
Como superar o luto
e lidar com a perda?

Lidar com a morte não é uma tarefa fácil para a maioria das pessoas. Algu-
mas perguntas são inevitáveis como “por que aconteceu comigo?”, “quando 
conseguirei superar esta dor?” e “como passar por esse momento? O fato é 
que no decorrer da vida todos deverão passar por isso. Para Ana Teresa Mar-
zolla, psicóloga especialista no ramo, o luto é uma reação a perda e tem uma 
conexão direta com o vínculo que estabelecemos com quem amamos. “Quanto 
mais proximidade e dependência emocional, maior será o sofrimento durante 
o processo”, explica.

Black Friday: data deve injetar
2,01 bilhões na capital mineira

A Black Friday acontece no próximo dia 27 de novembro e uma análise 
da Câmara dos Dirigentes Lojistas de Belo Horizonte (CDL/BH) aponta 
que o evento deve movimentar R$ 2,01 bilhões na economia da capital 
mineira. Os eletrodomésticos lideram o ranking de produtos mais dese-
jados, sendo o objetivo de compra de 59,7% dos entrevistados. Na visão 
do presidente em exercício da CDL/BH, José Angelo de Melo, a data será 
importante para a recuperação econômica do comércio após tanto tempo 
de portas fechadas.
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PesquisA APontA Preço dA cArne com
vAriAção de Até 179% em belo Horizonte

O consumidor que tem 
frequentado os açougues 
da capital tem se assus-
tado com os aumentos 

contínuos em todos os cortes.  Le-

vantamento do site Mercado Mineiro 
aponta que, só nos 2 últimos meses, 
houve encarecimento de até 30% no 
valor médio de algumas opções, que 
chegam a uma variação de 179%. 

Mas se o cliente está preocupado, o 
dono da casa de carne também. Isso 
porque a margem de lucro está cada 
vez mais apertada. “Entre os açou-
gueiros, o sentimento é de medo de 

faltar alguns cortes, principalmente 
os mais comuns e que geram uma 
rotatividade maior para o estabeleci-
mento. Quando conseguem a carne, 
precisam ajustar o preço e o consu-

midor reclama é com o revendedor, 
mas ele também é uma vítima dessa 
situação atual”, relata Feliciano 
Abreu, responsável pela pesquisa.
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Após 8 meses de porta fechadas, o Instituto Inhotim, museu a 
céu aberto de Brumadinho, reabriu com todos os ingressos ven-
didos. Seguindo protocolos de segurança em relação à COVID-19, 
o espaço funciona com 10% da sua capacidade habitual e com 
reservas on-line. Para Antonio Grassi, diretor-presidente do 
instituto, a arte e a natureza do local podem trazer um respiro 
aos visitantes após quase 9 meses de pandemia. “Percebemos, 
mesmo com as máscaras, as pessoas com expressões de alívio e 
contemplação, com sensação de liberdade. Também nos chamou 
a atenção positivamente o fato de os visitantes seguirem as novas 
regras de proteção sanitária, um cuidado com eles mesmos e 
com os outros”, diz.

cresce em 23% o número
de pessoas intoxicadas 
por produtos de limpeza

Nunca se falou tanto sobre 
higienização das mãos, alimentos 
e ambientes. Em tempos de co-
ronavírus, esse cuidado ganhou 
evidência e, em casa, muitas fa-
mílias reforçaram essa rotina. No 
entanto, este “novo normal” pode 
ter aumentado o número de into-
xicações por produtos de limpeza. 
Entre os adultos, esse índice subiu 
23,3% este ano, enquanto que nas 
crianças a alta foi de 6,01%. 

Público esgota ingressos
da reabertura de Inhotim
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Especialistas consideram administração
de Romeu Zema como sem corrupção 

O governador Romeu Zema (Novo) apoiou alguns candida-
tos a prefeito neste primeiro 
turno, sem conquistar muito 
sucesso,  devido à condição 
muito hermética e ideológica 
de seu partido. No entanto, sua 
administração é bem avaliada. 
Segundo especialistas na área 
politica, o chefe do Executivo 
mineiro, mesmo com poucos 
recursos financeiros, tem feito 
uma gestão positiva, o que lhe 
garante uma boa popularidade.

Governador mineiro mantém
uma popularidade qualificada

em todo o estado
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Vivendo o luto: qual a melhor maneira
de passar por esse doloroso processo?

A perda de um ente que-
rido é uma situação di-
fícil que todos terão que 
enfrentar algum dia. No 
entanto, muitos têm re-

ceio de falar sobre uma condição que é 
comum a todos: a morte. O fato é que 
quando ela chega, viver o luto é um 
processo que as pessoas passarão a fim 
de amenizar o sofrimento gerado pela 
ausência do outro. Algumas perguntas 
são inevitáveis como “por que acon-
teceu comigo?”, “quando conseguirei 
superar esta dor?” e “como passar por 
esse momento? Para compreender 
essas questões, conversamos com Ana 
Teresa Marzolla, psicóloga especialista 
em luto, capacitada em cuidados pa-
liativos e tanatologia.

Por que as pessoas não gostam de falar sobre a morte?
É uma herança cultural ocidental. Isso acontece porque falar sobre isso faz com 

que as pessoas se defrontem com uma dor e um sofrimento muito grande, afinal, 
ninguém deseja perder alguém que ama. Também não queremos pensar na nossa 
própria finitude. Nós não sabemos quando vamos perder alguém ou quando va-
mos vir a óbito. Alguns acreditam que conversar pode atrair a morte. Na realidade, 
quanto mais dialogar melhor para quebrar a ideia antiquada de que a gente não 
consegue se preparar para o falecimento de maneira nenhuma.

Como é possível lidar com o luto?
O luto é muito singular e cada um vive esse momento de uma forma diferente. 

Isso também pode variar de intensidade dependendo da pessoa. Ele é uma reação 
à perda e tem uma conexão direta com o vínculo que estabelecemos com quem 
amamos. Quanto mais proximidade e dependência emocional, maior será o sofri-
mento durante o processo.

A memória de como esse óbito aconteceu em algumas situações é bastante 
traumática. Em outras é um adoecimento que vem de muito tempo. Em geral, os 
primeiros momentos são voltados para refletir sobre o que aconteceu. Quando nos 
questionamos isso, percebemos que os indivíduos que têm dificuldade de entender 
a morte também têm problemas para lidar com o luto. Alguns ficam extremamente 
revoltados, enquanto outros muito tristes.

É preciso identificar o que foi perdido para poder reorganizar a vida. Às vezes 
não é somente a presença física, mas também a segurança que o ente querido 
representava, companhia constante e com quem compartilhava as decisões ou 
alguém que era o sustento da casa. Feito isso, vamos nos encaminhando para a 
etapa final da elaboração do luto em que consigo identificar formas de viver com 
a lembrança e com a saudade já sem tanta dor e sofrimento, recordando de quem 
essa pessoa era e não apenas pelo fato de ela não estar mais aqui.

A dor da perda ameniza com o tempo?
Isso é variável, mas alguns diagnósticos médicos limitam entre 2 meses a um 

ano. Eu como psicóloga, que atende exclusivamente enlutados, vejo que alguns 
podem demorar mais e outros menos, dependendo do quanto o indivíduo se permite 
viver essa dor no momento. Às vezes não quer se entregar para esse sofrimento 
logo no começo e isso se acumula, o que não significa que o luto dele é muito 
complicado, mas sim que precisou de um prazo maior para passar por essa situação.

quando é a hora de procurar ajuda profissional?
A ajuda profissional é válida desde o início. Inclusive, atendo pacientes com prazo 

de 15 dias após o óbito. É importante que tenha um espaço para falar da sua dor, 
o que muitas vezes dentro da própria família não é possível. Isso porque como o 

luto é singular, cada um vive de uma maneira diferente. Alguns querem conversar, 
enquanto outros preferem se guardar. Ter um médico para auxiliar e dar um suporte 
nesse momento pode fazer com que o processo se resolva mais cedo.

o que fazer com os pertences do(a) falecido(a)? quanto 
antes se livrar deles melhor?

Não existe uma regra para isso. Algumas pessoas preferem se desfazer dos itens 
logo após voltarem do velório. Mas já vi muitos se arrependerem depois, pois ainda 
precisavam um pouco mais daqueles objetos ou gostariam de ter guardado algo 
específico. Eu sempre sugiro aos meus pacientes que escolham um pertence para 
manter e que traga uma boa recordação.

Se desfazer dos artigos requer que o indivíduo esteja preparado e isso não tem 
um prazo. O ideal é fazer isso gradativamente. Mexer nesses objetos é muito difícil, 
uma vez que provoca lembranças constantes e causa emoções. Se a família puder 
participar disso juntos e dando suporte uns ao outros também é melhor para superar 
e conseguir eliminar os pertences. O que não é saudável é que a pessoa mantenha 
os objetos em casa e fique manipulando o tempo todo.

como preparar alguém para a possível morte de um fa-
miliar?

É necessário identificar que a pessoa aceita a ideia de que o outro pode falecer. 
É natural que tenhamos um período de negação quando se trata de alguém que a 
gente ama e não quer perder. Se o familiar não entende, qualquer palavra contrária 
não será absorvida, pois ele não acredita que a morte pode chegar. Se o indivíduo 
tem consciência e está conformado, o essencial seria aproveitar os últimos momen-
tos. É preciso entender que ainda há algum tempo, pensar o que gostaria de fazer, 
resolver os conflitos que talvez estejam pendentes. Esse último é importante para que 
não fique nada inacabado e que ele também possa ser um suporte e um conforto 
para quem está em estado terminal ou partindo. Nós podemos conseguir fazer isso 
com um olhar muito bonito desde que a gente aceite que a morte vai acontecer.

como consolar alguém que perdeu um ente querido?
Primeiro é preciso ouvir sem querer impor a nossa forma de viver um luto. Digo aos 

meus pacientes que independentemente do que eles façam, sempre terá alguém para 
criticar e elogiar. A pessoa em luto fica confusa com as considerações externas. Por isso, 
a nossa opinião só deve ser dada quando for solicitada. Não precisa dizer nada, basta 
abraçar e estar presente, afinal, os gestos são mais importantes do que as palavras 
nesse momento. Também é preciso tomar cuidado com as ponderações com relação 
à religiosidade. No mais, o certo a fazer é escutar, acolher e se colocar à disposição. 
Se ofereça para fazer uma compra, resolver a burocrática documentação, buscar ou 
levar um filho na escola. O enlutado precisa entender que pode contar com você.Ana teresa marzolla é psicóloga especialista em luto
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sinais antidemocráticos
fala de Jair Bolsonaro, propondo o retorno da votação brasileira com 
cédulas de papel, foi feita quando era iniciado o processo para escolha 
do presidente dos Estados Unidos. Por certo, quando Bolsonaro ainda 
nutria a esperança de que Donald Trump conseguiria se sagrar vito-

rioso, o próprio atual mandatário americano colocou em xeque o modelo usado 
nas eleições. Por aqui, o presidente do Brasil também mencionou a possibilidade 
de haver suspeição em relação aos resultados das urnas.

Estranhamente, Bolsonaro se posiciona sobre esse regime eletrônico da 
votação no país somente agora, depois de 2 anos de mandato. Na época do 
pleito, ele nada comentou sobre o assunto, mesmo porque, até onde se tem 
conhecimento, o nosso sistema é avaliado como um dos mais modernos do 
mundo, inclusive, quando se trata de eleição destinada à escolha de presidente 
da República, observadores de organizações internacionais são convidados a 
acompanhar a disputa para não deixar qualquer dúvida quanto a seriedade 
do processo. 

Falácia sobre a possibilidade de interferência ou de erros sempre existem, 
mas nenhum caso de fraude foi registrado nos últimos 15 anos no Brasil, e isso 
por si só já é garantia de que tudo vai indo muito bem, obrigado. O derrotado 
de Bolsonaro, o petista e ex-senador Fernando Haddad sequer ousou levantar 
suspeita sobre o resultado eleitoral. Se ele, que foi preterido na oportunidade, 
não questionou, por qual motivo o presidente se dignou a abordar o assunto? 
Muito, provavelmente, por causa de sua aproximação com o ainda presidente 
norte-americano. Ou seja, uma tese puramente ideológica. Nada mais que isso.

 A verdade é que a sociedade organizada precisa ficar ativa para evitar mo-
vimentos com interesse antidemocráticos. As pressões para não haver eleições 
ou o emprego de obstáculos no caminho com o fito de subverter a ordem civil 
sempre irão acontecer. Haja vista o recente movimento de prefeitos e vereadores 
defendendo a prorrogação de seus próprios mandatos por mais 4 anos, sob 
alegação de falta de condições para a realização das eleições em 2020, tendo 
em vista a disseminação  do novo coronavírus. Coube então, a mão firme e a 
salutar resiliência do presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), ministro Luís 
Roberto Barroso, que comandou uma reação contrária a essa possibilidade. Foi 
então que conseguiu, mediante muito diálogo, junto às demais autoridades, 
no segmento da saúde e do próprio Congresso Nacional, estabelecer um novo 
prazo, passando o pleito da primeira semana de outubro para 15 de novembro. Os 
protocolos colocados em prática pelo TSE, inclusive o distanciamento social, entre 
outras medidas destinadas a evitar a propagação da COVID-19 está funcionando, 
evitando aglomeração neste período de campanha política. 

Ainda bem que a recente fala de Bolsonaro sugerindo o retorno ao arcaico 
sistema de votação por meio de cédulas de papel não empolgou. Para a suges-
tão do presidente, fica a indagação. Ele usa as redes sociais, ou seja, o sistema 
eletrônico para se manter conectado e comunicar diariamente com milhões de 
seguidores. Então, como ele pretende seguir com essa postura caso as eleições 
voltem ao modelo ultrapassado das cédulas? Porventura estaria sua Excelência 
disposta a enviar “cartinhas” manuscritas a milhões de fãs ao invés de apenas 
twitar?

