20,6%
na internet, 18% no WhatsApp e
14,9% nas mídias sociais, ou seja,
mais de 50% das comercializações
realizadas pelos empreendedores
independentes ocorreram no meio
digital.
O e-commerce tem crescido
de forma exponencial durante a
pandemia. No primeiro semestre
deste ano, aumentou em 145%
em relação ao mesmo período do
ano passado. Mas, nem tudo são
flores e, acompanhando o ritmo
de avanço das vendas, cresceu
também os índices de reclamação. De acordo com o Procon, o
número de queixas relacionadas a
compras on-line superou em 55%
todas as insatisfações registradas
no em 2019.
Para o especialista em vendas
Erik Penna, a quarentena e ampliação da utilização de soluções tecnológicas fez com que os cidadãos
encontrassem nessa forma de comércio uma maneira de continuar
suprindo suas necessidades. “Além
disso, a pandemia contribuiu para
a elevação do desemprego e isso

era vista por muitos profissionais
da área como um inimigo da venda
presencial”. Segundo Penna, o momento mostrou que mesmo sem
o contato físico, o atendimento
pode ser atencioso, personalizado
e assertivo, afinal, atender e tratar
bem, é importar-se verdadeiramente com a causa do outro. “E

xxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Carlos Ávila
Fundador do MeuVizinho.me
xxxxxxxxxxxx
luna@oliverpress.com.br

Investir no consumo local pode ser
alternativa para tirar o brasileiro da crise
ser beneficiado. Com o comércio
local movimentado, todo mundo
cresce junto.
Os benefícios de uma economia aquecida são inúmeros. O
primeiro deles é o aumento da
arrecadação de imposto de determinado município, por meio
do consumo local, o que resulta
em uma cidade com mais recursos para investir em segurança,
urbanização e infraestrutura. A
segunda razão é a valorização
dos produtores da região. Você
já ouviu falar de locavorismo? O
costume que já virou tendência
em países como os Estados
Unidos vem ganhando força
no Brasil. A ideia é consumir,
preferencialmente, alimentos
produzidos próximo ao lugar
onde se vive. Um exemplo são
os mercadinhos de agricultores,
feiras locais, marmitas vendidas
na região e até mesmo hortas
comunitárias. Além de ajudar
esses pequenos empresários,
estará economizando e consumindo alimentos mais frescos e
saudáveis.
O incentivo à sustentabilidade é o terceiro motivo para
investir no consumo local. Comprando localmente é possível

produzir menos lixo e usar menos
recursos naturais, com a redução
do combustível para transportar
mercadorias de longas distâncias
ou a utilização de menos adubos
químicos, no caso de consumir
alimentos produzidos por pequenos agricultores locais.
Por último, mas não menos importante, quanto mais a
economia da sua cidade estiver
aquecida, mais existirá concorrência, o que permitirá um
esforço maior das empresas
para melhorar a qualidade da
produção e o fornecimento de
seus produtos e serviços. Isso estimula uma competição saudável
que resultará em crescimento
para todos.
Tenha certeza que uma economia local aquecida significa
uma comunidade forte e isso
torna um país mais poderoso.
Desenvolver o consumo local
pode ser trabalhoso e levar
tempo, mas se todos batalharem
crescerão juntos: fornecedores,
comerciantes e consumidores. É
como diz o provérbio português:
“o sol nasce para todos”. É exatamente isso que acontece quando
você resolve consumir, cada dia
mais, dentro da sua vizinhança.
Divulgação

Apesar de ser um tema que
vem ganhando cada vez mais espaço desde o início da pandemia,
a economia local nem sempre
foi um assunto muito debatido.
Mas a realidade é que essa forma
de consumir é extremamente
importante e pode, literalmente,
ajudar o Brasil a superar a crise.
O movimento do consumo
dentro da própria vizinhança
gera mais sustentabilidade e
mais oportunidades de negócios
em um bairro ou região. Com
isso, nascem mais vagas de
empregos, já que quanto mais
o comércio vender, maior será a
demanda de novos colaboradores, assim como as oportunidades para quem deseja começar
a empreender. É um “efeito
dominó” do bem.
Como exemplo, podemos
ilustrar da seguinte forma: se
você abrir uma pequena empresa, comprar de fornecedores
locais, tiver clientes na vizinhança
e abrir vagas de emprego - que
serão preenchidas por pessoas
da região -, sem dúvida nenhuma estará ajudando aquele
pequeno universo a ter uma
vida economicamente ativa,
além do seu negócio também

Futuro

Mais de 50% das vendas realizadas ocorreram no meio digital
obrigou muita gente a empreender por necessidade. Muitas dessas pessoas viram nesse formato
de negócio, que não exige capital
inicial, uma forma de gerar renda
e pagar as contas”.
Ele acrescenta que a pandemia
acabou por enaltecer as vendas diretas. “Muitas vezes, a digitalização

isso pode ser feito de forma física
ou virtual”.

Insatisfação
Para Penna, existem três
motivos para a insatisfação dos
consumidores em relação ao
atendimento: falta de habilidade

fator decisivo entre comprar novamente de determinada loja ou
marca ou procurar outras empresas. “Aliás, quando o atendimento
é bom, o vendedor não tem muito
trabalho, o cliente é convencido
facilmente”.
Na visão dele, essa é uma
percepção que já chegou nas
empresas brasileiras, o que tem
impactado diretamente nos
resultados das corporações. “Segundo a Associação Brasileira de
Treinamento e Desenvolvimento
(ABTD), o investimento per capita
nas ações, para a capacitação
dos colaboradores, vem crescendo ano após ano em nosso país,
mas está longe do ideal. Para se
ter uma ideia, um estudo realizado em 2017, mostra que a média
de investimentos por colaborador
no Brasil nas ações de treinamento e desenvolvimento foram de
cerca de R$ 788,00, enquanto
nas empresas norte-americanas
correspondeu a U$ 1252,00 (cerca de R$ 7 mil)”.

nos processos on-line; ausência
de treinamento não presencial;
e foco apenas na venda. “É
preciso lembrar que antes de
vender é necessário atender com
excelência”.
De acordo com o especialista,
a experiência que o cliente tem é
tão relevante que costuma ser o

O Brasil ocupa a 6ª posição
no mercado mundial de vendas
diretas e o setor, segundo Penna,
se caracteriza pelo relacionamento
com o cliente. “Esse aumento nos
números precisa vir acompanhado
por mais treinamento e uma melhor abordagem ao consumidor, até
porque, não é com mágica que se
faz um bom atendimento”, conclui.

Você a um
like de tudo
o que acontece
em Minas

Siga o
Edição do Brasil
no Instagram

www.edicaodobrasil.com.br
O conteúdo deste artigo é de responsabilidade exclusiva do seu autor
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Quase 90% dos trabalhadores querem
manter opção de trabalho em casa
Leíse Costa

m julho deste ano, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE)
divulgou um dado inédito:
8,9 milhões de brasileiros estavam
trabalhando de casa devido à pandemia da COVID-19. Assim como
no Brasil, países do mundo inteiro
aderiram à modalidade para evitar
a disseminação do novo coronavírus
e a flexibilidade agradou. De acordo
com uma pesquisa da Cisco Systems,
cerca de 9 em cada 10 trabalhadores
querem poder escolher se trabalham
em casa ou no escritório quando as
restrições forem suavizadas e terem
mais autonomia sobre seus horários.
O home office já existia na
pré-pandemia, mas a crise sanitária
alterou rapidamente essa percepção.
Segundo uma outra pesquisa, a “The
Future of Remote Work 2020”, com
mais de 300 empresas espalhadas
em 31 países, incluindo o Brasil, 53%
das organizações têm, atualmente,
políticas de trabalho remoto e, entre
aquelas que ainda não adotaram,
55% planejam implementar até o
final de 2020. Além disso, 51% das
empresas já finalizaram ou estão em
processo de viabilizar arranjos de trabalho fora do ambiente da empresa.
Apenas 19% não preveem a adoção
do home office como nova norma.
Na análise de Tatiana Fernandes,
sócia da PwC Brasil, responsável
pela pesquisa, e líder de Recursos
Humanos, as incertezas do home
office deixaram de existir. “A grande
maioria dos empresários enxerga a
modalidade como muito positiva. Ao

trazer benefícios para os funcionários,
como a melhoria da qualidade de
vida em função da redução no tempo
de deslocamento, por exemplo, o
trabalho de casa, consequentemente,
possibilita uma maior eficácia na
retenção e atração de talentos. Inclusive, a pesquisa apontou que as três
principais prioridades para permitir
esquemas de trabalho remoto são:
saúde e segurança de seus funcionários (70%), melhorar a experiência

do colaborador (65%) e atrair/reter
talentos-chave (60%)”, afirma.
Para a executiva, o futuro do
home-office é híbrido e independente
do tamanho da empresa. “A necessidade de se relacionar é inerente ao ser
humano e, por isso, acredito que um
modelo híbrido possa se firmar no pós-pandemia. Talvez com a ida ao escritório uma ou duas vezes por semana, o
que permitirá ao empregado estar próximo da equipe e vivenciar a cultura da

empresa. Nosso levantamento mostra
essa tendência do esquema híbrido: a
maioria das companhias (67%) prevê
que os funcionários tenham acesso
a um escritório, sendo que 46% não
exigem que eles compareçam ao
local e 22% exigem essa presença,
caracterizando um modelo híbrido de
trabalho presencial e home office. Outros 20% das empresas preveem que
os funcionários remotos não precisem
ter acesso a um escritório”, acrescenta.

