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52% dos brAsileiros deVem
comPrAr PelA internet em 2021

ano de 2020 foi de adap-
tações, principalmente, 
por consequência da 
pandemia do novo coro-

navírus. Essas mudanças fizeram 
surgir novos hábitos de consumo 
na população e o comércio ele-
trônico ganhou destaque, tanto 
que uma pesquisa feita pela Social 
Miner, em parceria com a Opinion 
Box, mostrou que 50% dos consu-
midores que acessaram a internet 
para fazer uma compra, disseram 
nunca ter utilizado este meio 
antes. Ainda segundo a análise, 
agora em 2021, o ambiente digital 
seguirá tendo força, uma vez que 
52% dos brasileiros devem utilizar 
mais os e-commerces. Para o eco-
nomista Fábio Araújo, mesmo não 
havendo estudos concretos sobre 
o impacto desse tipo de comércio 
no Produto Interno Bruto (PIB) 
brasileiro, pode-se dizer que, sem 
as compras on-line, teríamos pas-
sado por um desastre econômico.
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Nos meandros políticos de Brasília é apontada como certa a 
eleição do mineiro e democrata Rodrigo Pacheco (foto) à presidên-
cia do Senado. O deputado Arlen Santiago (PTB) disse que é um 
orgulho ter um representante de Minas no comando da Alta Casa 
do Congresso depois de 45 anos. Já o parlamentar Antonio Carlos 
Arantes (PSDB) acredita que Pacheco dará voz e vez ao estado, aju-
dando a encaminhar as questões municipais, como a conclusão da 
BR-381, do metrô, além de outras demandas. O senador começou 
na vida pública como deputado federal, disputou a Prefeitura de 
Belo Horizonte contra o atual prefeito Alexandre Kalil (PSD) e, no 
Senado, já comandou a presidência da Comissão de Constituição, 
Justiça e Cidadania (CCJ).

depois de 45 anos, minas
pode eleger o presidente

do senado: rodrigo Pacheco
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Se para nós, adultos, o isolamento social já é ruim, imagina para as crianças. Um estudo 
feito na China revelou que 36% delas criaram uma dependência excessiva dos pais. Cerca de 
32% mostraram desatenção; 29% preocupação; 21% problemas de sono; 18% falta de ape-
tite; 14% pesadelos e 13% desconforto e agitação. O neurologista infantil Clay Brites aponta 
que os pequenos ainda não têm maturidade suficiente para entender o que está aconte-
cendo. “Por isso, passando por essa experiência, tendem a ficar inseguros e com medo”.

Pandemia: somente em 2020, 1,56 bilhão 
de máscaras faciais poluíram os oceanos
 
Além dos já conhecidos itens em plástico usados pela humanidade, 2020 adicionou 

mais um adereço ao nosso cotidiano: a máscara facial, essencial para prevenção à 
COVID-19. Acontece que esses Equipamentos de Proteção Individual (EPI’s) são con-
feccionados a partir de microplásticos e o descarte ou a incapacidade dos sistemas 
de gerenciamento de resíduos resultaram em 1,56 bilhão de máscaras no fundo dos 
mares em 2021, o que coloca em risco a saúde da vida marítima e também humana. 

entenda os
motivos que

fizeram a
Ford fechar suas
fábricas no brasil

 
A decisão da Ford de encerrar a 

produção de automóveis no Brasil 
em suas três fábricas traz reflexos 
para a economia e evidencia graves 
problemas estruturais. O fechamen-
to da empresa é apenas a ponta do 
iceberg. De acordo com o economis-
ta Luiz Carlos Hauly, o Brasil ocupa 
a 127ª posição no relatório que 
mede sete variáveis para avaliar 
qual é o ambiente de negócios em 
190 países. “Isso porque um dos 
principais requisitos é justamente o 
sistema tributário. E, nesse assunto, 
figuramos na 184ª colocação, sen-
do um dos piores do mundo. Nós 
já perdemos desde 2014 mais de 
36.600 fábricas, o equivalente a 17 
companhias extintas por dia. Cada 
micro, pequena ou grande empresa 
que fecha ou deixa o país causa 
uma perda irreparável”, analisa.