Chegamos à reta final das campanhas 
políticas para o primeiro turno das eleições 
municipais 2020. Fase decisiva para muitos 
candidatos que não aparecem como os 
preferidos da “unanimidade”. Faltam poucos 
dias para a última cartada na briga pelo 
sonho do segundo turno. E nesse jogo, os 
políticos, com suas equipes de comunicação 
e marketing, têm que colocar na balança o 
que o eleitor absorveu do tão desenhado 
discurso de campanha.

Do jeito que está, os eleitores não se 
interessam. Candidatos que nunca foram 
vistos, sem apego junto ao eleitorado, nem 
precisam perder tempo, gastar dinheiro 
em busca do voto. Apelações, como nomes 
“engraçados” dos postulantes a uma vaga 
no Executivo ou Legislativo municipal, piadas 
em frente às câmeras na gravação da propa-
ganda eleitoral, promessas vazias atreladas 
às pastas mais importantes, como saúde e 
educação, beiram o ridículo. Não convencem 
ninguém, a não ser a minoria que pretende 
desperdiçar o voto em protesto.

É determinante o mínimo de relação, 
de proximidade do candidato com o eleitor, 
vivência ou contato anterior para conseguir 
o voto. Não adianta aparecer na hora da 
eleição. A decisão está na confiança e na 
segurança que o político pode proporcionar e 
isso vai muito além das promessas postadas 
em redes sociais e nas já desgastadas lives. 
Explorar pontos sensíveis do concorrente, 
prometendo executar projetos que não 
saíram do papel ou erradicar impostos, 
também cai na esparrela das divagações 
políticas. O que o eleitor quer são ações 
exequíveis, medidas que possam ser concre-
tizadas em conformidade com as legislações 
e sem detrimento ao erário. Ninguém mais 
aguenta promessa por promessa.

Para a turma que busca a reeleição, 
a situação é um pouco pior. A avaliação 
da prestação de serviços dos políticos nos 
últimos quatro anos foi muito rígida. A 
chance de perdão agora é mínima. Não é 
um comercial bem feito e emotivo que irá 
mudar essa avaliação. Só deve passar pela 
degola do primeiro turno com louvor àqueles 
que deram a cara para bater, que assumiram 
os riscos e responsabilidade e “assinaram o 
nome embaixo”, sem medo das consequên-
cias ou de acordos pré-firmados. A responsa-
bilidade fiscal não pode ser considerada uma 
vilã, mas deve fazer aflorar as qualidades do 
bom gestor, aquele que consegue elencar as 
prioridades do município, eliminar proble-
mas históricos e honrar os compromissos 
com fornecedores e com o funcionalismo 
público em um cenário de crise econômica.

A pandemia do coronavírus também fez 
o pleito se tornar atípico, com o adiamento 
das eleições, medidas de distanciamento, 
isolamento e quarentena. Há quem peite 
a Justiça e dissemine a irresponsabilidade, 
colocando seus eleitores em risco. No último 
fim de semana, o candidato a reeleição na 
prefeitura de uma pequena cidade do Vale do 
Rio Doce decidiu bancar a multa de R$ 50 mil 
a qual ficaria sujeito se realizasse uma festa 
em praça pública e promoveu a aglomeração, 
regada à música ao vivo. Só não pôde tocar 
o jingle da campanha e nem figurar entre os 
participantes do evento, ficando o candidato 
restrito a um bar nas proximidades.

Mas essas são exceções. Com o risco im-
posto pela COVID-19, as ferramentas digitais 
assumiram posição ainda mais importante 
para os postulantes a prefeitos e vereado-
res. Todos os participantes do processo: 
eleitores, candidatos e suas equipes tiveram 
suas realidades alteradas. Acostumados 

com o porta-a-porta, o contato caloroso e 
bate-papo pelas ruas, os candidatos tiveram 
que reinventar suas campanhas. O reposi-
tório tradicional dos encontros e agendas 
do dia a dia, de mensagens detalhando 
propostas e reforçando a imagem do polí-
tico, foi transferido para as mídias digitais, 
buscando por meio delas estreitar laços 
com o eleitor, acolhendo-o com presença 
intensificada e com produção de conteúdo 
focado e segmentado.

Quem não tem acesso às mídias digitais 
se torna refém das antigas deduções, amar-
rada às raízes de quem governou no passado 
e sabe-se lá se resolveu os problemas da 
cidade. É escolher o tradicional por falta de 
conhecimento periférico. Falta de capacidade 
do marketing político em entrar no terreno 
deste eleitor.  

O formato de propaganda eleitoral de-
finido pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) 
já não é a melhor solução para falar com os 
eleitores. De um modo geral, a audiência 
dos blocos de programas políticos nas tardes 
e noites da TV está com audiências muito 
baixas. No rádio, a qualidade das produções 
também deixa muito a desejar. Não somam 
positivamente no resultado da campanha. 

As pesquisas não conseguem perceber o 
que diz o coração dos eleitores. A relação en-
trevistado versus entrevistador fica muito fria. 
Como uma forma de vingança, o eleitor não 
passa o que quer dizer e os institutos conti-
nuam com as perguntas e argumentos de 
tempos atrás. Essa ferramenta ajudou pouco 
aos planejadores de campanha. Nenhuma 
grande descoberta, tendência ou mudança 
de planos do eleitorado foi percebida. E o 
resultado foi o que se viu nas ruas. Mídia 
offline e nas mídias sociais, via campanhas 
publicitárias: um mais do mesmo.

A comunicação nas campanhas políticas de 2020

daniel Amaro
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especialistas avaliam governo
zema como de corrupção zero

A desconfiança sobre os resultados das eleições 
sempre existiu. Não é teoria da conspiração, mas 
resultado de anos de disputas políticas que come-
çam nos municípios. A comparação das eleições 
brasileiras com as norte-americanas é inevitável. Por 
lá, o processo é totalmente dirigido pelos estados e 
municípios. A autonomia é total e foi a solução para 
unir os desconfiados líderes regionais na formação 
da Federação. Por aqui, o que manda é a tecnologia, 
neutra, portanto comandada por algoritmos criados 
por cabeças e mãos humanas. É lenda dizer que os 
americanos não fazem a eleição de forma eletrônica 
por falta de segurança. Alguns municípios o fazem, 
mas o que prevalece é o sentimento saudosista de 
voto em papel e em máquinas tradicionais. Mais 
uma informação, a imprensa não faz apuração e 
muito menos declara vencedor. Como não há uma 
justiça eleitoral, os veículos de imprensa apenas 
somam os dados obtidos em cada região, uma 
calculadora metida a besta e pronto.

Até o presidente Jair Bolsonaro, vencedor nas 
últimas eleições em dois turnos, joga dúvidas so-
bre as urnas eletrônicas. É como se dissesse: “Fui 
eleito por um processo fraudado e não confiável”. 

Um contrassenso. A eleição foi correta e real. Os 
partidos políticos comprovam este processo, pois 
foram convidados a acompanhar todo o preparo e 
aferição da “máquina de votar”. Eu fui acompanhar 
o processo e aprendi. A urna eletrônica é uma cal-
culadora. Nada mais do que isso. Não tem nenhum 
periférico ligado a ela e qualquer tentativa de aber-
tura ela paralisa tudo. Portanto é impossível mudar 
a programação ou mesmo resultado. Depois de 
todo o processo pronto, as urnas ficam a disposição 
dos partidos e uma amostra considerável de equi-
pamentos é escolhida aleatoriamente para uma 
auditoria. Nunca foi encontrado nada estranho. 

Instalada na sessão eleitoral, a urna é auditada no 
início, no processo chamado de zerézima. A impressão 
mostra o conteúdo da memória e tem que ser zero 
para todos os candidatos. No final, depois da votação, 
o resultado é impresso no encerramento, ou seja, o 
voto é impresso e auditado em cada unidade. Qualquer 
partido pode fazer esta confirmação pedindo fotos dos 
impressos de cada sessão e conferindo com o resultado 
na página do Tribunal Regional Eleitoral  (TER) e depois 
no Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Só o resultado é 
transmitido, não há possibilidade de mudar o programa 

com os nomes dos eleitores e candidatos em cada ses-
são eleitoral. O voto impresso eleitor a eleitor encarece 
e muito o processo, é desnecessário e leva a votação 
a possibilidade de erros com impressoras travadas. O 
processo é considerado seguro.

O PSDB desconfiou da votação na disputa do 
deputado Aécio Neves com a ex-presidente Dilma. 
O deputado Carlos Sampaio, diretor jurídico da 
campanha, foi atrás de técnicos. Contratou espe-
cialistas israelenses e americanos. A Justiça Eleitoral 
abriu os dados e máquinas. Os profissionais ficaram 
um mês avaliando a máquina, processo, rotina e 
resultado. No final o diagnóstico: inauditável. Im-
possível dizer se houve fraude, mas também não há 
como confirmar uma possível invasão da máquina. 
Repare que o crime teria que ser cometido urna a 
urna. Só a sua sessão tem os nomes dos eleitores, 
com identificação biométrica, com os candidatos 
possíveis e o seu resultado. Impossível, não é, mas 
a dificuldade é muito grande urna a urna, uma 
fraude nacional, quase impossível. Em tempos de 
desconfiança, quando se faz campanha contra as 
vacinas e sustenta que a terra é redonda, as dúvidas 
vão continuar e é bom que seja assim.

A mágica da urna eletrônica

Aestrela de alguns políticos majoritários não 
brilhou tanto neste pleito de 2020, espe-
cialmente nas grandes cidades mineiras. 

O exemplo mais clássico é Belo Horizonte, onde a 
liderança do prefeito Alexandre Kalil (PSD) foi ala-
vancada tendo por base o seu projeto individual em 
cima de uma própria popularidade, sem a presença 
de personalidades influentes do seu partido, como 
era esperado no início deste ano. Um amigo do 
chefe do Executivo chegou a antecipar. “Caso fosse 
necessário, se utilizaria de declaração de nomes de 
prestígio nacional, mas não precisou disto não”, disse.

Certamente, por não ter havido a realização dos co-
mícios nas formas tradicionais devido à pandemia, nomes 
como o dos senadores Rodrigo Pacheco (Democratas), 
Antonio Anastasia e Carlos Viana, ambos do PSD, mesma 
sigla do prefeito Kalil, sequer foram vistos nos espaços 
públicos da capital mineira à procura de votos.

governador zema e a política
Embora bem avaliado, o governador Romeu 

Zema (Novo) não obteve a resposta positiva ao 
se envolver politicamente neste pleito. Na capital 
mineira, ele fez campanha aberta para o seu amigo 
e candidato a prefeito Rodrigo Paiva (Novo), mas 
sua incursão política não empolgou o eleitorado, 
certamente ofuscado diante da quantidade de con-
correntes à Prefeitura de Belo Horizonte. As gravações 
do chefe do Executivo mineiro pedindo votos para 
atuais e antigos companheiros que disputaram esta 
eleição, também não conquistaram o êxito esperado. 
“Mas isso provou o que? Prova que mesmo sabendo 
de possíveis resultados não favoráveis, o governador 
demonstra ser fiel a companheiros de primeira hora”, 
vaticina o deputado estadual Arlen Santiago (PTB). 

Deixando o tema eleitoral de lado, o parlamentar 
acrescenta que Zema está implementando uma boa 
gestão no estado. “Por exemplo, vem regularmente 
transferindo os recursos devidos pelo recolhimento 
do ICMS e IPVA aos municípios. Para além desta rea-
lidade, ele realiza obras em diversas regiões, inclusive 
a conclusão do Anel Sul de Montes Claros, no Norte 
de Minas. E o mais importante, não existe qualquer 
arranhão na imagem do governador. Ou seja, sua 
administração é avaliada como de corrupção zero”.

Na sequência, Arlen afirma que o relacionamento 
do titular do Palácio da Liberdade com a Assembleia tem 
melhorado muito. “Especialmente depois da designação 
do secretário de Governo, Igor Eto, para fazer a interlo-
cução com os deputados estaduais, pois ele conversa 
com os nossos colegas e atende as suas reivindicações 
na maioria das vezes, estabelecendo um importante 
canal de comunicação entre a Casa Legislativa e a Cidade 
Administrativa”. Concluindo seu raciocínio, o deputado 
comenta que “esta sua condição de homem público 
probo está refletindo, pois Zema tem uma popularidade 
positiva em todas as pesquisas feitas até agora”.

O jornalista Eduardo Ávila acrescenta que não 
poderia haver uma administração tão transparente 
no qual a palavra corrupção não existe. “Isso tem feito 
de Zema um homem público com êxito. Só acho que 
ele deveria deixar o Partido Novo. Essa turma que 
comanda a sigla é muito complicada”, recomendou.

“O governador tem estrela. Ele é um homem 
muito simples e está realizando uma administração 
longe dos holofotes. Faz o dever de casa com mestria, 
evitando que a sua administração seja manchada 
com qualquer tipo de atos comprometedores. Mas 
acho que, politicamente, ele deveria se aproximar 
mais das bancadas federais e estaduais, conversar 
com os prefeitos e nutrir um relacionamento melhor 
com a imprensa, afinal, essa questão das redes 
sociais podem não lhe oferecer a resposta política 
de que irá precisar lá na frente. Esse modelo de 
comunicação não funcionou neste pleito municipal, 
quando ele apoia alguns nomes sem muito sucesso”. 
Foi o que disse o empresário Roberto Gontijo, amigo 
pessoal do atual governador.

deputado Arlen santiago defende a
administração do governador zema

secretário igor eto é o homem
do diálogo com os deputados
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Revolta e pedido de CPI marcam 5 anos
da tragédia de Mariana na Assembleia

Exatos cinco anos após o rompimento da Barragem 
de Fundão, em 5 de novembro de 2015, tragédia que des-
truiu povoados inteiros nos municípios de Mariana (Re-
gião Central) e Barra Longa (Mata), a Assembleia Legisla-
tiva de Minas Gerais (ALMG) realizou uma audiência públi-
ca para homenagear as vítimas e protestar contra a falta 
de reparações e de punições às empresas responsáveis.