Fernanda Della Monica, head
comercial e sócia de uma empresa
especializada em assessoria de investimentos e que administra outros
empreendimentos, também vê o
home office com bons olhos. “Tivemos que mudar não só a questão
estrutural, mas também a forma do
pensamento. Na nossa empresa, o
que percebemos é que ganhamos
escala. À medida que podemos ter
profissionais de outras regiões, e não

necessariamente de Belo Horizonte.
O trabalhador também ganhou
flexibilidade de atender o cliente da
sua própria casa. Também economizamos com a estrutura física. Hoje,
não tenho mais limitação de quantos
funcionários posso contratar para a
empresa. Por outro lado, também
posso ter clientes no Brasil inteiro.
Apesar de que o atendimento on-line
já existia, antes da pandemia havia
uma parte resistência, mas hoje 100%
das pessoas têm aderência”, avalia.
A investidora reforça que, em
outros países, o trabalho remoto
já é uma realidade consolidada.
“Quando falamos de mundo, o
home office já funciona há muitos
anos em países desenvolvidos. Os
empresários lá parecem ter uma
cabeça diferente dos brasileiros,
mas isso está se transformando. O
profissional que entrega resultados
tem mais é que ter uma vida flexível
mesmo para que ele possa cuidar da
parte pessoal, mas para modificar
essa mentalidade é preciso mudar
a cultura. Tudo que aderimos como
um hábito na nossa vida, um dia foi
novidade”, defende.
Sobre o tema, a advogada de direito trabalhista Helen Garcia ressalta
que o empresário precisa de uma
estratégia para as alterações financeiras. “É imprescindível que antes
de optar pela implantação do home
office fixo, a empresa consulte uma
banca de advogados especializada,
pois a modalidade pode ser uma
ferramenta formidável se implantada com estratégia e segurança,
sendo fundamental uma análise
mais aprofundada para a tomada
de decisão”, aconselha.

BAIXE AGORA

O aplicativo oficial da Rádio Itatiaia

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

Competência
Sebrae/MG

Com a chuva da semana passada, BH voltou a conviver com
grandes engarrafamentos no final da tarde. Essa realidade é
fruto da falta de policiamento de trânsito e os órgãos responsáveis cruzaram os braços: a PM, a BHTrans e a Guarda Municipal.

O dinheiro nas nádegas do senador Chico Rodrigues pode
atingir o filho do presidente, Flávio Bolsonaro (Republicanos).
Eu explico: se a fila tiver que andar na Comissão de Ética do
Senado, o primeiro é Flávio, o 01 de Jair Bolsonaro e que foi
denunciado por causa das rachadinhas.

Guardem estes nomes: Onyx Lorenzoni, Marcelo Álvaro
Antônio e Rogério Marinho. Eles serão os próximos ministros
a deixarem os cargos numa futura reforma ministerial.
Eis o superintendente do Sebrae Minas, Afonso Maria Rocha, uma das
figuras mais conhecidas no mundo dos negócios do estado, sobretudo
por seu reconhecido perfil de profissional de altíssima qualidade

TUDO SOBE - Quando criança ouvia meu pai conversar com minha
mãe e ele sempre dizia: “Maria, o custo de vida está subindo”.
Naquela época os preços elevam-se em centavos e lembro quando a passagem de bonde subiu R$ 0,20 e houve quebradeira na
cidade. Hoje, temos uma economia dolarizada e, por causa disso,
sofremos aumentos absurdos em todos os setores. De repente,
todos passaram a comprar e o comércio não estava esperando
esse boom e, do produtor a indústria, tudo subiu. Não há desculpa
de juros altos e a taxa Selic está em 2% ao ano. A inflação está
baixa e então por que os preços sobem? Fica a pergunta.

BOA NOTÍCIA - O Lago de Furnas foi reaberto e o movimento de
turistas voltou a crescer na região de Capitólio. Os barcos estão
funcionando novamente, enquanto as pousadas, bares e restaurantes voltaram a receber as pessoas. Foi um sofrimento com tudo
fechado e desemprego.

A Cemig está perto de um acordo para vender sua parte
na Ligth em torno de 23%. Aliás, o governador Romeu Zema
(Novo) anda doido para vender a companhia toda, já que o
estado não tem dinheiro para fazer os investimentos necessários na empresa.

A NI V E RS A RI A NT E S
Domingo, dia 25 de outubro
Terezinha Soares
Marcelo Issa
Mário Sergio Lopes

Segunda-feira, 26
Eduardo Costa – Rádio Itatiaia e TV Record
Emidia Pacheco - Nova Lima
Raimundo Moreira

Terça-feira, 27
Ex-presidente Lula
Joaquim Braga
Afonso Campelo Diniz

Quarta-feira, 28
Janes Reis Ferreira
Álvaro Bitencourt
Gracinha Barbosa

Quinta-feira, 29
POLITIZARAM A VACINA - Enquanto o governador de São Paulo,
João Doria (PSDB), anuncia que a vacina da China, produzida em
parceria com o Instituto Butantan, estará pronta para ser aplicada
já em dezembro, o presidente Bolsonaro diz que ninguém será
obrigado a se vacinar, contrariando as recomendações. Na verdade, politizaram o imunizante porque a iniciativa de Doria bate de
frente com o Bolsonaro. Mesmo depois do encontro do ministro
da Saúde, Eduardo Pazuello, com os governadores de Estado e a
decisão de usar a vacina que está sendo produzida pelo Instituto
Butantan, o posicionamento do presidente causou o primeiro
mal-estar com Pazuello. Agora, os outros ministros tentam apagar
esse incêndio entre os dois.

Hugo Penido Gatoni
Larissa Frederico

Sexta-feira, 30
João Eraldo Lima
Sra. Neide Batista Castro - esposa de Danilo de Castro

Sábado, 31
Rogério Vasconcelos Guimarães
Rômulo Palhares

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

Colégios Sesc abrem edital com mais
de 270 bolsas em processo seletivo 2021
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

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

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

Uma instituição que preza pela
qualidade do ensino, mas que vai
além dos conteúdos formais e
decide estar ao lado dos alunos
e suas famílias nesse momento
de dificuldades e incertezas. Esse
é caminho prioritário e trilhado
pelo Sesc por meio dos Colégios
Sesc que, a partir de 5 de outubro,
estarão com inscrições abertas em
suas quatro unidades para o edital
do processo seletivo 2021, com
mais de 70% das vagas gratuitas.
No total, são 384 vagas, sendo
273 para bolsistas – voltadas para
dependentes de trabalhadores do
comércio de bens, serviços e turismo, com renda familiar mensal
bruta de até três salários mínimos.
A mensalidade contempla material
didático, uniforme, mochila e
lanche, elaborado por nutricionista. As inscrições para os alunos
pagantes podem ser feitas até 18
de dezembro. Já para os bolsistas,
o prazo máximo é 30 de outubro.
Em Contagem, na região metropolitana, e Montes Claros, Norte de
Minas, as vagas são para educação
infantil, atendendo crianças de 2 e 3
anos. Em Governador Valadares, Leste
do estado, o foco é o ensino fundamental – anos iniciais (1º, 3º, 4º e 5º
anos). Na cidade de Araxá, no Alto
Paranaíba, as vagas são para ensino
fundamental, e a unidade inclui em
seu escopo a educação infantil. A con-

sulta sobre o quantitativo de vagas
pode ser feita na unidade de interesse.
Além de professores qualificados, os Colégios Sesc contam também com profissionais de psicologia
e serviço social, que compõem o
Núcleo de Apoio Psicossocial (Naps),
iniciativa pela qual é feito o acompanhamento do aluno considerando-o
em seus múltiplos aspectos: sociais,
familiares e culturais e têm sido
essencial para o apoio às famílias
nessa pandemia.
A saúde nutricional das crianças
também é algo de extrema importância. Por isso, o Sesc oferece lanche
para os pequenos, com cardápio
elaborado e acompanhado por
nutricionista.