Preço da cerveja deve ficar
até 15% mais caro neste ano

Os amantes da cervejinha gelada no fim de semana devem preparar o bolso em 
2021. De acordo com projeções da Escola Superior de Cerveja e Malte (ESCM), a bebida 
alcoólica predileta dos brasileiros deve sofrer reajuste entre 10% e 15% neste ano. “Os 
comerciantes estão segurando os preços o máximo que podem, mas a constante alta 
do dólar gerou impacto no custo das commodities, como o malte e lúpulo, sem contar 
o custo de energia elétrica, que também aumentou. Esses fatores tiveram influência 
direta no valor das bebidas”, afirma Carlo Enrico Bressiani, diretor da ESCM.

Descubra quais são os impactos
do isolamento na vida das crianças

oPinião – PáginA 2
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na raiz do problema: fechamento da Ford
no brasil é apenas a ponta do iceberg

pós mais de 100 anos pro-
duzindo automóveis no 
Brasil, a Ford anunciou o 

encerramento de suas três fábricas. 
A decisão da empresa traz um gran-
de impacto na economia do país e 
escancara graves problemas estru-
turais. Sobre o assunto, o edição do 
brasil conversou com o economista 
Luiz Carlos Hauly (foto). Ele fez um 
apanhado da economia, criticou 
duramente o sistema tributário e 
explicou os motivos que culminaram 
com o fechamento.
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“Nosso sistema é um
manicômio tributário,
mata as empresas, a livre
concorrência, os empregos,
o salário líquido, o poder
de compra e a economia”

O processo de impeachment é um 
corpo estranho no regime demo-
crático. Mas é necessário. Ninguém 
elege um ditador por longos 4 

anos. O prefeito, governador e presidente 
da República são portadores de imunidades 
que esbarram em crimes de responsabili-
dade e, por isso, este tipo de impedimento 
deve ser mesmo usado. O grande teste 
deste instrumento foi durante o governo 
Collor. Funcionou. Já no governo Dilma, o 
processo foi mais complicado, mas também 
aplicado e tirou o país de um caminho certo 
para o buraco. Todos os indicativos eram 
de que além de dificuldades financeiras, as 
movimentações e manifestações populares 
levavam o sistema para um colapso político. 
Mesmo sem o impeachment, Dilma não 
concluiria o governo. Foi visível o alívio até de 
correntes do PT com a saída da governante 
que se transformou em carga pesada para 
o partido. 

Mais uma vez a palavra impeachment 
volta a rodar os meios políticos como uma 
alma penada. Representantes de oposição, 
dissidentes políticos e ex-aliados falam aber-
tamente sobre esta possibilidade. Pedidos 
não faltam, são mais de 40 dormindo na 
gaveta do presidente da Câmara, deputado 
Rodrigo Maia (DEM). O presidente da Mesa 
Diretora da Câmara não tem, segundo a 
Constituição, o poder de definir se um pro-
cesso será ou não aberto. Mas há aqui um 
entendimento de que só o presidente da Câ-
mara pode despachar para abrir ou arquivar 
um pedido. Não é a última palavra. Acima 
dele está a Mesa Diretora, com sete integran-
tes e o Plenário. Se a decisão fosse tomada, 
o assunto seria levado ao Plenário, instância 
máxima. Aí que entra a esperteza política 
enraizada. O presidente simplesmente não 
decide, “senta em cima”, como se diz nos 
bastidores. Assim, a Mesa e o Plenário não 

podem ser acionados. Enquanto o Supremo 
não definir esta possível competência do 
presidente da Câmara é assim que acontece. 
O mesmo para o Senado quanto a pedidos 
de impeachment de ministros do Supremo. 
O assunto não chega ao Plenário. 

Um processo de impeachment é grave e 
deixa marcas. Para ser levado adiante pontos 
importantes devem ser atingidos. Primeiro, 
a popularidade do presidente. Não se faz 
impedimento de um presidente como Jair 
Bolsonaro, com mais de 30% de apoio. Nos 
casos anteriores a rejeição era pacífica. Por 
outro lado, é preciso a maioria de votos na 
Câmara, 342 votos dos 513 deputados e, 
depois, o julgamento no Senado. Acima de 
tudo, na minha experiência de cobertura 
aproximada dos processos anteriores, a figu-
ra do vice-presidente é fundamental. O vice é 
o mais importante, ele será o futuro governo. 
Os deputados e senadores precisam saber 
como será a nova gestão e qual será a sua 
parte neste latifúndio de poder. No caso 
atual, líderes dizem que o general Mourão 
nem dá brecha para tocar no assunto. 