A audiência foi organizada pela Comissão de 
Direitos Humanos da ALMG e conduzida por sua vice-
-presidente, a deputada Andréia de Jesus (PSOL). O 
evento também homenageou as vítimas do desmoro-
namento da Barragem da Mina Córrego do Feijão, em 
Brumadinho (Região Metropolitana de Belo Horizonte), 
que ocorreu em 25 de janeiro de 2019.

Uma das reivindicações apresentadas durante a 
reunião foi a criação de uma comissão parlamentar 
de inquérito (CPI) para investigar a Fundação Renova, 
a entidade criada pelas mineradoras Samarco, Vale e 
BHP Billiton para gerenciar as reparações aos atingidos 
pelo rompimento em Mariana.

A autora do pedido de CPI e representante do Mo-
vimento dos Atingidos por Barragens (MAB), Tchenna 
Maso, afirmou que a investigação é necessária tendo 
em vista os amplos gastos da Renova com publicidade, 
serviços jurídicos e consultorias, e os resultados pífios 
apresentados. Segundo ela, o projeto da construção de 
uma nova Bento Rodrigues, para substituir a comuni-
dade destruída em Mariana, já teria consumido quase 
R$ 1 bilhão e apenas cinco casas teriam sido erguidas.

A deputada Andréia de Jesus afirmou que a 
finalidade da reunião foi justamente dar voz a esta e 
outras reivindicações das vítimas das duas maiores 
tragédias provocadas pelas empresas de mineração 
em Minas Gerais. “O objetivo é dar visibilidade a quem 
até hoje é considerado indigente nesse processo”, disse 
a deputada.

Apesar de a tragédia de Mariana ser mais an-
tiga, muitos dos participantes avaliaram que a 
reparação dos danos causados está mais atrasada 
do que no caso de Brumadinho. Todos os convi-
dados atribuíram isso ao acordo judicial firmado 
em 2016 que delegou à Fundação Renova a coor-
denação das ações de reparação e compensação.

 “São cinco anos de raposas tomando conta do 
galinheiro”, afirmou a assessora técnica independente 
Bianca Sousa, que atua em Governador Valadares (Rio 
Doce). As assessorias técnicas regionais são as únicas es-
truturas previstas no processo de reparação que podem 
ser definidas pelos atingidos. No caso de Brumadinho, 
todas as cinco regionais já estão em funcionamento. Em 
Mariana, onde o estrago chegou até o litoral do Espírito 
Santo, estavam previstas mais de 20 regionais. Apenas 
cinco foram criadas, até hoje.

renova em 2021
O representante do estado no encontro, o secretário 

adjunto de Planejamento e Gestão, Luís Otávio de Assis, 
concordou que o acordo que levou à criação da Fundação 

Renova não deu bons resultados e, por isso, o governo 
pretende modificá-lo e fazer uma revisão profunda em 
2021, prazo legal para essa repactuação. Apesar de não 
detalhar as intenções, ele afirmou que o objetivo é bus-
car um acordo que apresente resultados mais rápidos.

Um exemplo disso, segundo o subsecretário, foi 
um outro acordo parcial entre o estado e a Fundação 
Renova, anunciado há 60 dias, que disponibilizou R$ 416 
milhões para investimentos em escolas, em um hospital 
de Governador Valadares (Rio Doce) e na recuperação 
de estradas. Também no caso de Brumadinho, o gover-
no vem negociando um acordo nos mesmos termos, 
para fortalecimento do serviço público regional. Luís 
Assis disse que, nesse caso, a escolha dos projetos alvos 
do acordo será feita com a participação da sociedade.

Essa promessa do secretário foi recebida com ironia 
pelo procurador federal Edmundo Dias Netto Júnior, 
uma vez que uma das principais críticas do Ministério Pú-
blico, defensores públicos e representantes dos atingidos 
e de entidades tem sido a falta de transparência e parti-
cipação popular nos acordos firmados entre instituições 
públicas e as empresas responsáveis. “O governo está 
há duas semanas negociando sem a participação das 
vítimas. Espero que o senhor consiga um acordo com 
uma participação real”, afirmou o procurador.

Tchenna Maso, do MAB, afirmou que o governo 
não apenas nega a participação das vítimas nas nego-
ciações, mas também coloca todo o processo em sigilo. 
“Nesses acordos, parte dos recursos sai da compensação 
coletiva das comunidades. Vai para o rodoanel, mas as 
comunidades não são ouvidas”, criticou.

Ao longo do debate, diversas outras reivindicações 
e queixas foram apresentadas. Tchenna Maso pediu a 
intervenção da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) 
na região de Mariana para coibir a advocacia predatória 
que leva vítimas a assinarem procurações ilegítimas.

deputada Andréia de Jesus
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Campanha sem ataques
Os 45 dias de campanha pela Prefeitura de Belo Horizonte 

(PBH) terminaram sendo mais mornos do que se previa. A ex-
pectativa dos meandros políticos da capital era no sentido de 
que todos iriam fazer pesadas críticas contra o prefeito Alexandre 
kalil (PSD), mas isso não aconteceu como se propalava. “Até que 
esperávamos mais pancadas contra ele. Deu para sairmos bem”, 
diz Fuad noman, candidato a vice-prefeito da chapa.

Problemas atleticanos
Não convidem para a mesma mesa, o prefeito Alexandre 

kalil (PSD) e o banqueiro ricardo guimarães. E olha que um 
foi substituto do outro na presidência do Atlético. Mas, agora 
e, por motivos não confessáveis, estão em lados opostos.

sucessão no galo
E por falar em kalil (PSD), ele estaria trabalhando pesado, 

visando derrotar o atual presidente e candidato a reeleição, 
sérgio sette câmara. O seu nome preferido, segundo informa-
ções de bastidores, seria o ex-presidente do Minas Tênis Cube, 
o experiente sérgio bruno que, por sinal, deverá ter como 
companheiro de chapa o advogado sérgio murilo.

Prestígio de Adalclever
Nos corredores da Assembleia Legislativa de Minas Gerais 

(ALMG), os comentários fazem coro a uma só voz: a importante 
atuação do ex-presidente da Casa, Adalclever lopes, nos bas-
tidores da campanha de kalil pela PBH. lopes é o secretário-
-geral do MDB mineiro e tem força também no interior do 
estado. “Ele pode ser importante também para futuras alianças 
políticas em 2022”, dizem pessoas que o conhecem de perto.

só promessa
Quando começou a articular a sua campanha pela PBH, 

o deputado bruno engler (PRTB) ia aos quatro cantos da 
cidade para dizer que contaria com a presença do presidente 
Jair bolsonaro no seu palanque. Mas isso não aconteceu e o 
ilustre candidato não galgou o fôlego perante o público como 
se planejava. Coisas da política mineira.

Penido, fazendeiro
Quando deixar a Prefeitura de Nova Lima nos próximos 60 

dias, Vitor Penido (DEM) não ficará em casa de pijamas como 
todos pensam. Ele vai cuidar de seus negócios particulares, 
preferencialmente se dedicando a sua esplendorosa fazenda 
no município de Itapecerica, no Oeste mineiro.

eleição em lagoa santa
A expectativa nos meios políticos indicava que o prefeito 

de Lagoa Santa, rogério Avelar (Cidadania), teria chances de 
chegar a 70% dos votos em sua corrida para ser reeleito. Essa 
sua popularidade cresceu vertiginosamente depois que seu 
principal concorrente, o ex-prefeito genesco Aparecido Filho 
(MDB) foi afastado do pleito.

ministro complicado
Conhecedor dos bastidores da política econômica do governo, o 

economista e cientista político, ricardo senes, pede mais ponderação 
ao ministro da Economia Paulo Guedes. “Os constantes rompantes de 
Guedes terminam por atrapalhar o próprio governo federal”, vaticina.

dificuldades no ar
De acordo com pessoas próximas ao Palácio do Planalto, 

a situação econômica do país complicou a vida de muitas em-
presas, mas o setor aéreo pode ter sido um dos mais atingidos 
neste período de pandemia. Segundo observam, essas com-
panhias irão demorar uma média de 4 anos para chegarem 
ao mesmo patamar em que atuavam até fevereiro deste ano.
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“Somos feitos de carne, mas somos 
obrigados a viver como se

 fôssemos de ferro”
Freud

Black Friday vai injetar r$ 2,01 bi
na economia de belo Horizonte

S e consolidando como uma das principais 
datas do comércio, a Black Friday deste 
ano acontece no dia 27 de novembro. 
Para o período, os comerciantes tentam 
recuperar os prejuízos causados pelo 

tempo em que ficaram com as portas fechadas por 
consequência do isolamento social. Uma pesquisa 
da Câmara dos Dirigentes Lojistas de Belo Horizonte 
(CDL/BH) aponta que a data deve movimentar 
R$ 2,01 bilhões na economia da capital mineira. 

A análise mostra ainda que os consumidores es-
tão animados com o evento, mas que vão aproveitá-lo 
com cautela. Dos entrevistados, 54,8% disseram que 
pretendem comprar na Black Friday. Quando compa-
rado com 2019, a porcentagem apresenta aumento 
de 9,6%. A expectativa dos compradores em relação 
aos descontos é positiva: 49,3% acreditam que haverá 
melhores reduções que em 2019; 20,8% acham que 
será pior; 18,5% regular; 7,4% muito melhor e 4,1% 
muito pior.  Os clientes esperam um desconto médio 
de 42,3% nos produtos.

Os eletrodomésticos lideram o ranking de produ-
tos mais desejados para este ano, sendo o objetivo 
de compra de 59,7% dos entrevistados. Em seguida 
aparecem as roupas (19,9% das respostas), cosmé-
ticos e perfumes (18,1%) e smartphones (15,4%). 

O presidente em exercício da CDL/BH, José Angelo 
de Melo, explica que a Black Friday já é a segunda data 
de vendas mais importante para o comércio, perdendo 
apenas para o Natal. “O período alavanca as vendas, 
principalmente de eletrodomésticos, smartphones, 
ou seja, bens de maior valor agregado. Por isso que 
o tíquete médio é mais elevado tanto que, este ano, 
esperamos algo em torno de R$ 1.275”.

Ele acrescenta que o faturamento de R$ 2,01 
bilhões está dentro do esperado. “Tendo em vista 
o cenário macroeconômico adverso que estamos 
vivendo: taxa de desemprego elevada e redução 
de renda (tanto pelo desemprego quanto pela 
diminuição de carga horária)”.

Melo ressalta que este é um importante mo-
mento para o varejo recuperar algumas perdas que 
sofreu ao longo do ano. “Como foram muitos meses 
de lojas fechadas, a Black Friday é uma oportunidade 
de o lojista aumentar as vendas e girar o estoque”.

 

cartão de crédito
A análise da CDL/BH apontou que o cartão de 

crédito parcelado será a opção de pagamento de 
47,8% dos consumidores entrevistados. O estudo 
indica que 25,9% optarão pelo débito; 12% pelo 
dinheiro; 10,1% pelo pagamento à vista no cartão 
de crédito e 2,7% no boleto.

Para o presidente em exercício, o consumidor 
compra bens de maior valor agregado de forma 
parcelada. Mas é preciso tomar cuidado em relação 
à inadimplência. “Se não houver um planejamento 
financeiro e prestar atenção apenas se a parcela 
cabe no bolso naquele momento, a inadimplência 
pode vir nos meses decorrentes”.

Para fugir desse perigo, a empresária Rita Coelho 
vem juntando dinheiro há um tempo para comprar 
uma geladeira maior. “Vendo doces e bolos e a ge-
ladeira que tenho já não comporta. No ano passado 
fiquei com receio de cair em furada, muita gente fa-
lava que a Black Friday na verdade era “Black Fraude”, 
mas vi que muitas lojas ofereceram bons descontos”.

Durante todo ano de 2020, ela guardou di-
nheiro para pagar à vista. “Pretendo ir até a loja 
e negociar bastante. Tenho um valor considerável 
guardado e de acordo com as pesquisas que fui 
fazendo, é o suficiente para comprar exatamente 
o que quero”.

On-line em destaque
As mídias sociais terão papel importante nesta 

edição da Black Friday. Segundo 96,8% dos lojistas 
entrevistados, o Instagram será o principal canal de 
divulgação; 60,3% vão usar o Facebook e 9,5%, o 
Whatsapp. Outros mecanismos de propaganda 
também foram citados, como decoração da loja 
(5,6%), site (4,8%), decoração da vitrine (4%), 
televisão (2,4%), panfletagem (1,6%) e carro de 
som (0,8%).

As compras on-line também estão em evidência. 
A análise mostra que essa edição da Black Friday será 
marcada pelo e-commerce, com 72% das pessoas 
optando pela aquisição em sites. Mas as lojas de rua 
ainda mantêm sua força e representam a escolha 
de 46,3% dos entrevistados. Os que irão realizar as 
compras nos shoppings representam 29,4%; 11% 
utilizarão aplicativos e 8,9%, as redes sociais.

Melo observa que a transformação do digital 
veio para ficar e até mesmo acelerar o comércio 
on-line. “Com a pandemia e o isolamento social, as 
pessoas estão dando preferência à comodidade, à 
segurança e a facilidade e, por isso, estão compran-
do pela internet. Mas somos seres sociais, então, 
lojas de rua e shoppings centers, ainda estão no foco 
da população. Os consumidores gostam de conferir 
o produto presencialmente”.