Colégios Sesc
Os Colégios Sesc são voltados
para o acompanhamento individualizado, com turmas reduzidas,

favorecendo assim o contato mais
próximo do professor e facilitando
o processo de aprendizagem. A
proposta pedagógica tem foco na
formação integral do aluno, buscando desenvolver competências que o
possibilite exercer a cidadania e a
responsabilidade social.
A estrutura física dos colégios
é diferenciada, possibilitando integração com os demais espaços existentes nas unidades do Sesc, como
quadras, piscinas e áreas verdes.
No ensino fundamental, o currículo
contempla aulas de música, inglês
e tecnologia/ robótica. No Colégio
Sesc Araxá, as salas possuem cantinhos de pesquisa com computadores e tablets com acesso à internet,
possibilitando o desenvolvimento de
aulas com experiências tecnológicas
para os alunos. Como todos os itens
estão inclusos na mensalidade, não
há cobrança de taxa extra para as
atividades no Colégio Sesc.
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COVID: 49% do eleitorado acha
arriscado ir votar presencialmente

Orientação é de que o eleitor higienize as mãos antes e depois com álcool em gel

ma pesquisa realizada pelo PoderData apontou os impactos da pandemia nas eleições
deste ano. Segundo a análise, mesmo com
o adiantamento do 1° turno para o dia 15 de
novembro, cerca de 49% dos brasileiros acham arriscado
ir votar presencialmente por causa da COVID-19. Outros
43% dizem haver segurança para a realização do pleito,
enquanto os que não souberam responder somam 8%.
O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) tomou uma
série de ações a fim de amenizar os riscos de contágio
durante o pleito. O horário de votação foi ampliado
para reduzir a chance de aglomeração. As sessões
ficarão abertas de 7h às 17h. As três primeiras horas
serão preferenciais para pessoas com mais de 60 anos,
que fazem parte do grupo de risco.

O uso de máscara e álcool em gel será intensificado e obrigatório para a segurança dos mesários e
eleitores. Quem não estiver usando a proteção, não
poderá entrar no colégio eleitoral. O infectologista
Adelino Freire Júnior afirma que essas são medidas
básicas e de extrema importância para evitar o contágio. “Há um negacionismo em cima das ações de
segurança, mas isso não faz nenhum sentido”.
Além do uso de máscara e álcool em gel, o especialista reforça a importância da organização para que haja
distanciamento social e contenção da aglomeração.
“É preciso limitar o número de pessoas em ambientes
fechados e prover ventilação natural no espaço”.
Ele explica que essas medidas reduzem a carga
viral no ambiente, diminuindo a possibilidade de
transmissão do vírus. “Quando higienizamos as mãos,
matamos o germe e isso é importante porque nós
mesmos podemos nos contaminar”.

A hora de apresentar o documento de identificação
também será diferente e o mesário não irá manusear
o comprovante do cidadão. Após assinar a lista de presença, o eleitor irá limpar as mãos com álcool em gel,
se dirigir a urna e depositar seu voto. O dispositivo não
será higienizado para não correr o risco de danificação,
por isso, após votar, é necessário desinfetar as mãos
novamente. A dica é que cada um leve sua caneta.
Freire explica que qualquer troca de material
como caneta ou até mesmo os panfletos que são
comuns em boca de urna podem trazer riscos de contaminação. “O ideal é que os eleitores não compartilhem nada. Materiais como folhas de papel, equipamentos e etc podem aumentar o risco de transmissão
entre uma pessoa a outra. Se houver esse contato,
não se deve levar a mão a boca, nariz e olhos”.
O TSE ainda orienta que os eleitores e mesários
que estiverem com febre ou que tenham testado
positivo para a COVID-19 não compareçam ao pleito. Para o infectologista, essa é uma orientação
de extrema importância. “Se a pessoa estiver com
sintomas gripais ou compatíveis ao coronavírus, o
ideal é que fique em casa, pois pode espalhar o
germe. Com essas medidas, é possível criar um ambiente seguro para que todos exerçam sua função
de cidadão”, conclui.

Devido à pandemia, a justificativa deverá
ser feita pelo aplicativo e-Título que está
disponível para IOS ou Android. O eleitor que
não tiver um smartphone ou acesso à internet
deve, excepcionalmente, ir a qualquer seção
eleitoral. Para o 1° turno, a justificativa deverá
ser feita até 14 de janeiro, enquanto que para
o 2° turno, o prazo será até 28 de janeiro.

Impacto mundial
Um monitoramento feito pelo Instituto
Internacional pela Democracia e Assistência
Eleitoral (Idea, na sigla em inglês) mostrou
que nas 41 eleições realizadas este ano, em
diferentes países, 26 registraram aumento na
abstenção. Na França, onde o voto não é obrigatório, apenas quatro em cada 10 eleitores
foram às urnas, somando 60% de abstenção,
recorde por lá.

Sintomas da COVID-19:
Mais comuns
Febre

Tosse seca

Cansaço

Menos comuns
Dores e desconfortos
Diarreia
Conjuntivite
Dor de cabeça
Perda de paladar ou olfato
Erupção cutânea na pele ou
descoloração dos dedos das
mãos ou dos pés

Mais graves
Dificuldade de respirar
Falta de ar
Dor ou pressão no peito
Perda da fala ou movimento

Isabelle Ludovico

Hotel Fazenda

Horizonte Belo
Brumadinho - MG

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

Não fui votar, e agora?

• Férias
• Feriados

A 52 km de BH e 9 km do Inhotim
www.horizontebelo.com.br
(31) 3261-1515

Psicóloga com especialização em Terapia Familiar Sistêmica
gabi@lcagencia.com.br

Como gerar crianças
seguras emocionalmente?
Muitas pessoas acreditam
que as crianças estarão seguras
se forem constantemente elogiadas. Trata-se de uma reação à
educação das gerações anteriores
que foi geralmente muito rígida.
Educar era sinônimo de corrigir e
exigir. Os pais eram especialistas
em cobrar e dar bronca. Se o filho
tirava oito na prova era criticado
por não ter tirado 10. Todos os
pais querem secretamente que
seus filhos sejam extraordinários,
que se destaquem por sua beleza,
inteligência, etc. No entanto, esta
exigência produziu o efeito inverso. O filho sentia que nunca iria
conseguir preencher a expectativa
dos pais e esta frustração o levava
ao desânimo e à desistência.
Hoje, muitos pais querem
fazer o contrário: tendem a superproteger os filhos e enaltecer
exageradamente tudo o que
fazem. A criança mimada se torna
incapaz de lidar com dificuldades
e com frustração. A verdade está
sempre no equilíbrio. É importante elogiar mais que repreender,
mas elogiar o esforço mais que o
resultado. O foco exagerado no
desempenho torna a criança insegura. Ela sente-se amada quando
é acolhida nas suas falhas. Ela
torna-se segura quando percebe
que o afeto dos pais não depende
de seus sucessos e não diminui
com seus fracassos. É assim que
Deus lida conosco. É Seu amor
incondicional que nos capacita
a reconhecer os nossos erros e
enxergá-los como oportunidade
de aprendizagem.
Mas o desempenho não é a
fonte principal de segurança. A
criança sente-se segura se estiver
orbitando em volta de um núcleo
sólido formado por pai e mãe.

O casal é a base da família. O
vínculo forte entre marido e mulher permite construir um ninho
aconchegante para os filhos, e
deixá-los livres de seguir o seu
caminho. Quando o casal está
desajustado, os filhos podem
assumir o papel de manter os pais
unidos, sabotando a sua própria
infância. Eles podem assumir um
papel parental, tentando suprir
as carências afetivas dos pais. Eles
também ficam dilacerados por
um conflito de lealdade quando
são solicitados a tomar partido
de um contra o outro. É uma violência, pois eles precisam dos dois
e não deveriam ter que escolher.
Vivemos numa sociedade que
prioriza o ter e o fazer sobre o ser.
Com isto, os pais tendem a priorizar
sua carreira profissional e deixar os
filhos aos cuidados de terceiros ou
do tablet. A pandemia obrigou a
passar mais tempo em família, mas
com as exigências do trabalho e estudo via internet. Esta sobrecarga e
as privações de encontros e passeios
foram um teste. Algumas famílias
conseguiram aproximar-se e descobrir o prazer da convivência enquanto outras ficaram tensionadas
e os conflitos abafados ressurgiram
com mais força.