Não é novidade que o modelo clássico de organi-
zação do trabalho tem sofrido mudanças significativas 
nas últimas décadas, em grande parte decorrente dos 
avanços tecnológicos, que abrem espaço para criação 
de novos negócios, novos tipos de empresa e novas 
categorias profissionais.  Tais mudanças contribuíram 
para a atualização da legislação trabalhista brasileira, 
visando atender às necessidades da organização do 
trabalho contemporâneo.

Nesse processo de modernização legislativa, 
dentre as temáticas que vêm sendo debatidas, o 
trabalho multifuncional tem ganhado destaque. 
Atualmente, tramita na Câmara dos Deputados o 
Projeto de Lei nº 5.670/2019, que visa regular o 
trabalho multifuncional, de modo a possibilitar a 
contratação de um empregado para exercer múlti-
plas funções dentro da organização em que trabalha.

Vale lembrar que a Lei dos Portos (12.815/2013), 
já prevê a possibilidade da multifuncionalidade, en-
tretanto, ela é destinada para a categoria específica 
dos trabalhadores portuários e dos trabalhadores 
portuários avulsos. Já o PL tem o objetivo de estender 
a multifunção para demais segmentações.

O Projeto de Lei nº 5.670/2019 propõe a possi-
bilidade das organizações contratarem empregados 
para exercício de múltiplas funções, desde que tais 
atividades guardem relação entre si, assim como 
as atividades sejam limitadas ao mesmo grau de 
complexidade da competência principal daquele 
profissional. Ainda, o PL afasta o entendimento 

de ocorrência de alteração unilateral do contrato 
de trabalho, para empregados que passem a ser 
multifunção, desde que previsto em acordos ou 
convenções coletivas.

Assim, com a multifuncionalidade, será pos-
sível, por exemplo, em uma pequena ou média 
empresa, um operador de caixa realizar a atividade 
de empacotador e/ou repositor, sem que isso seja 
considerado uma violação ao contrato de trabalho. 
Estas alterações possibilitam o ganho de produtivi-
dade, redução de custos com mão de obra, bem 
como a redução de perdas no processo produtivo.

No Judiciário brasileiro, comumente as lides 
trabalhistas versam sobre pedidos que envolvem tra-
balhadores que se ativam em mais de uma função, 
onde se persegue o reconhecimento do acúmulo de 
função, com vistas à condenação do empregador ao 
pagamento de “plus” salarial. Trata-se, portanto, de 
tema controvertido nos Tribunais do Trabalho, sendo 
possível encontrar as mais variadas decisões, devido 
à ausência de previsão legal que trate do acúmulo 
de função e da obrigatoriedade do pagamento de 
adicional “plus” salarial.

Embora as decisões ainda sejam controversas, 
é possível identificar pontos comuns, relevantes e 
decisivos nas análises judiciais dos casos concretos 
que envolvam pedidos de acúmulo de função: 
se ela impõe uma sobrecarga de trabalho, além 
do ordinariamente praticado, bem como se exige 
superior capacidade técnica do empregado. Ainda, 

se as atividades possuem relação entre si e se no 
quadro de empregados contratados, há quem exerça 
a função acumulada por outro.

Nas recorrentes lides que discutem acúmulo 
de função, as principais características analisadas 
pelo Judiciário são justamente os limites traçados 
no Projeto de Lei que visa criar e regulamentar a 
multifuncionalidade. Isso demonstra que no atual 
modelo de organização do trabalho, cada vez mais 
se busca a figura do profissional polivalente, o que 
evidencia a necessidade de criação de legislação 
que ampare o contrato de trabalho multifuncional, 
com observância aos pontos sensíveis sinalizados 
pelo Judiciário.

Embora ausente legislação que trate sobre 
a multifunção, algumas atividades econômicas, 
mediante negociação coletiva, têm aderido à mo-
dalidade de trabalho multifuncional, isso porque 
a reforma trabalhista, ocorrida em 2017, passou a 
privilegiar o negociado sobre o legislado.  Ainda, 
o art. 611-A da CLT admite que temas relacionados 
com plano de cargos, salários e funções compatíveis 
com a condição pessoal do empregado possam ser 
objeto de negociações coletivas.

Portanto, diante da crescente demanda do 
mercado por empregados polivalentes, algumas 
segmentações têm encontrado nas negociações 
coletivas segurança jurídica para implantação da 
multifuncionalidade, de modo a reduzir custos e 
otimizar a atividade empresarial.

Contrato de trabalho multifuncional: economia
para a empresa e oportunidade para o funcionário

empresários preparados
Segundo a pesquisa, 48,2% dos 

empresários já estão se programando 
para a Black Friday. Apenas 8% ainda não 
iniciaram nenhum planejamento. Entre as 
estratégias adotadas para alavancar as 
vendas estão à concessão de descontos 
atrativos/redução do preço (84,1%); divul-
gação dos produtos (65,1%); flexibilidade 
ou facilidade de pagamento (49,2%) e 
promoções (34,1%).

esta edição da Black Friday será marcada pelo e-commerce,
com 72% das pessoas optando pela compra em sites
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Pesquisas complicadas
A jornalista Patrícia campos mello, da Folha de São Paulo, 

por haver morado alguns anos nos Estados Unidos, recente-
mente comentou a respeito das pesquisas eleitorais do país 
americano. “A previsão era de que o resultado do pleito de 
lá fosse bem diferente dos números finais. Essas análises, lá 
e também aqui no Brasil, estão sempre falhando. Isso é um 
problema sério para quem cuida deste complexo assunto nos 
bastidores das campanhas políticas”, sentenciou.

democracia representativa
A denominada democracia representativa, aquela no qual 

o eleitor vota diretamente para escolher os dirigentes, está 
sendo questionada no mundo inteiro. Segundo o professor e 
membro da Academia Brasileira de Medicina, Paulo saldiva, 
esse modelo pode estar com período contado. Ele fez essa 
declaração recentemente a um programa na TV Cultura. Será, 
pessoal?

lula sem popularidade
Embora tenha aparecido na tela diversas vezes, o ex-

-presidente lula, mesmo pedindo votos para o candidato 
petista à PBH nilmário miranda, não teria influenciado tanto 
os eleitores da capital. Vale dizer que o velho político já não é 
mais o mesmo de outrora. Coisas da política brasileira.

sem planos de saúde
O médico e diretor-geral do Instituto Butantan, dimas 

Covas, voltou a criticar os Estados Unidos no sentido de que o 
país mais rico do mundo não tem um plano de saúde pública. 
“No Brasil tem gente querendo acabar com o Sistema Único de 
Saúde (SUS), mas isso seria uma lástima”, afirmou.

comércio da savassi
Em Belo Horizonte, os lojistas continuam amargando uma 

quebradeira geral dos negócios pelo fato de ficarem meses de 
portas fechadas. A região da Savassi foi uma das mais afetadas, 
conforme estima as entidades de classe. A situação é que dois 
em cada 10 comerciantes fecharam ou tendem a encerrar as 
suas atividades.

sucessão no Automóvel clube
As eleições para diretoria do Automóvel Clube de Belo 

Horizonte acontecem no início do próximo ano, mas o assun-
to já começa a ser ventilado nos bastidores. Um dos nomes 
lembrados para o posto é do empresário e atual prefeito de 
Betim, vittorio medioli (PSD).

da Amm para brasília
De acordo com comentários de bastidores da política 

mineira, se o pleito majoritário fosse hoje, o atual presidente 
da Associação Mineira de Municípios (AMM), Julvan lacerda 
(MDB), seria eleito deputado federal, muito provavelmente 
com um dos maiores volumes de votos. No entanto, ainda 
existe a possibilidade de ele ser candidato ao Senado ou ainda 
fazer parte de alguma chapa na condição de vice-governador. 
A conferir...
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tendências do mercado da construção civil serão
apresentadas gratuitamente no minascon 2020

O Minascon, um dos maiores eventos da 
cadeia produtiva da construção civil do Brasil, 
traz em 2020, uma programação totalmen-
te virtual e gratuita. Profissionais da área 
terão a oportunidade de se conectar com o 
que há de mais relevante no segmento da 
construção, como a importância da gestão, 
produtividade, inovação e tendências do 
mercado. O evento será realizado de 16 a 19 
de novembro e as inscrições, assim como a 
programação completa, estão disponíveis no 
endereço www.minascon.com.br.

A 17ª edição do Minascon traz nomes 
de destaque como Caio Melo, especialis-
ta 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 Sus-
tentabilidade na Skidmore, Owings and 
Merril LLP, entre outros.

Na Arena Virtual de Cases Internacio-
nais serão apresentados histórias de su-
cesso de pesquisadores do Chile, Emirados 
Árabes, Espanha, Estados Unidos, Hong 
Kong e Reino Unido, que desenvolveram 

soluções inovadoras para a construção 
civil, incluindo metodologias, ações e 
projetos, que estão permitindo que as 
empresas do setor se tornarem mais efi-
cientes e produtivas. Além de conhecer as 

experiências de sucesso internacionais, os 
participantes terão o Minascon Inovation 
Talk, que vai apresentar soluções desen-
volvidas no Brasil e que estão ajudando a 
melhor os processos do setor.

E o final dessa “jornada do conhecimen-
to” do Minascon fica por conta do Megaten-
dências. O seminário apresenta as principais 
tendências em sistemas construtivos mais 
produtivos, design e tecnologias futuristas. 

No encontro, Renato de Castro, embaixador 
de Smart Cities do TM Fórum de Londres e 
Teodomiro Diniz, vice-presidente da Fede-
ração das Indústrias do Estado de Minas 
Gerais (Fiemg), vão mediar as discussões 
entre pesquisadores e empresários dos 
Estados Unidos, Holanda, Portugal e Israel, 
que irão apresentar visões diferentes sobre 
as tendências e o futuro da construção civil. 

E muitas oportunidades de negócios 
poderão ser feitas durante a semana. 
Na Feira Virtual, que será realizada 
paralela às atividades, estão previstas a 
participação de 30 expositores que apre-
sentarão para o mercado seus produtos e 
serviços. Haverá ainda demonstrações de 
15 startups que estão trazendo soluções 
inovadoras para o setor da construção.

minascon

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 progra-
mação 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.
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em 2 meses, preço da carne
sobe em até 30% na capital

Alta constante preocupa açougueiros

Os tradicionais churrascos 
das comemorações de fim 
de ano já devem chegar 
salgados na casa do bra-

sileiro neste Natal. Pesquisa feita 
pelo site Mercado Mineiro aponta 
um aumento de até 30% no valor 
médio de determinados cortes e 
preços, que chegam a uma variação 
de 179% na Grande Belo Horizonte. 
Os aumentos expressivos e contínu-
os têm alarmado tanto os consumi-
dores quanto os açougueiros.

De acordo com o levantamento, 
que ouviu 38 donos de estabeleci-
mentos, o frango conge-
lado sofreu um aumen-
to de 30%, nos últimos 
2 meses, passando da 
média de R$ 6,48 para 
R$ 8,44. Mas, são os 
cortes bovinos que cha-
mam a atenção. O  quilo 
da maminha pode ser 
encontrado de R$ 29 até 
R$ 69,95, uma variação 
de 141%. Já o contrafilé 
pode custar de R$ 35 a 
R$ 54, uma alteração 
de 54%. Os preços da 
fraldinha, alcatra e picanha podem 
variar entre 72%, 83% e 179%, res-
pectivamente.

Como explica o diretor do Merca-
do Mineiro, Feliciano Abreu, a cons-
tante alta no preço das carnes é conse-
quência do crescimento disparado da 
exportação. “Em primeiro lugar, esta-
mos com o real desvalorizado perante 
o dólar, o que torna muitas produções 
e produtos, do agronegócio principal-
mente, extremamente atrativos para 
exportação. Ao mesmo tempo, há um 
aumento de demanda muito grande 
do mercado externo, especialmente da 
China. Para se ter uma ideia, estamos 
batendo recorde de exportação e 
de custo. O consumidor interno fica 
naquela história: o que sobra depois 
de exportar, ele consome a preço de 
exportado. Ninguém aguenta”, diz.

Mesmo as opções 
escolhidas pelos consu-
midores quando a carne 
bovina sobe também 
estão impactadas com 
a alta na exportação. A 
carne suína bateu recor-
de de aumento. O quilo 
do lombo inteiro teve 
acréscimo de R$ 19,56 
para R$ 23,49, uma ma-
joração de 20%. O pernil 
sem osso que custava 
R$ 18,88 passou para 
R$ 22,31, 18,18% a mais. 

O quilo da coxa e sobrecoxa do frango 
que custava, em média, R$ 8,99 agora 
é de R$ 10,45, 16% mais caro.

“Esses acréscimos são extre-
mamente expressivos e contínuos. 
Somado a isso, temos também 
uma pressão muito grande da alta 
no preço de grãos, como milho e 
soja, que são a base de ração, em 
especial, do porco e do frango. Ou 
seja, o custo de produção dessas 
duas carnes também é aumentado 
em função da exportação desses 
dois grãos”, esclarece Abreu. 

Segundo o responsável pela pes-
quisa, o clima nos açougues não é de 
comemoração. “Quem sofre mais é 
o consumidor, sem dúvidas. Porém, 
o dono da casa de carnes também 
não está feliz porque ele compra um 
produto caro, não consegue repassar 
o valor, é um alimento perecível, que 
exige um custo alto para manter 
nas condições de armazenamento. 
Então, se ele não consegue repassar 
a margem de lucro necessária, isso 
vai gerar prejuízo. Quem ganha é o 
frigorífico que exporta e o produtor 
que vende”, afirma. 

“Entre os açougueiros, o senti-
mento é de medo de faltar alguns 
cortes, principalmente os mais 
comuns e que geram uma rotativi-
dade maior para o estabelecimento. 
Quando conseguem a carne, preci-
sam ajustar o preço e o consumidor 
reclama é com o açougueiro, mas 
ele também é uma vítima dessa 
situação atual”, acrescenta Abreu. 

É o caso de José Eustáquio 
Campos, proprietário de uma casa 
de carnes há duas décadas na região 
Centro-Sul de Belo Horizonte, que 
precisou reajustar seus preços mais 
de uma vez nos últimos 3 meses. 
“A situação atual é muito preocu-
pante, uma das mais difíceis em 20 
anos que estou aqui nesse ponto. 
Mesmo numa área considerada 
nobre, o consumidor já não leva o 

que costumava. Clientes de anos me 
dizem que estão comendo mais 
ovos no lugar da carne”, lamenta o 
empresário.

De acordo com o administrador, 
a tendência é que, com a chegada 
das festas de fim de ano, os valores 
fiquem ainda mais caros, mas a pior 
opção é o estocamento. “A gente 
sempre lembra que o consumidor 
não deve estocar. Tente esperar e 

reduza o consumo de carne. O que 
nos resta é pesquisar custos porque 
encontramos diferença de mais de 
100% no mesmo corte. Pode até ser 
que seja de melhor qualidade, mas 
150% melhor eu não acredito. O que 
o cliente precisa fazer é comprar o 
necessário, estocar é o pior porque 
se o consumo cresce, o mercado se 
sente confortável para aumentar 
ainda mais”, alerta.

“o dono da

casa de carnes

também não

está feliz

porque ele

compra um

produto caro

e não consegue

repassar o valor”
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A CIDADE QUE VOCÊ QUER 
COMEÇA COM SEU VOTO.
No dia 15, vai estar tudo preparado para você votar 
com segurança, saúde e fazer valer a sua voz. Vote!

almg.gov.br/eleicoes
Saiba mais:

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

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

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

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

www.itapoaloterias.com.br

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

O conteúdo desta coluna é de responsabilidade exclusiva do seu autor

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

A todos, os nossos Parabéns!

Siga o

Edição do Brasil

no Instagram

Você a um
like de tudo

o que acontece
em Minas

www.edicaodobrasil.com.br

PArA onde Foi A credibilidAde dA AnvisA? - Depois que o 
presidente Jair Bolsonaro comemorou a suspensão dos testes da 
Coronavac, feito pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária 
(Anvisa) de maneira atabalhoada, o órgão ficou com sua imagem 
arranhada. Ainda na quarta, depois da celeuma que se criou em 
torno do assunto e com as reclamações do Instituto Butantan, a 
própria Anvisa veio a público para informar que estava autorizando 
a continuação dos testes da vacina chinesa que vai ser produzida 
no Brasil. O assunto motivou questionamento do Supremo Tri-
bunal Federal e do próprio Congresso nacional. A Anvisa sabia 
que o chamado “evento adverso grave” nada tinha a ver com o 
imunizante. Ficou mal para a agência e pior ainda para Bolsonaro, 
que mais uma vez destilou seu ódio ao governador de São Paulo, 
João Doria (PSDB).

O papo do Café Nice é interessante: outro dia um filho de 

libanês dizia em alto e bom som que a chapa dos Patrícios, 

também chamada chapa do Quibe, é a vitoriosa em Belo 

Horizonte: Alexandre Kalil (PSD) e Fuad Noman. E os Patrícios 

aplaudiram.

A campanha de Kalil não ignorou completamente os 

adversários. Tem gente anotando as boas ideias surgidas 

durante o debate eleitoral e elas podem aparecer com 

outros nomes durante o novo mandato do atual prefeito 

da capital mineira.

Os eleitores de BH sentiram a falta de Aécio Neves na 

campanha política deste ano em Minas. Ele não se compro-

meteu com ninguém em cidade nenhuma. Nem mesmo a 

candidata do PSDB na capital mineira recebeu afagos do 

antes grande líder.

desPencou - Os candidatos apoiados pelo presidente Bolsonaro 
despencaram nas pesquisas em todo o país. Celso Russomanno 
(Republicanos) em São Paulo que o diga. Também o bispo Marcelo 
Crivella (Republicanos), no Rio de Janeiro, piorou seus números 
depois que o Bolsonaro o apoiou oficialmente. Aqui, em Belo 
Horizonte, os dois postulantes que usaram a família do presidente 
na campanha ficaram nas piores posições.

o Presidente sAiu Perdendo - Até mesmo os apoiadores do 
presidente, que sempre aplaudem todos os seus atos, ficaram 
decepcionados com a comemoração dele quando a Anvisa suspen-
deu os testes da Coronavac. Neste momento que ainda vivemos a 
pandemia de COVID-19, nada é mais desejado que uma vacina que 
possa imunizar o povo brasileiro. Seja chinesa, brasileira, inglesa, 
alemã ou norte-americana. Quando o presidente torce contra um 
imunizante, ele está indo contra o esforço da ciência em resolver o 
problema o mais rápido possível.

A jornalista luisa
de marilac, diretora
de comunicação da

Assembleia legislativa,
cuja Casa tem o

comando do presidente
Agostinho Patrus.

eis uma comunicadora
de competência

comprovada.
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domingo, dia 15 de novembro

Educadora Marília Sarti

Walmir Moura Soares 

Maria Helena Castro

segunda-feira, 16

Eliseu Soares 

Edmundo Pé de Alface - Feira dos Produtores 

terça-feira, 17

Marilene Cunha 

Enedir Barcelos 

quarta-feira, 18

Luiz Carlos Gambodgi 

Coronel Mário Lúcio Cançado 

quinta-feira, 19

Sra. Maria Izabel Castro e Silva - esposa de Roberto Elísio 

Ex-deputado Edson Soares 

sexta-feira, 20

Walfrido dos Mares Guia 

Coronel José Eustáquio Natal 

sábado, 21 

Ex-deputado Tiago Ulisses 

Coronel Aníbal Fonseca
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nat macedo

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

Sua melhor opção para:

• Reuniões e treinamento
• Fins de semana

A 52 km de BH e 9 km do Inhotim

• Férias
• Feriados

Hotel Fazenda

Brumadinho - MG
Horizonte Belo

ProFessor dos cursos de licenciAturA e de bAcHArelAdo em educAção FísicA 
do centro universitário internAcionAl uninter – anapaula@pg1com.com

eduArdo lAng mAres dA costA

O conteúdo deste artigo é de responsabilidade exclusiva do seu autor

como está seu lazer neste período de pandemia?

Em virtude da pandemia 
provocada pelo novo 
coronavírus, de uma 
hora para outra, passa-

mos a nos adaptar em diversos 
sentidos. Precisamos aprender 
novas formas de trabalho, con-
sumo, socialização e até mesmo 
nosso merecido lazer. Mas com 
as restrições para sair, precisa-
mos principalmente levar para 
a sala de estar as atividades de 
lazer que antes eram feitas em 
espaços públicos e/ou abertos.

Considerando a ameaça que 
o novo vírus oferece à saúde das 
pessoas, manter um comporta-
mento passivo pode ser ainda 
pior. Isso porque a manutenção 
de atividades relacionadas ao 
lazer melhora o estado emocio-
nal e comportamental e ainda 
contribui para a proteção e o 
combate às doenças crônicas, 
que podem agravar as conse-
quências do coronavírus.

Manter a rotina da prática 
regular de atividades relacio-
nadas ao lazer pode oferecer 
também benefícios psicológicos, 
bem como promover a sensação 
de bem-estar. Esse é um fator im-
portante a ser observado, uma 
vez que a nova rotina proposta 
pela pandemia pode ser um fa-
tor desgastante psicologicamen-
te e gatilho para a ansiedade e 
demais problemas sociais.

Pensando nisso, dar conti-
nuidade à prática de atividades 
relacionadas ao lazer ajudará no 
retorno gradual da vida diária, 
após o período crítico de disse-
minação do novo coronavírus. As 

vantagens valem para crianças, 
adultos e idosos. Então, empurre 
os móveis da sala e aproveite o 
espaço para se movimentar.

Tenha sempre uma opção 
de jogos de tabuleiro, um bom 
livro, atividades manuais (tricô, 
crochê, artesanato, pintura, etc.), 
exercícios de meditação, pesqui-
sas culturais e filmes. Lembrando 
que o exercício físico pode ser um 
grande aliado neste processo. 
Vale dançar, pular corda e subir 
escadas. Assim como para as 
crianças, os videogames que 
estimulam movimentos corpo-
rais também podem ser opções 
divertidas para os adultos.

Para quem está em home 
office durante a pandemia, é im-
portante evitar longos períodos 
na mesma posição. Mova-se de 
tempos em tempos, seja para 
buscar água, ir ao banheiro ou 
até mesmo dar uma volta pela 
casa. Evite a utilização constante 
do aparelho televisor e o acesso 
direto a informações excessiva-
mente negativas. Pense e repen-
se. Suas atitudes farão diferença.

intoxicação por produtos de
limpeza cresceu 23% este ano
Manter a casa limpa tem 

sido uma preocupação 
constante entre as famí-

lias em meio à pandemia e esse 
reforço no zelo fez crescer o número 
de intoxicações por produtos de 
limpeza. Entre os adultos, esse índi-
ce subiu 23,3% este ano, já entre as 
crianças o aumento foi de 6,01%.

A toxicologista Carolina Gime-
nez explica as principais causas de 
intoxicação por itens de limpeza. 
“A exposição por via oral pela 
ingestão dos produtos, vias respira-
tórias devido à inalação de vapores 
tóxicos provenientes de algumas 
substâncias presentes neles, e 
também por contato diretamente 
com a pele”.

Segundo a especialista, quan-
do intoxicada, a pessoa pode apre-
sentar dores de cabeça, enjoos, 
vômitos, tosse, irritação de olhos, 
nariz e coceiras, além de queima-
duras na pele. “A intoxicação pode 
ser grave e isso depende do tipo 
de produto usado. Derivados do 
hidróxido de sódio (soda cáustica), 
por exemplo, podem causar danos 
irreversíveis ao sistema gastroin-
testinal”.

Ela acrescenta que o hipo-
clorito de sódio, popularmente 
conhecido como água sanitária, 
pode liberar o gás cloro, que é 
tóxico e causa o bloqueio das vias 
respiratórias e morte por asfixia 
em casos mais severos.

Carolina orienta que quando 
há contato do produto com a 
pele ou olhos, o indicado é lavar 
o local com água corrente por 10 
minutos. “Em caso de ingestão, 
o indivíduo não deve provocar o 
vômito ou beber leite, pois isso 
pode prejudicar mais a intoxica-
ção. Já quando ocorre inalação, 
a pessoa deve ser retirada do 
local onde há o produto químico 
e ser levada para um ambiente 
arejado e com ar puro”.

Em todas as ocorrências é 
recomendado buscar auxíl io 
médico para avaliar possíveis da-
nos. “O tratamento vai variar de 
acordo com a via de exposição, o 
tipo de produto químico causa-
dor e os sintomas apresentados. 
Por isso, ter informações sobre o 
item é importante, pois acelera 
a tomada de decisões”.

A dona de casa Paloma Re-
zende passou por um quadro 
de intoxicação. Ela recorda que 
ao manusear o produto ainda 
no supermercado sentiu um 
desconforto, porém ignorou e o 
levou. “Nunca tinha comprado 
o desinfetante daquela marca. 
Eu o abri no supermercado para 
sentir o cheiro e me lembro que 
meus olhos lacrimejaram, mas 
comprei mesmo assim”.

Quando ela utilizou o produ-
to, entrou em um quadro de in-
toxicação. “Assim que joguei no 
chão e comecei a mexer, meus 
olhos voltaram a lacrimejar e 
senti falta de ar. Rapidamente 

abri a casa, mas continuei me 
sentindo mal e meu marido 
me levou para o hospital. Fiz 
alguns exames e, por sorte, não 
chegou a machucar nada por 
dentro, fiquei em observação e 
fui liberada”.

dicas

A toxicologista dá dicas de 

como evitar a intoxicação. “O 

ideal é armazenar itens de lim-

peza em locais seguros, longe do 

alcance das crianças, verificar e 

seguir todas as indicações de uso 
descritas nos rótulos das merca-
dorias”.

Ela acrescenta que é impor-
tante saber a procedência do 
produto ao comprá-lo. “A pessoa 
não deve misturar diferentes 

itens, além disso, é preciso deixar 
o local de aplicação deles bem 
arejados. As embalagens não 
devem ser reaproveitadas e, em 
caso de exposição, buscar ajuda 
especializada o mais rápido 
possível”.

quadro pode causar dores de cabeça, enjoos, vômitos e outros sintomas
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leíse costa

BAIXE AGORA
O aplicativo o�cial da Rádio Itatiaia 

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

Após 8 meses fechado, inhotim reabre
as portas com ingressos esgotados

D iante de duras realida-
des, a arte sempre des-
ponta com seu papel de 
refúgio e respiro. Após 

8 meses de isolamento social 
devido à pandemia da COVID-19, 

a saudade de apreciar obras pôde 
ser vista nos jardins do Instituto 
Inhotim, museu a céu aberto em 
Brumadinho, município da região 
metropolitana de Belo Horizonte, 
em sua reabertura. Desde 18 de 
março, o local estava fechado 
ao público, mas seguindo um 
protocolo preparado por uma 

consultoria especializada em in-
fectologia, o instituto está aberto 
a visitas.

“Ficamos muito satisfeitos 
com o primeiro final de semana 
de reabertura e percebemos o 
quanto as pessoas estavam pre-
cisando de um ambiente como 
o Inhotim neste momento de re-
clusão e distanciamento social. É 
muito bom voltar a proporcionar 
às pessoas o contato com a arte, 
a botânica e a natureza. Percebe-
mos, mesmo com as máscaras, 
os visitantes com expressões de 
alívio e contemplação, com sen-
sação de liberdade. Também nos 
chamou a atenção positivamente 
o fato de os visitantes seguirem 
as novas regras de proteção 
sanitária, um cuidado com eles 
mesmos e com os outros”, co-
memorou Antonio Grassi, diretor-
-presidente do Inhotim.