Esta situação é oportunidade de rever as prioridades e
resgatar o vínculo que gerou
a família. Muita conversa para
compartilhar emoções em vez de
acusações, desenvolver tolerância
e flexibilidade, priorizar tempo de
qualidade, perceber a linguagem
afetiva do outro e expressar este
afeto são estratégias para renovar
o amor. Amar não é uma emoção
incontrolável como a paixão, é
uma escolha, que se nutre de
atitudes e ações intencionais.
Podemos escolher abrir o coração
para o outro e cultivar o amor. É
mais fácil quando sabemos nos
abastecer do amor incondicional
de Deus, que nos perdoa e nos
capacita a perdoar.
Somos corresponsáveis pela
relação que construímos. Em vez
de culpar o outro, precisamos
identificar a nossa parte. Não
podemos mudar o outro, mas
quando mudamos a relação
muda. Os conflitos são normais.
É importante que os filhos presenciem e aprendem a lidar com
eles na base do diálogo e da reconciliação. Só podemos ensinar
aquilo que vivemos. É a coerência
entre o discurso e a prática que
gera segurança nos filhos.
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Quase 40% das mulheres já foram
infiéis durante o relacionamento
Leíse Costa

m dos exemplos que podem
ilustrar o machismo é a forma
como a sociedade julga a traição
dependendo do gênero que foi
infiel. Há quem veja a infidelidade masculina
como uma consequência biológica: “homens
são assim mesmo”. Já o comportamento
infiel da mulher é encarado com indignação,
condenamento e até feminicídio. Se a mulher
é mãe, não é incomum que até mesmo seu
amor aos filhos seja questionado devido ao
ato. Mas, apesar de ser um tabu, a traição, feminina e masculina, é uma realidade possível.
Segundo uma pesquisa do Instituto
Francês de Opinião Pública (Ifop), 38% das
mulheres entrevistadas declararam ter sido
infiel ao menos uma vez durante algum
relacionamento. Quando perguntadas sobre algum tipo de “infidelidade psíquica”,
61% relataram que sim. De acordo com as
entrevistadas, durante o relacionamento,
46% se sentiram atraídas por outra pessoa
em algum momento e 22% de fato flertaram
com outro alguém.
Apesar dos índices altos, o tabu é tão
grande que, mesmo entre as mulheres,
apenas 31% contaram à melhor amiga sobre
um caso extraconjugal na época do ocorrido.
Além disso, 28% delas só contariam depois de
um tempo e 41% nunca falariam, nem mesmo para uma pessoa confiável. No entanto,
esse resultado varia de acordo com a idade:
79% das mulheres com menos de 30 anos se
sentiram confortável para confidenciar a uma
amizade próxima.
“Embora boa parte das mulheres acredite
que a sociedade evoluiu nesse sentido, a
parcela que acha que a infidelidade feminina
é o grande tabu do século é considerável”,
analisa Silvia Rubies, diretora de Comuni-

período de turbulência”, explica o superintendente do Sebrae Minas, Afonso Maria Rocha.
A programação do Minascon traz nomes
como Caio Melo, especialista contábil e tributário do segmento de incorporação imobiliária;
Luiz Henrique Ceotto, CEO da Urbic; Ignasi Perèz
Arnal, sócio-fundador de empresa espanhola
BIM Academy; Renato de Castro, senior Advisor
do projeto Artificial Intelligence For Good da
agência de telecomunicações das Nações Unidas em Genebra; Luke Leung, diretor do Estúdio
de Engenharia de Sustentabilidade na Skidmore,
Owings and Merril LLP, entre outros.
Na feira virtual, estão previstas a participação de 30 expositores que apresentarão para o
mercado seus produtos e serviços. Haverá ainda
demonstrações (pitch) de 15 startups que estão
trazendo soluções inovadoras para o setor da
construção.

No mês de novembro tem
eleição, e os candidatos já estão em ritmo acelerado para
apresentarem suas propostas.
No caso, não estamos falando
da eleição para prefeito de Belo
Horizonte. A campanha eleitoral
para escolher o próximo procurador-geral de Justiça de Minas
Gerais anda pegando fogo. Este
ano, além dos procuradores, os
promotores do Ministério Público
também podem se candidatar.
Os burburinhos entre os
candidatos não param, são
vídeos com mensagens sobre
as propostas, entrevistas, visitas
as bases, ligações para os eleitores. Os três candidatos mais
votados integraram uma lista
tríplice que será encaminhada
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“Somos feitos de carne, mas somos
obrigados a viver como se
fôssemos de ferro”
Freud

ao governador Romeu Zema
(Novo). Ele terá 15 dias para
nomear um dos nomes.
Corre a boca pequena que o
candidato Jarbas Soares Júnior
(foto), é o nome que mais entusiasma a categoria. Há correntes
ideológicas no Ministério Público
já conhecidas dentro e fora do
órgão, e, é justamente nesse
contexto, além da reconhecida
experiência, que o nome de
Jarbas se destaca.
O procurador tem trânsito
entre as diversas tendências da
política e da sociedade mineira,
aberto ao diálogo e a transparência, uma independência que
o cargo exige. A politização do
MP é um perigo para democracia da instituição e de seus atos.
Arquivo Pessoal

Fruto da união entre a Fiemg e o Sebrae
Minas, o evento reúne representantes de toda
a cadeia produtiva da construção com o objetivo de promover negócios. A programação
conta com palestras ministradas por nomes
relevantes do mercado nacional e internacional, além da participação de diversos órgãos,
entidades e instituições profissionalizantes
ligadas ao setor.
“Em meio à crise, muitos pequenos negócios da construção civil tiveram que se adaptar
ao novo cenário, reduzindo custos e avançando no processo de transformação digital. No
formato digital, o evento promete continuar
com o propósito de apresentar as novidades
e tendências nacionais e internacionais do
setor, além de disseminar conhecimentos
sobre gestão, metodologias e inovações que
poderão dar mais fôlego às empresas neste

Os três candidatos mais votados integram uma
lista tríplice encaminhada ao governador Romeu Zema
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O Minascon, maior evento da cadeia produtiva
da construção de Minas Gerais, realiza a sua 17ª
edição em formato totalmente virtual, por meio
do www.minascon.com.br. O evento será realizado
de 16 a 19 de novembro e vai fomentar negócios
para o setor e levar ao empresariado mineiro e aos
profissionais da área o que há de mais relevante no
segmento e para o desenvolvimento da construção, como a importância da gestão, produtividade,
inovação e tendências do mercado.
“Neste momento em que as aglomerações
precisam ser evitadas, o Minascon se reinventou
e traz sua primeira edição on-line. O desafio é
levar para o ambiente digital um evento que até
então se pautava pelos encontros físicos e suas
possibilidades de relacionamento e networking”,
conta o vice-presidente da Federação das Indústrias de Minas Gerais (Fiemg) Teodomiro Diniz
Camargos.

Eleição para procurador-geral
de Justiça de Minas Gerais
acontece em novembro

Divulgação

17ª edição do Minascon
será totalmente virtual

cação e Marketing do Gleeden, plataforma
que organiza encontros extraconjugais. Para
ela, o estudo reflete que o assunto continua
sendo estigmatizado, mesmo em meio a
movimentos de empoderamento feminino
e em prol da igualdade de gênero. “A estigmatização da infidelidade do sexo feminino
é tão internalizada que as próprias mulheres
infiéis declaram que é difícil para elas falarem
sobre isso com alguém, não importa quão
próximas sejam”, diz.
Ainda conforme a pesquisa do Ifop, 32%
afirmam ter sido infiel entre o primeiro e o
terceiro ano do relacionamento, 8% afirmou
ter traído entre o sétimo e o décimo ano. A
porcentagem volta a aumentar a partir dos
10 anos de relacionamento, chegando a 28%.
Já um estudo com as usuárias do site,
segundo a diretora, mostrou que 27% das
mulheres decidiram entrar na plataforma
em busca de carinho e compreensão e 30%
para se sentirem desejadas. “Você pode se
perguntar o porquê de buscar atenção e carinho fora do relacionamento? Basicamente
porque a maioria das usuárias não os recebe
dos parceiros, que estão acomodados com a
situação e deixam o tempo passar. Os relacionamentos acabam esfriando, o que leva
algumas pessoas a se sentirem desconfortáveis e partir em busca de novas aventuras,
sem deixar de amar e respeitar quem está,
diariamente, ao lado delas”, afirma Silvia.
Mas, mesmo para as clientes do site
extraconjugal, a decisão parece não ter sido
fácil. Das usuárias, 86% disseram ter tido
muitas dúvidas e reservas antes de dar o
primeiro passo. O medo de perder a família
foi o principal relato (40%). Os preconceitos
morais vêm logo em seguida, com 33% das
mulheres entrevistadas. “Isso quer dizer que
o medo de ser mal vista, como promíscua, é
algo muito presente na sociedade, em especial para as mulheres”, avalia Silvia.