Para Grassi, a arte e a natu-
reza entrelaçadas no instituto 
podem contribuir para a saúde 
mental dos seus visitantes após 
quase 9 meses de pandemia. 
“A arte e cultura de uma forma 
geral têm representado um ver-
dadeiro alento para o mundo 
inteiro nesta pandemia. Desde o 
início, temos observado artistas 
e produtores de conteúdo em 
geral se esforçando para propor-
cionar momentos de distração 
e reflexão para as pessoas em 
suas casas. Com o Inhotim não 
foi diferente, e aceleramos nos 
projetos virtuais para nos man-
ter próximos do nosso público, 
mesmo distantes fisicamente”, 
acrescenta.

Segundo o diretor-presidente, 
apesar da visitação suspensa, 
funcionários das áreas de ma-
nutenção de galerias, de obras 
e dos jardins se revezam para 
manter as instalações. O instituto 
aproveitou também para fazer 
reparações técnicas e de conser-
vação. “Funcionários das áreas 
administrativas continuaram 
os trabalhos em home office. 
Mas é claro que o contato com 
o público no Inhotim é único, e 
nosso propósito maior. A volta foi 
muito aguardada por todos, com 
certeza, e estamos felizes com 
esse retorno”, afirma.

O que muda nas visitas?

No novo modelo de funcio-
namento, o Inhotim funciona 
com 10% da capacidade habitual, 
passando para o máximo de 500 
pessoas em circulação. Os ingres-
sos precisam ser retirados on-line 
e com antecedência. 

Até que a situação estabeleça 
patamares mais seguros, não se-
rão permitidos grupos no formato 
de excursões, em vans ou ônibus 
de turismo. As visitas educativas 
serão feitas seguindo todas as 
medidas de segurança, como re-
dução do número de integrantes, 
se antes participavam 20 pessoas, 
agora são permitidas apenas 5. 
O uso de máscara é obrigatório. 
Além disso, é recomendado que o 
visitante acesse o site do instituto 
para entender as exigências de 
circulação e capacidade nos pontos 
de alimentação, transporte interno 
e galerias.

Funcionamento: sextas (9h30 às 16h30),
sábados, domingos e feriados (9h30 às 17h30).

ingressos: via Sympla, com antecedência.

Valor: inteira: R$ 44 / meia: R$ 22

informações: https://www.inhotim.org.br/se
rv
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Antonio grassi, diretor-presidente de inhotim,
fala sobre volta do público ao museu
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facebook.com/SucodeUvaAurora
vinicolaaurora.com.br/sucodeuva

O suco de uva integral Aurora é delicioso 
e saudável, porque é feito com muita uva. 
Não tem adição de água, açúcar ou corantes.  
E ele é produzido por mais de 1.100 famílias,  
que trabalham com todo o carinho e dedicação 
para que cada garrafa tenha sempre 
as melhores uvas e, claro, o melhor sabor 
para você e para a sua família.

mercado livre terá centro de
distribuição em minas gerais
M inas Gerais entrou 

definitivamente na 
rota dos megainves-
timentos. A Mercado 

Livre - empresa argentina de 
tecnologia voltada para o co-
mércio eletrônico – vai instalar 
um centro de distribuição (CD) 
em Extrema, no Sul do estado. 
Considerada uma gigante do 
segmento na América Latina, a 
multinacional estima criar 1,4 
mil empregos entre diretos e 
indiretos com a instalação.

A implantação será em duas 
grandes frentes. Além da Mer-
cado Envios – voltada para o 
armazenamento e logística das 
empresas parceiras que utilizam a 
plataforma de vendas -, a unidade 
mineira também vai operar a Eba-
zar, empresa do grupo que controla 
a operação própria de e-commerce 
da companhia.

benefícios

Para o governador Romeu 
Zema (Novo), a multinacional e 
suas soluções logísticas trarão 
benefícios para todos os mineiros, 
com geração de renda e oportu-
nidades de negócios para muitas 
empresas.

“Em menos de uma semana, 
anunciamos a vinda de duas 
megaempresas de e-commerce 
para nosso estado. Esses inves-
timentos significam a criação de 
mais de mil vagas de trabalho e 
também potencial para muitas 

empresas utilizarem esses canais 
de venda. Estamos conseguindo 
mostrar que é possível governar 
com responsabilidade, desbu-
rocratizando e sendo amigo de 
quem trabalha, produz, paga 
impostos e gera empregos”, 
afirma.

A outra plataforma citada pelo 
governador é a norte-america-
na Amazon que, nesta semana, 
também anunciou uma grande 
operação em Betim, na região 
metropolitana de Belo Horizonte.

Agilidade

Na prática, de acordo com o 
secretário adjunto da Secretaria 
de Desenvolvimento Econômico 
(Sede), Fernando Passalio, essas 
atrações de empresas irão demo-
cratizar ainda mais a entrega de 
produtos de forma ágil, com o uso 
intensivo de tecnologia a preços 
acessíveis.

“Este esforço do governo de 
Minas, por meio da Agência de 
Promoção de Investimento e Co-

mércio Exterior de Minas Gerais 
(Indi), consolida o estado como 
um grande hub logístico, somando 
forças e mitigando os efeitos desta 
crise em função da pandemia. 
Estamos aqui para transformar 
Minas em um grande gerador de 
riqueza e de trabalho”, avalia.

Grandes investimentos

O anúncio de expansão da 
Mercado Livre é feito na esteira 
de outras conquistas do Governo 

do Estado neste ano, que tiveram 
suporte direto da Indi e da Secreta-
ria de Desenvolvimento Econômico 
(Sede).

Entre as justificativas para 
esse boom de investimentos 
em todo o território mineiro, é 
possível destacar o processo de 
desburocratização que vem sendo 
adotado na esfera estadual, o 
aprimoramento de tratamentos 
tributários e a atuação intensa e 
decisiva do Indi na prospecção e 
apoio às empresas.

De acordo com o presidente do 
Indi, Thiago Toscano, essa negocia-
ção ocorreu ao longo de alguns me-
ses e chegou a um final feliz muito em 
decorrência da disposição do Gover-
no do Estado em simplificar a vida de 
quem quer empreender no estado.

“A escolha de uma multinacional 
dessa magnitude por Minas Gerais 
comprova que nossas políticas de 
melhoria do ambiente de negócios, 
combinadas com a logística privi-
legiada que o estado possui, estão 
gerando grandes resultados”, disse.

economia mineira

Por meio do Indi, o governo de 
Minas está investindo na atração 
de novas empresas e ampliando as 
que já estão instaladas no estado. 
De janeiro a outubro deste ano, o 
estado recebeu R$ 22,5 bilhões de in-
vestimentos. A meta, até dezembro, é 
formalizar R$ 30 bilhões. Mesmo em 
meio à pandemia, houve aumento 
de 22% nos aportes em relação ao 
mesmo período de 2019 e geração de 
aproximadamente 15 mil empregos.

Os números expressivos são 
resultado de um reposicionamento 
estratégico das ações do Indi, vin-
culado à Sede, frente ao cenário de 
pandemia global.

Com a turbulência do mercado 
econômico, que mudou o curso de 
muitos investimentos, a agência 
ampliou o foco em setores como 
alimentação, geração de energia e 
mineração, áreas que continuaram 
trazendo excelentes resultados.
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O
trabalho “Imple-
mentação de uma 
Equipe Multidisci-
plinar de Atenção 
Domiciliar Exclusi-
va Para Cuidados 
Pal iat ivos -  Um 
Relato de Experi-

ência” recebeu menção honrosa no 
8º Congresso Brasileiro de Cuidados 
Paliativos. A Comissão de Trabalhos 
Científicos e Diretoria da Academia 
Nacional de Cuidados Paliativos ele-
geu o trabalho, que retrata ações da 
equipe da Secretaria de Saúde (SS) da 
Prefeitura de Juiz de Fora (PJF), como 
o melhor na categoria “Políticas de 
Saúde e Intersetoriais”. O evento, on-
-line, foi realizado entre os dias 4 e 7 
de novembro.

As atividades, vinculadas ao De-
partamento de Internação Domiciliar 
(DID), tiveram início em novembro de 
2019. Desde então, foram assistidos 76 

usuários, a maioria pacientes oncológi-
cos, do sexo masculino, na faixa etária 
entre 61 e 80 anos. O comparativo do 
primeiro semestre do ano passado com 
o deste ano revelou aumento de 86,6% 
de solicitações de desospitalização em 
cuidados paliativos, além da redução de 
38,3% nas reinternações. Os resultados 
também foram avaliados em relação 
aos familiares, que relataram vivenciar 
de maneira amenizada a finitude, devi-
do ao apoio dos profissionais.

A responsável técnica (RT) de enfer-
magem do DID, Danielle Pena Frank, 
explicou que o trabalho foi um dos cinco 
selecionados, cada um em uma catego-
ria, entre mais de 400 de todo o país. 
Ela esclareceu que a Academia Nacional 
é referência no Brasil, e que iniciativas 
por ela reconhecidas ganham destaque 
junto ao Ministério da Saúde (MS).

O DID é o único órgão, no município, 
que conta com equipe multidisciplinar 
específica para cuidados paliativos. 

São dois médicos, um fisioterapeuta, 
uma enfermeira, três técnicos em en-
fermagem, uma fonoaudióloga, uma 
nutricionista, uma psicóloga e uma 
assistente social. No momento, há 31 
atendidos.

O serviço, vinculado ao programa 
“Melhor em Casa”, do MS, busca a 
melhoria na qualidade de vida de 
pacientes sem possibilidade de cura, 
e seus familiares. Os profissionais 
atuam nas residências, para prevenir e 
amenizar qualquer tipo de sofrimento 
físico, psicológico e social. Todos os 
procedimentos são gratuitos, inclusive 
o uso de equipamentos, como cadeira 
de rodas, cama hospitalar, aspirador 
e serviço de oxigenoterapia. As in-
tervenções ainda geram redução de 
internamentos e, consequentemen-
te, das complicações decorrentes de 
longa permanência nas instituições 
hospitalares, além de acompanha-
mento no luto.

Entidades mineiras
vão unir forças para

avaliar as perdas
causadas pela seca

Representantes da Emater-MG e do Sistema Faemg 
(Federação da Agricultura e Pecuária do Estado de Minas 
Gerais) se reuniram no dia 10 de novembro, em Belo 
Horizonte, para consolidar uma atuação conjunta no 
levantamento de perdas por intempéries climáticas na 
cafeicultura do estado. A ideia é somar esforços ao levan-
tamento de safra anualmente realizado pela Companhia 
Nacional de Abastecimento (Conab), para quantificar os 
danos e sua abrangência com maior agilidade possível, 
e apontar os mecanismos de recomposição de renda 
adequados para cada produtor ou região mais atingidos.

“Sabemos das perdas, que necessitam ser mensu-
radas, o que deve ser feito a partir de um mapeamento 
mais preciso da situação. Criaremos uma força tarefa a 
campo, com técnicos do Sistema Faemg e da Emater-
-MG, para que ainda em dezembro possamos ter uma 
estimativa mais assertiva do que será consolidado em 
janeiro, com a parceria da Conab. É importante termos 
a maior celeridade possível neste momento, auxiliando 
e orientando os produtores a buscarem alternativas nas 
linhas de crédito ou acionando as seguradoras, quando 
for o caso. E buscarmos outras soluções para minimizar os 
impactos e dar condições aos produtores de continuarem 
produzindo e mantendo ativo um dos mais importantes 
setores da economia mineira”, disse o vice-presidente 
do Sistema Faemg e presidente das Comissões Estadual 
e Nacional de Cafeicultura, Breno Mesquita.

O presidente da Emater-MG, Gustavo Laterza, reiterou 
a importância do trabalho conjunto das entidades, com 
o apoio da Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária 
e governo de Minas, para que as ações de apoio técnico 
aos produtores sejam efetivas no campo. 

“Mensurar as perdas neste momento requer cautela 
e estudo, para identificar o seu impacto na produção, 
bem como acompanhar como será o desempenho do 
regime de chuvas neste final de ano. Precisamos levantar 
o máximo possível de informações com urgência, fazendo 
o acompanhamento da safra nos municípios e regiões. 
Faremos um alinhamento com os técnicos das entidades, 
para levantar informações junto aos produtores e para 
emitir laudos técnicos por propriedades e/ou por mu-
nicípios, orientando e subsidiando as ações e políticas 
públicas cabíveis”, disse Laterza.

dnit é cobrado por cessão de
bens ferroviários a municípios
M ais rigor na elabo-

ração de termos 
de cessão de uso 
de bens ferroviá-
rios para prefei-

turas. Esta foi uma das deman-
das apresentadas ao Departamen-
to Nacional de Infraestrutura de 
Transportes (Dnit), em audiência 
pública da Comissão Extraordinária 
Pró-Ferrovias Mineiras, da Assem-
bleia Legislativa de Minas Gerais 
(ALMG), no dia 12 de novembro.

Participantes da reunião rela-
taram que, em diversos municípios 
mineiros, há mau uso desses bens 
vinculados a trechos e serviços de-
sativados e que estão sob a guarda 
do Dnit. Um exemplo disso é a 
retirada de trilhos, o que dificultará 
a retomada ferroviária, conforme 
detalharam parlamentares e in-
tegrantes de associações da área.

Segundo o deputado João 
Leite (PSDB), que preside a co-
missão e é um dos autores do 
requerimento que deu origem à 
audiência, Raposos, na Região 
Metropolitana de Belo Horizonte 
(RMBH), onde há uma proposta 
de implantação de trem turístico, 
como citou, é um desses casos. 
“Trilhos foram retirados, o que é 
proibido por lei”, afirmou.

Na opinião do parlamentar, 
o Dnit deve atentar para essas 
parcerias feitas com as prefeituras. 
“Os convênios deveriam ser feitos 
com o Estado, o que extrapolaria 
os limites das cidades”, sugeriu.

inventário

João Leite também abordou 
a necessidade de o Dnit fazer um 
inventário dos bens que pode-
riam ser utilizados pelo Estado. 
“As locomotivas menores estão 
desaparecendo e elas nos ser-
vem”, disse.

O presidente da Associação 
Brasileira de Preservação Ferro-
viária, Bruno Sanches, enfatizou 
a necessidade de se preservarem 
os trilhos que não estão sendo 
utilizados, para uma retomada 
futura. Manter as locomotivas 
pequenas também é importan-
te. Podem ser aproveitadas em 
linhas menores, além do fato de 
que elas têm uma manutenção 
mais fácil, argumentou.

Ele também pediu que seja 
aberto um canal com o Dnit para 
que as associações possam ter 
conhecimento das locomotivas 
disponíveis e, assim, elas pos-
sam ser negociadas, evitando 
o sucateamento. Representante 
do Circuito Turístico Serras de 
Minas, Jershon Ayres enfatizou os 
danos ao patrimônio ferroviário 
no Estado. “Estamos lidando com 
criminosos que retiram trilhos 
para vender”, disse.

O assessor de Relações Ins-
titucionais do Porto Seco Sul de 
Minas, Igor Cândido de Oliveira, 
defendeu interlocução com os 
municípios para um melhor 
entendimento desses termos de 
cessão de uso.  

Para o diretor-presidente da 
Oscip Apito, Sérgio Motta de Mello, 
é preciso aproveitar área ferrovi-
ária do Horto Florestal, em Belo 
Horizonte.

O representante do Circuito 
Ferroviário Vale Verde, César Mori 
Júnior, reforçou as palavras de Sér-
gio Motta, que também defendeu 
a implantação de trem turístico 
entre a Capital e o Museu Inhotim, 
em Brumadinho, na RMBH.

O diretor da ONG Trem, André 
Louis Tenuta Azevedo, também sa-
lientou a importância da retomada 
da área do Horto na Capital. “Esse 
local não pode ser destinado para 
qualquer coisa quando não temos 
sequer onde estacionar uma loco-
motiva”, disse.

Na opinião dele, a questão 
ferroviária deveria ser tratada 
nacionalmente. Ele enfatizou que 
os problemas da área não são 
exclusivos do Estado. André Tenuta 
acrescentou que o Dnit precisa pa-
ralisar imediatamente a política de 
troca de locomotivas, o que, como 
disse, ocasiona perdas e impossi-
bilita o lançamento de operações 
menores.

Além Paraíba 

O diretor do Museu de Histó-
ria e Ciências Naturais de Além 
Paraíba (Zona da Mata), André 
Borges, abordou a implanta-
ção do projeto Locomotiva 51 
na cidade. Ele comentou que 
conseguiu a cessão de um carro-

-restaurante de Juiz de Fora, na 
mesma região, mas que não 
pôde transportá-lo por falta de 
orçamento da prefeitura local.

“Quando conseguimos o recur-
so, o Dnit cancelou a retirada desse 
material. Estamos com demandas 
paradas no órgão”, revelou.

O coordenador de Manuten-
ção Ferroviária do Dnit, Renan 
Oliveira Teixeira, enfatizou que 
os termos de cessão de uso de 
bens devolvidos destinados a 
prefeituras são aprovados pela 
procuradoria.

“Seguimos um padrão. Pedi-
mos documentos que compro-
vem qual será o uso do bem, 
que deve ter uma finalidade 
social. Mas há casos em que 
prefeituras desmantelaram li-
nhas e retiraram trilhos. Não 
concordamos com isso. A ideia 
agora é ampliar a fiscalização 
desse uso”, relatou. Ele explicou 
que, quando recebem denúncia 
de mau uso, é feita uma inspe-
ção no local e a Polícia Federal 
pode ser acionada. Na opinião 
do coordenador do Dnit, uma 

articulação com os municípios 
para evitar esse tipo de situação 
é oportuna.

Em relação à solicitação para 
paralisar a troca de locomotivas 
pequenas por grandes, explicou 
que as concessionárias têm essa 
prerrogativa, segundo os contra-
tos firmados. Apesar disso, afir-
mou que o pleito é pertinente e 
deve ser melhor estudado.

Renan Teixeira acrescentou 
que o Dnit conta com poucos 
recursos para a manutenção do 
patrimônio ferroviário.

João leite (Psdb)
preside a comissão Cl
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PA U L O  C E S A R  P E D R O S A
quem sAbe, sAbe Advogado & Jornalista

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

O conteúdo desta coluna é de responsabilidade exclusiva do seu autor.
Cartas, críticas, convites e sugestões enviar para o e-mail: paulocesarpedrosa@yahoo.com.br

rogério ceni não cumPre A suA PAlAvrA

AmAPá no escuro e PoPulAção soFrendo

Como na política, no futebol a pala-
vra de um treinador não dura 24 horas. 
Em 2019, o técnico Rogério Ceni saiu do 
time do Fortaleza para dirigir o Cruzeiro. 
Veio como salvador da pátria, inclusive 
barrando os jogadores medalhões, mas 
saiu rápido e voltou ao Fortaleza, onde 
fez juras de amor à equipe. Inclusive, 

dizendo que jamais sairia da equipe para 
fazer um trabalho em longo prazo. Mas, 
o Flamengo ofereceu o dobro do salário 
que recebia e Ceni quebrou a promessa 
e pediu demissão do clube. Mas cadê a 
ética profissional dele? Será que no Fla-
mengo ele irá colocar os medalhões na 
reserva? Não tenho nenhuma simpatia 

por ele, fica à beira do campo sempre 
com as mãos no bolso, não usa o uni-
forme do clube, o que demonstra pouco 
compromisso com as equipes que dirige. 
Além disso, nunca ganhou uma compe-
tição importante no Brasil, foi eliminado 
da Copa do Brasil recentemente e deixou 
o Fortaleza na 12ª posição do Brasileiro.

Cerca de 90% da população do 
Amapá está sofrendo muito com a falta 
de energia elétrica desde o dia 3 de 
novembro. Treze das 16 cidades estão no 
escuro devido ao incêndio na subestação 
da capital Macapá. Os prejuízos são 
enormes e as consequências são as filas 

em supermercados, postos de gasolina, 
causando falta de água, combustíveis 
e demais alimentos. Cadê os políticos 
neste momento difícil? As autoridades 
políticas que representam a população 
em Brasília devem cobrar do governo fe-
deral medidas sérias para colocar um fim 

nessa vergonha que está acontecendo. E 
a justiça deve apurar o que aconteceu e 
punir os responsáveis das empresas e ór-
gãos envolvidos no apagão. A população 
tem o direito e deve pedir o ressarcimento 
dos prejuízos causados no comércio e em 
suas residências.

câmara pode ter comissão para discutir
transporte ferroviário integrado à rmbH

*O nome do parlamentar foi preservado devido às eleições  2020 para que não ocorra qualquer tipo de influência no pleito

C riar na Câmara Municipal de 
Belo Horizonte um espaço 
de debate permanente sobre 
o transporte ferroviário de 

passageiros e a malha ferroviária na 
capital e na região metropolitana. 
Esta foi a principal proposta retirada 
de audiência pública promovida pela 
Comissão de Meio Ambiente e Política 
Urbana, ocorrida no dia 9 de novembro. 

A audiência contou, além de 
parlamentares, com a presença de 
representantes da Valor da Logística 
Integrada (VLI), empresa de logística 
do Brasil que controla as concessio-
nárias de transporte ferroviário de 
cargas (Ferrovia Centro-Atlântica S.A. 
e Ferrovia Norte-Sul S.A), da Com-
panhia Brasileira de Trens Urbanos 
(CBTU), responsável pelo Metrô de 
BH, e da Universidade Federal de 
Minas Gerais (UFMG). 

Segundo o vereador* que solici-
tou a audiência, é preciso criar uma 
comissão de estudos, articulada com 
a Assembleia Legislativa de Minas Ge-
rais, que trate dos desafios centrais do 

transporte ferroviário de passageiros e 
de toda a estrutura e dos efeitos para 
a população do sistema ferroviário da 
região metropolitana. “Vamos tentar 
criar uma comissão e a partir daí fazer 
um seminário para aprofundar todas 
as possibilidades ligadas ao tema”, 
salientou.

Há 2 anos, a ALMG criou a Comis-
são Pró-Ferrovias, que vem debatendo 
com empresas, órgãos públicos e socie-
dade civil assuntos relacionados ao Sis-
tema Ferroviário do Estado. Segundo 
representante da VLI, Maurício Cunha, 
um plano estratégico está sendo feito 
pela Assembleia em parceria com a 
Fundação João Pinheiro. “A gente vem 
discutindo várias pautas como trem 
de passageiros e trem turístico, princi-
palmente por causa da importância e 
perspectivas de crescimento do volume 
de cargas e de passageiros. O trabalho 
na Assembleia já está bastante avan-
çado, com a Fundação João Pinheiro 
ajudando a pensar um projeto. Acho 
importante a Câmara acompanhar 
esse desenvolvimento”, explicou. 

Ainda segundo ele, a VLI, que é 
responsável por boa parte da rede de 
trilhos existente em Belo Horizonte, 
tem um diálogo sistemático com as 
comunidades que pode ser ampliado 
a partir do Legislativo Municipal.

Metrô
Assunto que está sempre em 

pauta em BH, a ampliação do metrô 
também foi debatida na audiên-
cia. Conforme o representante da 
CBTU, Eduardo Coimbra, a empresa 
tem a expectativa de ampliação do 
sistema com a construção da linha 
Calafate/Barreiro. “Como empresa 
estamos fazendo todos os esforços 
possíveis para que essa obra seja con-
cluída”, salientou, explicando ainda 
que a situação do leito ferroviário im-
pacta diretamente o município e que 
a CBTU está sempre à disposição para 
debater o assunto. Para ele, mesmo 
achando de difícil execução, o ideal 
seria ter um ferroanel que circulasse 
a região metropolitana.  

Antônio Faria, professor da UFMG 
e coordenador do Minastrilhos (Rede 
de Pesquisas Técnicas, Científicas e 
Culturais do Transporte Público sobre 
Trilhos em Minas Gerais), não acredita 
que nesse modelo como saída para 
a questão do transporte por trilhos. 
“Temos ferroanel em algumas cidades 
de Minas Gerais e não houve liberação 
de linhas para trens de passageiros”, 
explicou o professor, afirmando ain-
da que a região metropolitana é a 
única que sofreu um retrocesso em 
relação à ampliação de transporte 
ferroviário de passageiros, o que teria 
sido aprofundado em dois momentos 
da história.

representante da vli, maurício cunha
CM

BH

uberlândia mantém crescimento
do número de empresas ativas

Refletindo o trabalho da Prefeitu-
ra de Uberlândia para fortalecer 
cada vez mais o mercado de 

trabalho e os negócios na cidade, 
o novo relatório nacional sobre as 
relações socioeconômicas divulgado 
pelo Ministério da Economia mostra 
que o número de empresas ativas e 
de pessoas formalmente empregadas 
na cidade cresceu no ano passado em 
comparação a 2018. Os dados da Rela-
ção Anual de Informações Sociais (Rais) 
têm como base declarações prestadas 
pelas organizações com referência ao 
período de janeiro a dezembro de 2019.

“Quando assumi a atual gestão, 
em 2017, estávamos em um cenário 
de decréscimo no número de empre-
sas em nossa cidade. Arregaçamos 
as mangas e fomos buscar formas de 
recuperar a nossa economia e, com 
muito empenho, esforço, vontade de 
fazer, conseguimos conquistar a con-
fiança do empresariado. Acredito que 
isso tem sido fundamental especial-
mente agora, que estamos no meio de 
uma pandemia: apesar dos desafios, 
os empregos voltaram a crescer em 
junho e os investimentos continuam 
chegando”, avalia o prefeito Odelmo 
Leão (PP).

mais trabalho e emprego
Conforme a Rais, em 2019, Uber-

lândia registrava 38.687 estabeleci-
mentos, quase 1% a mais do que os 
38.410 contabilizados em 2018. O 
resultado confirma a retomada econô-
mica da cidade nos dois últimos anos, 
uma vez que, entre 2015 e 2016, houve 
movimento de queda na quantidade 
de empresas ativas. “Construção Civil” 
(com saldo de +856 estabelecimentos) 
e “Serviços” (com +439) puxaram o 
bom desempenho.

Além disso, o estoque de 219.322 
empregos formais no ano passado foi 
o maior desde 2015, quando ficou 
em 215.700. No comparativo com 
2018, a empregabilidade cresceu 
4,24%.

Fortalecendo a cidade
O fortalecimento de setores priori-

tários, como saúde, educação e social, 
aliado a políticas que facilitam o acesso 
da população aos serviços públicos 
estão no cerne da força-tarefa que a 
gestão montou junto às secretarias 
municipais para reestruturar a cidade, 
criando um ambiente sólido e com 
processos simples e transparentes.

O programa “Uberlândia Integra-
da” e as obras do Sistema de Captação 
de Água Capim Branco são exemplos 
das melhorias em infraestrutura que 
estão em andamento. Para tornar 
cada vez mais célere a abertura de 
empresas, o empreendedor conta com 
diversos procedimentos virtuais, como 
“Alvará Sanitário On-line”, o “Alvará 
num clique” e a “Restrição Urbanística 
On-line” (confira aqui). Para quem 
está começando ou busca fortalecer 
ainda mais seu empreendimento, há 
a plataforma “Mais Negócio”, com 
capacitação e cursos pela internet, e 
a consultoria Agente Local de Inova-
ção (ALI).