Psicanalítico

Av. Dr. João Luiz de Almeida, 250 - sala 105 - Vila Guilhermina
Montes Claros - MG
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AMM: 68 anos de muitas conquistas e
realizações para os municípios mineiros

Presidente da AMM, Julvan Lacerda

E

ste ano está sendo de muitos
desafios para os municípios de
todo o país e é neste momento
de adversidades que a Associação
Mineira de Municípios (AMM) encontra
fortes motivos para comemorar. Devido ao
quadro triste com as chuvas de fevereiro,
que afetaram cerca de 200 cidades, e a
pandemia do coronavírus, a gestão da
entidade concentrou todos os esforços em
busca, sempre, da união dos prefeitos e
conseguiu mostrar a força e a assertividade
da maior entidade municipalista estadual
do Brasil.
No dia 17 de outubro, a AMM completou 68 anos em um momento em que a
gestão da entidade comemora uma trajetória de lutas e importantes conquistas em
prol do desenvolvimento dos municípios

mineiros. Seja pela busca de recursos para
os gestores conseguirem vencer neste ano
de desafios, seja pela representatividade
dos municípios na esfera estadual e na
federal, a associação mostra a importância da entidade no fortalecimento do
municipalismo e, consequentemente, à
melhoria da qualidade de vida da população mineira.
Em outubro, a AMM se apresenta
como uma entidade forte e atuante em
nível nacional. Pela força da diretoria,
comandada pelo presidente Julvan Lacerda, a associação tornou-se conhecida e
reconhecida como uma das maiores forças
municipalistas no país.
Neste aniversário, a diretoria e os colaboradores da AMM comemoram o número
recorde de 740 afiliados e 353 adesões de

municípios ao Diário On-line. Além disso,
por meio da associação, milhares de pessoas se qualificam, virtualmente, nos cursos
do CQGP, nas capacitações no interior do
estado, nos eventos do projeto “Diálogo
com a AMM”, nas apresentações do Antes
do Voto, em parceria com o TRE-MG, no
“AMM nos Municípios”, em parceria com
o Sebrae.
Todo esse trabalho é desenvolvido por
uma equipe especializada, que atende os
gestores e servidores públicos nas diferentes áreas de atuação da administração
pública – Jurídica, Contábil e Tributária,
Econômica, Convênios, Captação de
Recursos, Educação, Assistência Social e
Direitos Humanos, Esportes, Saúde, Meio
Ambiente, Cultura e Turismo e Desenvolvimento Econômico – e disponibiliza conteúdos altamente relevantes ao dia a dia
da gestão pública municipal, por meio dos
canais de comunicação da AMM – Revista
Notícias das Gerais, Jornal AMM Informa,
Portal de notícias, AMMTV no YouTube,
Facebook, Instagram e Twitter.

História
Fundada em 17 de outubro de 1952,
com a filosofia e o propósito de reunir e
representar os municípios de Minas, na
esfera estadual e na federal, a AMM busca,
por meio das potencialidades e individualidades, o fortalecimento de cada um dos
entes mineiros e, consequentemente, o
desenvolvimento do estado.
A AMM é fruto da contribuição de
grandes gestores que, juntos, criaram a
maior associação municipalista estadual
do Brasil. Desde seu início, no Edifício
Codó, na Avenida Amazonas, até a sua
sede própria, na Avenida Raja Gabaglia,
são 68 anos de história, transformando
e qualificando a gestão pública mineira.
Além disso, a entidade conta com o

Henrique Chendes

O

Presidente da Casa, Agostinho Patrus
fundamental postergado em razão
do limite estabelecido em 30 de
junho, questionaram a regra. Ministérios públicos estaduais chegaram
a mover ações civis públicas relativas
à questão.
O projeto também estabelecia
originalmente a idade de 4 anos
completados até 31 de março para
ingresso na pré-escola, o que também
prevalece na definição do MEC. A
matéria segue agora para análise de
2° turno da Comissão de Educação,
Ciência e Tecnologia.

As escolas bilíngues
atenderão aos alunos
da educação infantil,
ensino fundamental,
ensino médio e educação
de jovens e adultos

Escolas bilíngues
Também foi aprovado que autoriza o Executivo a criar escolas bilíngues
em libras e português na rede pública
estadual de ensino. A matéria foi aprovada na forma do substitutivo nº2,
da Comissão de Educação, Ciência e
Tecnologia.
De autoria do deputado Zé Guilherme (PP), o projeto prevê que a
escola oferecerá a libras como língua de
instrução e a língua portuguesa como
segunda língua, na modalidade escrita.
As escolas bilíngues atenderão
aos alunos da educação infantil,
ensino fundamental, ensino médio
e educação de jovens e adultos,
com vagas destinadas, em ordem
de prioridade, aos surdos e surdo-cegos, filhos ouvintes de pais surdos
(conhecidos como Codas, abreviação
para Children of Deaf Adults), outros
familiares de surdos e surdo-cegos e
demais interessados.
A proposição estabelece ainda
parâmetros em relação à formação
e contratação dos profissionais que
atuarão nessas escolas, bem como
sobre a organização do projeto político pedagógico e do currículo escolar.

Presidente
Julvan Rezende Araújo Lacerda é
bacharel em Direito pela PUC-Minas, delegado de Polícia Civil licenciado, prefeito
de Moema (MDB) e, também, primeiro
vice-presidente da Confederação Nacional
de Municípios (CNM).
Na presidência da AMM, ele se destacou como uma grande liderança em
defesa do municipalismo, conduzindo
um acordo com o governo de Minas, com
mediação do Tribunal de Justiça de Minas
Gerais (TJMG); considerado o maior da
história do judiciário mineiro, garantindo
o pagamento de R$ 7,1 bilhões de dívidas
do estado com os municípios em ICMS,
IPVA e Fundeb.
Em sua gestão, a AMM iniciou um
movimento de interiorização e focou no
tripé: economicidade, transparência e pro-

fissionalismo, tornando a entidade superavitária e com excelente saúde financeira.
Em reconhecimento ao seu trabalho,
Julvan foi agraciado, em 2019, com as
comendas Medalha da Inconfidência, Medalha do Dia de Minas e Medalha Juscelino
Kubitschek, além de receber o título de cidadão honorário do município de Juiz de Fora.
E, neste ano de 2020, tornou-se fonte oficial
da imprensa mineira quando o assunto é a
defesa dos municípios do estado.
“São 68 anos de muito trabalho de
representação dos municípios mineiros
em todas as esferas e poderes – Executivo,
Legislativo e Judiciário, estadual e federal.
Cada presidente, cada diretor que passou
pela AMM, cumpriu um papel importante.
A nossa gestão trabalhou com a união dos
prefeitos, a transparência e a economicidade. Hoje, sinto-me feliz e realizado por saber
que o trabalho está tendo resultado positivo, pois conseguimos fazer valer o slogan da
AMM: Somos 853 municípios. Somos Minas
Gerais. E, juntos, somos muito mais! Mas,
meus amigos, ainda há muito trabalho a
fazer. Vamos em frente!”, ressaltou.

Cartilha virtual informa sobre aplicação
da Lei “Aldir Blanc” em Juiz de Fora

ALMG avaliza revogar
norma sobre idade escolar

Projeto de Lei da deputada
Beatriz Cerqueira (PT), que
trata sobre a idade escolar,
foi aprovado, em 1° turno,
pelo Plenário da Assembleia Legislativa de Minas Gerais (ALMG) no dia 13
de outubro.
Originalmente, a matéria propunha a alteração da Lei 20.817,
de 2013, que define a idade para
ingresso da criança no ensino fundamental da rede pública estadual
em 6 anos, completados até 30
de junho do ano em que ocorrer a
matrícula. O projeto modificava essa
idade para 6 anos completos até 31
de março. No entanto, tal prática já
ocorre, por definição do Ministério
da Educação (MEC), o que levou o
substitutivo nº 1 a alterar a intenção
original da matéria, que agora propõe a revogação da lei.
Esse posicionamento teve como
base entendimento do Supremo Tribunal Federal (STF), que considerou
constitucional a exigência de 6 anos
para ingresso no ensino fundamental,
mas delegando ao MEC a definição do
momento em que a criança deverá
preencher o critério etário. Assim, a
lei estadual se tornou desnecessária.
Ao longo dos anos, tanto em
Minas como em nível nacional, a
questão foi motivo de diversas resoluções e questionamentos jurídicos,
já que pais, entendendo que seus
filhos teriam o ingresso no ensino

Espaço AMM, na Cidade Administrativa,
criado em 2012, com infraestrutura
necessária para reuniões, despachos e
encaminhamentos.

A forma de aplicação dos quase
R$ 3,5 milhões da Lei Nacional de
Emergência Cultural em Juiz de Fora é
apresentada em uma cartilha virtual
lançada pela Fundação Cultural “Alfredo
Ferreira Lage” (Funalfa), que é responsável pela gestão do recurso, já transferido
para os cofres municipais. Disponível
no link funalfa.com.br/leialdirblanc, a
cartilha tem a íntegra da legislação, os
decretos e comunicado, além de um
manual, informando desde a tramitação
da lei, conhecida como “Aldir Blanc”, até
a opção pela aplicação de todo o montante em um edital único, com diversas
categorias.
O edital será o maior investimento
na cultura de Juiz de Fora e deve ser
lançado nos próximos dias. A decisão
de como usar o recurso foi tomada de
forma colegiada com as trabalhadoras
e os trabalhadores locais da cultura, que
participaram de 24 encontros virtuais e
uma live, promovidos pela Funalfa.
“A ideia é facilitar o entendimento
de todo o processo da “Aldir Blanc”,
que é bastante complexo. Reunimos as
principais dúvidas e procuramos explicar
de forma bem acessível. Uma das dificuldades é entender que cada Estado e
município tem autonomia para definir
como usar o recurso emergencial. Então,
todos os encontros com os agentes culturais tiveram como objetivo definir a estratégia de Juiz de Fora, que optou pelo
edital único”, explica a diretora-geral da
Funalfa, Tamires Fortuna.

O manual explica quem são as
pessoas que podem pleitear os recursos da Lei Emergencial. “Muita gente
entende que somente artistas e produtores culturais têm direito, quando,
na verdade, o recurso destina-se a
qualquer profissional com atuação
no mercado cultural, inclusive os que
trabalham informalmente. Isso inclui
técnicos de luz e som, professores,
articuladores, consultores, gestores
de espaços, maquiadores, artesãos,
figurinistas, costureiras, montadores
de palco e outras estruturas, cenógrafos, preparadores de elenco, equipe
de logística e muitos outros”, observa
o gerente de Fomento à Cultura da
Funalfa, Henrique Araújo.
Outra dúvida recorrente refere-se ao
pagamento de parcelas mensais de R$
600, o que, conforme a lei, é responsabilidade dos governos estaduais e não dos
municípios. No caso de Minas Gerais, a
Secretaria de Estado da Cultura fez um
cadastro para mapear os possíveis beneficiários. O manual da Funalfa também
apresenta um endereço de e-mail que
está disponível para responder outras
dúvidas que possam eventualmente
surgir.
Em todo país, a Lei “Aldir Blanc”
prevê a destinação de R$ 3 bilhões para
apoiar em caráter emergencial os profissionais da cadeia produtiva da cultura
diretamente impactados pela pandemia
da COVID-19. O recurso é oriundo do
Fundo Nacional da Cultura.
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Minas Gerais recebeu mais de
R$ 18 bilhões em investimentos

QUEM SABE, SABE

Divulgação

O governo de Minas, por meio
da Agência de Promoção de Investimento e Comércio Exterior de
Minas Gerais (Indi), intermediou a
aplicação de mais de R$ 18 bilhões
em investimentos no estado, no
acumulado de janeiro a setembro
de 2020. Ao todo, foram realizadas
99 operações, que geraram 14.511
empregos diretos.  
O balanço dos três primeiros
trimestres do ano revela que os
principais aportes foram feitos por
empresas do ramo de mineração,
construção civil, geração de energia, agricultura e pecuária. Na
comparação com o mesmo período de 2019, houve um incremento
de 22% no montante aplicado ,
quando os investimentos somaram
R$ 14.781.859. Na mesma base
de comparação, a geração de
empregos teve um salto de 171%,
passando de 5.359 para 14.511
neste ano.

Os números mostram que, mesmo no período de crise econômica
mundial provocado pela pandemia,
os esforços do governo de Minas
para simplificar a vida de quem
quer investir e dar oportunidade de
trabalho estão dando resultados.
“Gerar empregos é nossa prioridade. Nos primeiros nove meses
deste ano, conseguimos atrair
para Minas R$ 18 bilhões em investimentos. Isso significa que mais
de 14 mil empregos diretos foram
criados. Até o momento, Minas é
o estado que tem a menor taxa
de óbitos por COVID. E queremos
ser o primeiro que vai reativar a
economia e criar empregos”, disse
o governador

Estimativa
Mesmo com as incertezas no
mercado financeiro, estratégias
adotadas pelo governo de Minas

Encontro

e pelo Indi fizeram com que fosse
mantida a estimativa de que o
estado receba aportes de R$ 30
bilhões até dezembro de 2020.
De acordo com o presidente
do Indi, Thiago Toscano, isso foi
possível graças à percepção da
agência de promover mudanças
estratégicas de atuação durante
a pandemia, priorizando segmentos que não tinham tendência de
retração. “É claro que, no início,
houve um impacto de modo geral.
No entanto, quando percebemos
isso, estabelecemos diretrizes que
nos permitiram focar em setores
como os de alimentação e mineração - áreas que continuaram
trazendo excelentes resultados”,
observou.  
Conforme Toscano, esse resultado positivo decorre também da
melhoria do ambiente de negócios
em Minas Gerais, aliada a uma
visão de mercados em médio e
longo prazos. “Temos um governo
que é focado no desenvolvimento
econômico. Ou seja, em descomplicar a vida de quem quer investir.
Basta observar que, mesmo com
um ambiente externo em crise,
conseguimos manter as previsões
de investimentos”, explicou.  
Outro aspecto ressaltado por
ele é a governança de atração
de investimentos do estado.
“Hoje, a Secretaria de Fazenda também tem um olhar desenvolvimentista. Trabalhamos
muito próximos dela. Os órgãos
do governo estão alinhados com
o Indi em suas metas e objetivos”, disse.

O deputado estadual por São Paulo, Frederico D’Avila, que recebeu
o advogado Vicente Amorim para
um dedo de prosa. Amorim é candidato a vereador por Belo Horizonte

CANAL ABERTO
Primeira ocorrência de COVID-19 em
animal no Brasil. A contaminação pelo
coronavírus de uma gata de poucos meses abre um debate sobre a possibilidade de humanos infectarem os animais
de estimação. O caso aconteceu na
cidade de Cuiabá, Mato Grosso, durante
uma festa de família. O diagnóstico
inédito do animal foi confirmado após o
teste PCR feito na Universidade Federal
do Mato Grosso (UFMT) dar positivo.
Agora a preocupação é se eles também podem transmitir a doença para
outras pessoas saudáveis. Ainda não
existem casos conhecidos, mas fica o
alerta para que as pessoas tomem
os cuidados necessários com os seus
bichinhos de estimação. Os cientistas
orientam para que os seus donos evitem aglomerações, mantenham pelo
menos dois metros de outras pessoas e
não coloquem máscara neles de forma
nenhuma. Nos estudos registrados no
mundo, os animais não têm apresentados sintomas da doença.

Uma boa notícia para o setor
hoteleiro de todo o país. Um estudo
do Fórum de Operadores Hoteleiros
do Brasil (FOHB) aponta que a oferta
nacional de meios de hospedagem se
aproxima da normalidade após um
período de instabilidade em decorrência da pandemia do coronavírus.

sala de cuidados básicos, sala de
triagem, consultórios, depósito,
vestiário, farmácia, dentre outros
espaços administrativos e de serviços internos.
“Uberlândia avança e os benefícios chegam a todos os setores
para a população. É um grande
orgulho poder anunciar mais essa
obra que beneficiará milhares de
pessoas da região do grande São
Jorge, na zona sul, bem como a
população do Glória. O desenvolvimento da cidade e a administração
feita com seriedade e competência
também facilitam na obtenção dos

recursos e no retorno de melhorias
para a sociedade”, disse o prefeito.
Com investimento de R$ 1,68
milhão, a obra será executada pela
Evolução Engenheira Construção e
Administração, empresa escolhida
por meio do Regime Diferenciado
de Contratação (RDC), considerado
um sistema licitatório mais ágil. O
recurso é da Secretaria Municipal
de Saúde, mas a execução da obra
ocorre graças à emenda parlamentar para uso geral na Saúde local
do senador Carlos Viana (PSD). Os
trabalhos serão fiscalizados pela
Secretaria Municipal de Obras.

MG recebeu muitos investimentos
em 2020. O governo de Minas Gerais
intermediou a aplicação de mais de
R$ 18 bilhões em investimentos no
estado, entre os meses de janeiro a
setembro de 2020. No total, foram
realizadas quase 100 operações,
gerando cerca de 15 mil empregos
diretos. Os números demonstram que
o governo mineiro quer facilitar a vida
das empresas que pretendem investir e
dar oportunidade de trabalho, mesmo
nesse período de crise econômica
mundial provocada pela pandemia
do coronavírus. O balanço dos três
primeiros trimestres do ano mostra
que os principais aportes foram feitos
por empresas do ramo de mineração,
construção civil, geração de energia,
agricultura e pecuária. O governador
Romeu Zema (Novo) disse que a
prioridade é gerar mais empregos e
reaquecer a economia o quanto antes.
É o que toda a população espera neste
momento difícil.

Pelo levantamento, 91% dos hotéis
das 64 redes pesquisadas estão abertos, o que representa 127.593 quartos
disponíveis para receber turistas em
todo o país. Dentre as cidades com
maior índice de operação estão
Porto Alegre (RS), Florianópolis (SC)
e Brasília (DF) que apresentam 100%

das redes em funcionamento. A pesquisa também aponta alto índice de
reabertura em Vitória (ES), com 88%
e Belo Horizonte (MG), 84,1%. Dos
estabelecimentos que ainda estão
fechados, 45% pretendem reabrir
ainda este ano.
Informações: Agência Brasil

SEM VACINA ESTE ANO
A pneumologista da Fundação
Oswaldo Cruz, Margareth Dalcolmo,
não acredita que o Brasil terá alguma
vacina contra a COVID-19 neste ano.
Muitas ainda estão em fase de testes no
mundo todo e, por isso, não é possível
garantir a eficácia de nenhuma delas.