Entre janeiro de 2017 até o mo-
mento Uberlândia captou ao menos 
R$ 3 bilhões em investimentos privados 
nos mais diversos setores, contem-
plando empreendimentos como os de 
telecomunicações, energia renovável, 
supermercados, transporte, alimen-
tação, indústria química, shopping, 
cooperativa de crédito, entre outros.

odelmo leão: “quando assumi
a gestão, em 2017, estávamos
em um cenário de decréscimo”
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Hotel mercure lourdes
tem novo gerente-geral

c A n A l   A b e r t o
Pandemia prejudica os motoristas de aplicativos. Nos 

últimos anos, houve aumento expressivo de pessoas que 
trabalham como motoristas através de aplicativos digitais. 
No Brasil, já são mais de 1 milhão e eles atuam, principal-
mente, nas plataformas Uber e 99 App. Uma boa fonte de 
renda para aquelas pessoas que estavam desempregadas. 
No entanto, a pandemia impactou intensamente o trabalho 
desses profissionais, porque as medidas de distanciamento 
social reduziram significativamente a mobilidade da popu-
lação que passou a ficar em casa. Com isso, muitos tiveram 
seus rendimentos reduzidos drasticamente e ainda ficaram 
expostos para contraírem a COVID-19, inclusive os que eram 
do grupo de risco pararam de trabalhar imediatamente. Vale 
ressaltar que parte desses motoristas só possui essa fonte de 
renda e as contas para pagar chegam todo mês. 

candidatos na eleição com pendências judiciais. Cerca 
de mil candidatos em Minas Gerais estão disputando as elei-
ções com pendências judiciais que levaram ao indeferimento 
das candidaturas. Todos concorrerão aos cargos de prefeito, 
vice e vereador e possuem alguma irregularidade que pode-
riam impedi-los de disputar a eleição. A inelegibilidade pela 
Lei da Ficha Limpa é um exemplo. Criada em 2010, a partir do 
recolhimento de mais de 1,6 milhão de assinaturas em todo 
o país, a lei teve o apoio maciço da população que defendia 
barrar o acesso a cargos eletivos de candidatos com a “ficha 
suja”. De acordo com o Tribunal Superior Eleitoral (TSE), pelo 
menos 800 poderão disputar a eleição porque estão com 
recursos na justiça eleitoral e só poderiam ser impedidos se 
fossem condenados em definitivo. É preciso aperfeiçoar a 
lei para que esse tipo de brecha não aconteça e que essas 
pessoas fiquem longe da vida pública.   

desperdício de dinheiro em obras paradas. Estamos 
numa pandemia e o país continua com a falta de inúmeras 
unidades básicas de saúde e obras de saneamento e recursos 
hídricos que deveriam estar funcionando há pelo menos 4 
anos, de acordo com a programação do governo federal, res-
ponsável pelo financiamento. São obras de custo baixo e que 
foram interrompidas quando mais de dois terços já estavam 
concluídos. Sem perspectiva de retomada, elas permanecem 
abandonadas em vários municípios do Nordeste, Sudeste e 
Norte. O Fundo Monetário Internacional (FMI) estima que 
países como o Brasil chegam a 34% as perdas no valor do 
investimento público realizado nos empreendimentos sem 
conclusão. É dinheiro público e do povo jogado fora. Os 
políticos deveriam fazer as obras públicas durante os seus 
mandatos ao invés de ficarem prometendo em campanhas 
eleitorais e que muitas vezes nunca são realizadas na prática.

O Hotel Mercure Lourdes, considerado o melhor de Belo 
Horizonte, está sob uma nova gestão. O empreendimento, 
do grupo Accor, passa a ter como gerente-geral o administra-
dor Guilherme Sanson. O profissional chega para substituir 
Rodrigo Mangerotti, que estava há 4 anos no hotel e deverá 
assumir o Novotel Belo Horizonte, também da rede Accor, 
que está sendo construído com previsão de inauguração em 
dezembro. Entre os principais desafios de Sanson no cargo, 
estão os de manter os custos, garantir sua rentabilidade, re-
alizar promoções junto ao mercado e oferecer uma gama de 
serviços aos hóspedes. Uma boa fatia da receita do Mercure 
era proveniente de eventos e viagens corporativas, mas com 
a pandemia o setor foi afetado fortemente e a recuperação 
será muito lenta, como era de se esperar em toda a economia. 
Boa sorte ao Guilherme em sua nova função.

Administrador guilherme sanson
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o empresário de sucesso
valseni braga, que

comanda o colégio batista
em belo Horizonte. Aliás,
ele está tomando todas

as providências para
a volta às aulas

presenciais assim
que as autoridades

públicas permitirem.
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https://www.uberlandia.mg.gov.br/servicos/
https://www.uberlandia.mg.gov.br/maisnegocio/


E S P O R T E12 EDIÇÃO DO BRASIL
14 a 21 de novembro de 2020

vargas chega ao galo com
 expectativa de conquistas

estou feliz de estar aqui no Atlético 
e tenho muita expectativa de ga-
nhar títulos”, afirmou o atacante 

eduardo vargas. o chileno foi apresentado 
pelo Atlético no dia 11 de novembro, na sala 
de imprensa da cidade do galo. “estou à 
disposição do técnico e do time, se ele me 
colocar em campo, vou tentar jogar os 90 
minutos. eu já estava treinando lá, estava 
jogando, então, estou bem”, afirmou.

relação com sampaoli

expectativa

maturidade

entrosamento

“Nossa relação é muito boa, ele tirou o melhor de mim como 
jogador e como pessoa também. Ele me queria aqui, sempre me 
passou confiança e estou à disposição do time para dar o melhor 
de mim”. 

Segundo Vargas, eles se falavam com frequência. “Ele conver-
sava com meu agente para tentar me trazer para Belo Horizonte, 
até que a possibilidade aconteceu. Eu queria muito vir e estar 
com ele novamente, pois a confiança que me dá dentro e fora 
do campo são imensas. Sampaoli sempre fala comigo as coisas 
que estou fazendo bem e mal”.

“Tomara que eu faça muitos gols com essa camisa. Sou um 
jogador que está sempre chegando à área e vou tentar dar o meu 
melhor para fazer muitos gols”.  

O jogador acredita que o time tem possibilidade de ganhar 
o Brasileirão. “A equipe vem com muita vontade de ganhar esse 
campeonato e a verdade é que este é o momento. Não tem que 
dar um passo atrás, as equipes estão muito próximas e não po-
demos relaxar. Com boas atuações, creio que podemos chegar 
a ser campeões”.

“Estou mais maduro, já tenho minha família. A verdade é que, profissionalmente, estou me cuidando mais do que me cuidava antes. 
E quero ser profissional ao máximo e tentar dar exemplo aos meus companheiros mais jovens até porque sei que é um time jovem. Venho 
acrescentar experiência e tomara que se reflita dentro e fora de campo. Estou feliz de estar aqui e ser um dos mais experientes”. 

Além disso, falei com meu representante e ele me explicou como era a equipe, me disse que era um time jovem, com gana de ganhar 
muita coisa. “A verdade é que isso também motiva o jogador. Também falei disso com minha família e estamos todos muito felizes aqui”. 

Para finalizar, ele diz que espera ter um bom o relacionamento com os torcedores do Galo. “O Atlético tem uma grande torcida e almejo 
que ela me trate bem, pois farei tudo para retribuir”.

Vargas diz que é novo no time e que ainda está conhecen-
do seus companheiros, mas, que desde que conversou com o 
Atlético, acompanha os jogos. “Já conheço muitos jogadores e 
acho que não vai ter problema. Estou tranquilo. Sei que aqui 
tem bons jogadores, sendo assim, primeiro, quero treinar, tentar 
me unir bem ao grupo e, depois, lutar por uma vaga, sempre 
de forma saudável”. 

O atleta acrecenta que sob o comando de Sampaoli, não 
jogou com a camisa nove. “Ele tirou o melhor de mim jogando 
pela ponta, esquerda ou direita, tanto faz. Agora, não sei onde 
vai me botar, mas, onde for, vou tentar dar o melhor”. 

De acordo com ele, seu desejo é ser protagonista do time, 
mas não individualmente, e sim para ajudar a equipe. “Minha 
preocupação é ajudar. No Grêmio, eu estava muito jovem, 
aproveitei a oportunidade, mas não tinha a confiança que 
tenho com o Sampaoli”.

nome: Eduardo Jesús Vargas Rojas 

data de nascimento: 20/11/1989 

Posição: atacante 

naturalidade: Renca, Chile

Ficha
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atleta

revelada pelo minas, sheilla é
eleita a melhor jogadora brasileira

A bicampeã olímpica Sheilla 
Castro, que defendeu o Itambé/
Minas na temporada passada e foi 
revelada pelo Minas na temporada 
2001/02, quando conquistou a 
primeira Superliga da carreira e 
da equipe mineira, foi eleita, por 
meio de votação popular, realizada 
pelo GloboEsporte.com, a melhor 
jogadora do Brasil de todos os 
tempos. Para eleger a jogadora, 
muitos torcedores relembraram 
a atuação memorável da atleta 
nos Jogos Olímpicos de Londres, 
quando, nas quartas de final, o 
Brasil eliminou a Rússia em um 
dos melhores jogos da carreira da 
jogadora, que, nesta temporada, 
vai jogar nos Estados Unidos.

Com a camisa do Minas, Sheilla 
brilhou na temporada 2001/02, 
quando conquistou a primeira Su-
perliga. Na temporada passada, em 
sua segunda passagem pelo Clube, 
que ela considera como sua segun-
da casa, a oposta foi um dos desta-
ques do Itambé/Minas na conquista 
do Campeonato Sul-Americano 
de Clubes. Com a camisa verde e 
amarela, ela conquistou, além das 
duas olimpíadas (2008, Pequim, e 
2012, Londres), três medalhas em 
mundiais (duas pratas e um bron-
ze), sete ouros em Grand Prix e duas 
taças da Copa dos Campeões. Com 
este vasto currículo, Sheilla garantiu 
30% das dezenas de milhares de 
votos recebidas pelo site.

“Estou muito feliz com a no-
tícia de ter sido eleita a melhor 
jogadora do Brasil de todos os 
tempos.  Soube também que 
foi uma eleição que teve muitos 
votos e uma participação muito 
grande dos torcedores brasileiros 
e isso é melhor ainda para o vôlei. 
Aumentar a popularidade do nosso 
esporte e sempre muito bom”, 
comemora a atleta.

Sheilla faz questão de relem-
brar o seu início de carreira com 
a camisa do Minas, clube que ela 
tem um carinho grande. “Quando 
eu comecei a jogar profissional-
mente, de cara, eu já entrei para 
um timaço, que tinha Fofão, Cristi-
na Pîrv, Erika e Elisangela. Acredito 
que comecei com o pé direito para 
me inspirar em jogadoras de alto 
nível. Fofão, para mim, sempre 
foi uma inspiração e eu acho 
que também tive muita sorte de 
começar com ela no Minas, clube 
que é a minha segunda casa. Fico 
muito feliz em ter um clube desse 
tamanho em minha cidade natal, 
não precisei nem sair de casa 
para começar a jogar. Agradeço 
a todos que votaram, sei que 
muitos belo-horizontinos e muitos 
minastenistas votaram em mim e 
isso me deixou muito feliz. Muito 
obrigada pelo reconhecimento”, 
finaliza.
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o seu consórcio multibrasileiro

Rafael Sobis acerta
retorno ao Cruzeiro

O Cruzeiro acertou a volta do atacante 
Rafael Sobis. O jogador, que atuou pela 
Raposa entre 2016 e 2018, aceitou reduzir 
o valor que ainda tem a receber do clube 
celeste e assinará contrato até o fim de 2021. 

Com o acordo com o Cruzeiro, Sobis 
retirou a ação judicial que movia contra o 
clube devido à primeira passagem pela Toca 
II. Em setembro deste ano, a Raposa foi con-
denada em primeira instância na Justiça do 
Trabalho a pagar R$ 3,2 milhões ao jogador.

Na ação, que corria em segredo de 
Justiça, o atacante pedia R$ 4,1 milhões por 
premiações, férias, cláusula compensatória 
desportiva, 13º salário de 2018 e direitos de 
imagem referente aos meses de outubro, 
novembro e dezembro de 2018.

Sobis ficou sem espaço no Ceará após 
a contratação do atacante Felipe Vizeu. O 
jogador tinha contrato com o Vozão até o 
fim de dezembro. Outro fator influenciou na 
chegada do atleta ao Cruzeiro é o empresário 
Jorge Machado, que agencia a carreira do 
atacante e também do técnico Luiz Felipe 
Scolari.

Entre junho de 2016 e dezembro de 2018, 
Sobis disputou 119 jogos pelo Cruzeiro e mar-
cou 28 gols. No clube, conquistou três títulos: 
duas Copas do Brasil (2017 e 2018) e um 
Campeonato Mineiro (2018). Na campanha 
da conquista da Copa do Brasil, em 2017, o atacante foi artilheiro da competição, com cinco gols.

Além de Sobis, o Cruzeiro ainda está no mercado em busca de mais uma contratação pedida por Felipão. 
O outro nome seria o atacante colombiano Jonathan Copete, do Santos. O jogador de 32 anos está parado no 
Peixe porque não pode ser inscrito devido ao transfer ban aplicado pela Federação Internacional de Futebol (Fifa) 
ao clube paulista pelo não pagamento de duas dívidas: uma com o Atletico Nacional-COL (pela contratação do 
zagueiro Felipe Aguilar) e outra com o Huachipato-CHI (pelo meia-atacante Soteldo).
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