Valter de Paula

Prefeito Odelmo Leão durante o evento

Caso do senador com dinheiro nas
nádegas. O senador Chico Rodrigues
(DEM-RR) foi pego em flagrante pela
Polícia Federal com mais de R$ 30
mil escondidos entre as nádegas e,
mesmo assim, não desistiu de tentar
levar vantagem. O parlamentar anunciou que pediria licença de 90 dias do
mandato. Mudou de ideia e pediu a
ampliação para 120 dias para que o
suplente pudesse assumir o mandato.
Esperteza e pura cara de pau. Já que
o suplente do senador é quem? O seu
filho. Ou seja, o salário e as vantagens
no Senado ficarão em família. Não é à
toa que o Congresso evita acabar com
essas regalias. O próprio presidente do
Senado, Davi Alcolumbre (DEM-AP),
tem como primeiro suplente o seu irmão e defende a não cassação de Chico.
É lamentável a atitude do presidente e
mais uma vergonha em nossa política.
O velho corporativismo, mais uma vez,
supera as nossas expectativas de termos um país moralmente equilibrado.

MAIORIA DOS MEIOS DE HOSPEDAGEM ESTÁ ABERTA

Prefeito de Uberlândia assina ordem
de serviço para construção da UBSF
Novas melhorias na área da
Saúde estão chegando para a população da região do grande São
Jorge e do Glória. Isso porque o
prefeito Odelmo Leão (PP) assinou
no Centro Administrativo Municipal, a ordem de serviço para início
da construção da Unidade Básica
de Saúde da Família (UBSF) Jardim
das Hortências. A unidade do tipo
III (com três equipes de atendimento) tem capacidade para atender
12 mil pessoas.
Localizada na Avenida José
Gonzaga de Freitas, esquina com
a Rua Chapada dos Guimarães,
a nova UBSF será construída em
um terreno de 8,4 mil metros
quadrados e terá cerca de 600
metros quadrados de área construída. Pronta, comportará três
equipes compostas por médicos
generalistas, enfermeiros, técnicos de enfermagem e agentes
comunitários de saúde. O projeto
dispõe de recepção, sala de espera,
sala de coleta, sala de vacinação,

Advogado & Jornalista

PAU LO C E SA R P E D R O SA

A cifra é referente ao acumulado de janeiro a setembro de 2020

Romeu Zema: “Gerar empregos é nossa prioridade”
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A Rússia foi o primeiro país a registrar
uma vacina contra a doença, porém a
comunidade médica internacional tem
poucas informações sobre a sua imunização. O esforço da sociedade científica
mundial é grande para a descoberta de
um imunizante e, depois que os testes

acabarem, será preciso cada país fazer
o registro. No Brasil será necessário
aguardar o registro estrangeiro, antes
da sua liberação aqui. As pessoas terão
que esperar um pouco mais para serem
vacinadas e devem continuar seguindo
as medidas de prevenção contra o vírus.

NOVO GOLPE DO WHATSAPP
E os bandidos não param de criar
formas de enganar as pessoas. A modalidade agora é aplicar golpes e extorquir dinheiro de vítimas pelo telefone.
Eles clonam o WhatsApp dos alvos,
se passam por eles e pedem dinheiro
para parentes ou amigos. A tática é
simples: usando dados pessoais vaza-

dos, os bandidos só precisam da foto
de um usuário para iniciar a extorsão.
A grande diferença é que quem tem o
perfil clonado não fica sabendo que
estão usando a sua identidade para
aplicar o golpe. Para iniciar, a primeira
mensagem que os criminosos enviam
aos familiares e amigos é “troquei meu

celular”. Após rápida troca de mensagens, o criminoso faz a solicitação de
empréstimo para pagar uma conta ou
realizar uma compra. Caso você receba
alguma mensagem de amigos ou parentes pedindo dinheiro, telefone para
confirmar o contato e alerte a pessoa
sobre o golpe.

PROTEJA NOSSAS CRIANÇAS. EM CASO DE VIOLÊNCIA, DENUNCIE. TELEFONE: 0800-311119
O conteúdo desta coluna é de responsabilidade exclusiva do seu autor.
Cartas, críticas, convites e sugestões enviar para o e-mail: paulocesarpedrosa@yahoo.com.br
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Para federações, futuro do
esporte em Minas é incerto
Governo deu prazo até junho de 2021 para entidades desocuparem o Mineirinho
sobretudo, em um momento como o da
pandemia de COVID-19.
Ele contou que o Mineirinho está sem
luz por falta de manutenção predial e
acrescentou que foi dada a possibilidade
para que cada federação arrumasse o seu
relógio para ter acesso à energia, mas os
orçamentos são altos, o que impossibilita
o serviço. “Não nos apresentaram uma
solução para o problema até agora. As
federações prestam um serviço à comunidade sem receber nada por isso”, disse.

Guilherme Dardanhan

Impacto
A presidente da Federação Mineira
de Ginástica, Katya Mourthé, falou
da importância do esporte mineiro no
cenário nacional e internacional. “Não
podemos aceitar o que está acontecendo. Para onde vai o esporte em Minas?
O que vamos fazer com as crianças que
atendemos?”, questionou.
De acordo com o vice-presidente da
Federação Mineira de Jiu-jitsu, José Felix,
a entidade não conta com recurso para
se manter fora desse espaço, assim como
outras. “Essa desocupação das sala tem
impacto para além das federações. Vai
afetar a população que usufrui do serviço”, enfatizou.
Segundo o presidente da Federação
Mineira de Vôlei, Tomás Tavares Perdigão Mendes, o Mineirinho representa
muito para o esporte. “As maiores conquistas do vôlei aconteceram aqui”, justificou. Ele falou que precisou ir ao local

Presidente da Federação Mineira de
Vôlei, Tomás Tavares Perdigão Mendes

Luiz Carlos Gomes
Presidente da Associação Mineira de Cronistas
Esportivos (AMCE) – amce@amce.org.br

Futebol no atacado & Varejo
Em meio à pandemia, com
várias restrições ou impedimentos
em vários setores, com os cuidados
determinados pelas autoridades sanitárias, sem a presença importante
do torcedor, a bola rola forte pelos
gramados do mundo. No Brasil não
poderia ser diferente. Várias competições acontecem em ritmo acelerado. A principal é o campeonato brasileiro da série A reunindo a chamada
elite do nosso futebol, mas a série B
também segue firme. Ainda temos
a participação de alguns times nas
Copas do Brasil e Libertadores.
Mas a festa não para por aí. Um
tanto no anonimato, sem despertar
atenção na mídia maior, diversos
outros campeonatos acontecem
país afora.
As mulheres, poderosas também no mundo da bola, disputam
o brasileiro da categoria em duas
versões.
Na série A1, 16 clubes correm
atrás do título, 09 de São Paulo, 02
do Rio Grande do Sul, 01 do Rio, 01
de Santa Catarina, 01 da Bahia, 01
do Amazonas e o Cruzeiro, único
representante de Minas Gerais. O
evento vai até dezembro e o vencedor ganha vaga para participar da
Copa Libertadores do ano que vem.
Na série A2, a briga é brava.
Trinta e dois clubes divididos em
grupos batalham para chegar ao
topo e subir. América e Atlético
representam Minas.

A Confederação Brasileira de
Futebol (CBF) tem dado considerável apoio ao futebol feminino.
Oferece cota, verba para viagens
rodoviárias ou áreas, hospedagem, alimentação e pagamento
da arbitragem.
Os clubes também estão cuidando com carinho dos seus departamentos de futebol feminino.
Além de salário, oferecem boa
estrutura e comissões técnicas
especializadas. O resultado e tanto
trabalho e investimento, ainda
que pequeno, é ver o surgimento
de garotas talentosas com a bola
nos pés.
Outra competição interessante
é o brasileiro sub-20 de futebol
masculino. Vinte clubes estão na
disputa. Como o nome diz, só
pode participar garotos até 20
anos, independente de já estar
profissionalizado.
A CBF também está investindo na juventude: paga viagens,
hospedagens, alimentações e
taxas de arbitragens. Não é quase
nada para a entidade milionária,
mas já é uma forma de ajudar na
formação de jogadores.
Não podemos esquecer também nas sofridas séries C e D
do brasileiro. Duas competições
complicadas. Na C, o Tombense
vice-campeão mineiro e o Boa representam Minas. Estão no grupo
B com mais oito rivais, tentando

arrumar vaga para jogar contra os
finalistas do outro grupo e assim
conseguir subir mais um degrau.
No grupo D, a coisa é ainda
mais brava. Sessenta e quatro
times divididos em grupos se
digladiam com as poucas armas
que tem. O apoio é praticamente
zero e o único sonho é arrumar um
lugarzinho na série C.
A CBF fechou contrato com
uma plataforma de streaming chamada MyCujoo TV para transmitir
todos os jogos das competições
citadas e até outras que existem.
Uma boa iniciativa para dar melhor visibilidade. As emissoras tradicionais de rádio AM/FM do interior de Minas, com seus abnegados
cronistas esportivos desbravam
o Brasil, vencendo desafios para
cobrir com enorme dedicação os
clubes das suas cidades. Emissoras
comunitárias e webs também dão
sua importante contribuição ao futebol e ao esporte de modo geral.
Pena que boa parte dos empresários ainda não descobriu a
importância do investimento nos
clubes e nos meios de comunicação que trabalham firmes e fortes
em favor do futebol feminino, das
categorias de base e nos times que
disputam as séries C e D. Eles estão
perdendo grande oportunidade
para valorizar seus negócios e contribuir com a formação de valores.
Quem sabe no futuro...

O conteúdo deste artigo é de responsabilidade exclusiva do seu autor

o seu consórcio multibrasileiro

para buscar materiais e não pôde contar
nem com o fornecimento de energia.

Deputados manifestam
O deputado coronel Henrique (PSL),
que solicitou a audiência, enfatizou que a
situação é extremamente grave. Ele disse
que o esporte trabalha valores inegociáveis na formação da juventude como
disciplina e espírito de convivência em
sociedade. Esporte precisa ser prioritário.
Se as federações sempre tiveram o apoio
do governo, isso não pode ser tirado de
uma hora para outra. Algumas usam o
espaço há quatro décadas”, afirmou.
O presidente da comissão, deputado
Zé Guilherme (PP) também confirmou
que a situação é lamentável. Ele enfatizou
que o resultado da reunião o entristeceu
porque não viu nenhuma iniciativa concreta por parte do governo para solucionar o problema. “Não consegui entender
o que vai ser feito com o Mineirinho. As
federações serão retiradas do local para
cumprir qual objetivo?”, questionou. O deputado Fábio Avelar de Oliveira (Avante)
também manifestou apoio às federações.
Os parlamentares aprovaram uma
série de requerimentos com pedidos de
informações e providências referentes a
questões levantadas na reunião. Entre
eles, pedidos para a retomada do fornecimento de energia no Mineirinho e
para a extensão do prazo para que as
federações desocupem o local em até um
ano após o fim do estado de calamidade

decorrente da COVID-19. Os requerimentos são de autoria de coronel Henrique
e Zé Guilherme.

Procura por novos imóveis
A chefe de gabinete da Secretaria de
Estado de Infraestrutura e Mobilidade
(Seinfra), Carolina Rocha Vespúcio,
ressaltou que o estado não quer desamparar as federações e procura um local
na capital para que possam exercer suas
atividades, de acordo com a necessidade
de cada uma delas.
Segundo ela, independente da destinação que será dada ao Mineirinho,
o que ainda está em estudo, é preciso
desocupar o espaço por conta de problemas estruturais. “O estado perdeu sua
capacidade de manter o local, que foi
ficando sucateado”, argumentou.
Carolina garantiu que o espaço não
será privatizado. “Buscamos parcerias
para fazer as obras necessárias no local
para que seja melhor utilizado”, disse.
Em relação ao prazo para desocupar o
Mineirinho, ela comentou que isso não
precisa ser feito de modo atropelado.
“Podemos até combinar uma extensão,
se necessário”, enfatizou.
O subsecretário de Esportes da Secretaria de Estado de Desenvolvimento
Social, José Francisco Filho, o Pelé do
Vôlei, contou que, no dia 23 de junho,
fez reunião com todas as federações para
comunicar sobre a necessidade de desocuparem o Mineirinho no prazo de um ano.

Ronald Rudson avalia preparação
do Minas para o NBB 2020/2021
A estreia do Minas no Novo Basquete Brasil (NBB) 2020/2021 está
marcada para o dia 10 de novembro,
contra o Flamengo, no ginásio do
Maracanãzinho, no Rio de Janeiro. A
Liga Nacional de Basquete (LNB) ainda
não divulgou o horário que a bola irá
subir para as equipes, que também se
enfrentaram na primeira rodada da
temporada passada. Na Arena Minas
Tênis Clube, o Flamengo levou a melhor e venceu o confronto por 93 a 85.
O momento agora é outro, e a
equipe de BH, conta com um elenco
bastante reformulado para a busca
do troféu de campeão. No grupo está
o pivô Ronald Rudson, de 28 anos.
Com o grupo minastenista desde
o dia 28 de setembro, Ronald aprimora
a forma física e, a cada dia que passa,
ganha mais entrosamento com os
companheiros de equipe. O pivô falou
sobre as características da equipe,
retomada dos treinos e a busca pelo
título do NBB.

O Minas tem pivôs experientes e
atletas jovens na mesma posição.
Como acha que isso pode ser
positivo para o time?
Somos três pivôs experientes.
Temos na equipe meninos, que ainda
são jovens, mas eles já têm conhecimento e podem jogar. O Felipe (Queirós) pode jogar em duas posições,
o Augusto é mais jovem, mas tenho
certeza que vai trabalhar e conquistar o
espaço dele, melhorando o jogo dele.
Mas os meninos estão ajudando muito

Orlando Bento

R

epresentantes de federações
esportivas mineiras ressaltaram no dia 14 de outubro,
a incerteza sobre o futuro do
esporte, a partir de decisão do governo
do Estado de que devem desocupar salas
do Estádio Jornalista Felipe Drummond,
o Mineirinho, até fim de junho do próximo ano e da indefinição de qual espaço
irão ocupar. Eles participaram de audiência pública da Comissão de Esporte, Lazer
e Juventude da Assembleia Legislativa de
Minas Gerais (ALMG).
O presidente da Federação Mineira
de Arco e Flecha, Alexandre Xavier de
Oliveira, falou que a entidade foi criada
em 1973 e, desde então, é sediada no Mineirinho. Ele comentou que a federação
oferece muitas atividades para atletas
olímpicos e paralímpicos, atividades
para idosos e para jovens de até 21 anos.
“A estrutura para a modalidade é
uma das melhores do país. Recebemos
competições dentro do ginásio. Toda a
estrutura é mantida por contribuições
mensais das pessoas que praticam o
esporte. Não há custo para o estado”,
destacou. Ele disse ainda que a saída do
espaço pode culminar no fim da prática
em Minas.
O presidente da Federação Mineira
de Judô, Nédio Henrique Mendes da
Silva Pereira, salientou que o esporte é
uma ferramenta que traz a melhoria da
qualidade de vida da população. Em sua
opinião, o estado está se esquecendo
disso ao tirar o espaço das federações,

“Todos querem ganhar o
NBB e levar o Minas ao topo”
e vão ajudar bastante nos jogos. Nos
treinos eles estão indo bem demais.
Acho que eu aprendo com eles, e eles
aprendem comigo, assim como o JP
(Batista) e o Nesbitt, os outros pivôs
experientes. Não é porque o jogador
é mais experiente que ele não vai
aprender, o aprendizado é constante.
É assim, um ajudando o outro, treinando forte. Dessa forma, cada um
vai melhorar suas qualidades.

Como foi a volta aos treinos
depois de muitos meses parado?
Foi muito estranho, porque passamos muito tempo em casa, sem ter
essa rotina dos treinos, treinar duas
vezes por dia, trabalhar com o restante
da equipe. Então, foi bem estranho.
Mas, basquete é como andar de bicicleta. Você nunca esquece. Foi mais a
rotina, o condicionamento que a gente
perde. Mas a técnica do basquete você
não perde, vamos relembrando.

Como avalia a preparação física e
tática para o NBB?
A preparação física está excelente.
O Paulo Alberto (preparador físico)
entende muito, tanto é que tem o
acompanhamento da comissão técnica, para saber como cada um está
evoluindo. Acredito que nos próximos
dias todos do time já estarão bem
fisicamente. Estamos bem, mas, às
vezes, tem o cansaço, o que é normal
por conta do tempo parado e as consequências da pandemia. Querendo
ou não, estamos em um processo de
acostumar nosso corpo ainda. Mas
já estamos perto dos 100%. Na parte
tática do Léo (Costa), está sendo bem
interessante, ele está passando as
movimentações para o grupo, para
que estejamos preparados.

Qual avaliação faz dessa equipe?
Quais são as características que já
observa como marcantes neste
elenco?
É uma equipe jovem, cheia de
energia. A cada dia a gente está
entrosando mais. É um time que vai
dar muito trabalho, que vem para
conquistar os objetivos traçados.
Queremos chegar na final do NBB e
vencer o campeonato. É uma equipe
jovem e que também tem experiência.
O time está melhorando a cada dia,
ganhando entrosamento. É um esporte coletivo, e todos querem ganhar o
NBB, levar o Minas ao topo.
Fonte: Site do Minas