Eu me lembro do presidente Itamar 
Franco, ficou distante do processo, mas deu 
o sinal verde para a abertura e julgamento 
de Collor. Foi o ponto inicial. Um dia depois 
da aprovação do impeachment, fui ao 
gabinete de Itamar na vice-presidência. 
Questionei se ele não subiria para o ga-
binete presidencial. Ele respondeu com 
parcimônia: “Calma! Não serei tão lento 
que possa parecer desdém, mas também 
não posso ir com tanta pressa que possa 
parecer viúva deslumbrada”. Demorou 2 dias 
para subir ao terceiro andar do Planalto. No 
caso do presidente Michel Temer (MDB), foi 
montado o centro de articulação. Assessores 
que se transformaram em futuros ministros 
recebiam políticos e presidentes de partidos 
que saíam de reunião com o ex-presidente 

Lula (PT), que se instalou em um hotel para 
tentar na última hora evitar o afundamento 
do barco. O que Lula prometia, os articula-
dores do Temer dobravam. Foi o fechamento 
político. Fora do Congresso o acordo já 
estava selado com a opinião pública para o 
fim do governo petista.

Além das dificuldades óbvias politica-
mente, um processo frustrado pode trazer 
um pacote de dificuldades. Desmoraliza 
a oposição e blinda o governante contra 
processos futuros. Esta avaliação é que 
baliza a abertura ou não de um julgamento 
do presidente. Atirar a primeira pedra é 
uma coisa, arrastar um mártir pelas ruas 
e praças da República é que é um risco 
político pesado. Longe de qualquer debate 
imediato, os deputados e senadores teriam 
que colocar na Constituição um artigo para 
tirar do poder os ineptos, os incompetentes 
e danosos, mesmo sem crime. Teria que ser 
um novo processo sem a cortina do crime 
de responsabilidade para que o debate 
fosse aberto sobre o funcionamento das 
instituições. Repetindo, ninguém elege um 
ditador, mas um gestor que teria um objetivo 
único, o bem geral, o desenvolvimento e o 
funcionamento do governo em andamento. 

Não há honestidade intelectual em 
quem defende o impeachment do presidente 
Jair Bolsonaro. Atirar a primeira pedra é 
fácil e esta é a defesa de representantes da 
oposição. José Dirceu vir a público defender 
o impeachment do presidente seria mais ou 
menos como um grande humorista abrir 
defesa de seriedade no Brasil. Esta espuma 
faz bem ao debate para os críticos, mas levar 
adiante um processo assim é que é difícil e 
depende de premissas não garantidas. Sem 
bandeiras, o PT agora só tem a disputa de 
nomes e não guardou nada no armário além 
da frágil flâmula do antibolsonarismo, sem 
profundidade.

como afastar um governante

cruzeiro 100 anos
O futebol brasileiro precisa do Cruzeiro com suas páginas históricas 
e imortais”. Essa é uma frase do presidente da Rede Itatiaia de 
Rádio, Emanuel Carneiro, que descreve a atual situação do clube 
Celeste. A opinião do aludido comunicador coincide com o mesmo 

pensamento de muitos outros integrantes da crônica esportiva estadual, assim 
como também de formadores de opinião de matizes distantes do mundo espor-
tivo, mas que são, em outras palavras, torcedores no sentido de que os times 
mineiros merecem o respeito e se projetem em cenários brasileiro e mundial, 
como já se registrou no passado.

O Cruzeiro, pela sua longa trajetória, agora ingressando nos seus 100 anos 
de fundação, não merecia esta situação vexatória, rebaixado à disputa da Série 
B do Campeonato Nacional. Essa derrocada é real, nada obstante pelos motivos 
inconfessáveis, os seus autores são protagonistas de uma má gestão, solapando as 
finanças do time por extenso período, minando por tabela o próprio prestígio do 
clube mineiro mediante prática de atos imerecidos, deixando um enorme rastro 
de uma incomensurável rapinagem explícita, conforme processos existentes nos 
bastidores da Justiça. Na percepção dos especialistas, o Cruzeiro Esporte Clube é 
uma instituição maior do que a atual crise. Isso é fato.

Efetivamente, trata-se de um quadro com uma bela história. Nasceu no dia 
2 de janeiro de 1921 por obra e graça de italianos e descendentes, à época com 
o codinome Palestra Itália. De lá pra cá se traduziu em uma espécie de enorme 
diário e se consolidaria ano a ano nos gramados dos campos verdejantes de 
rincões de todas as castas. Com o tempo, veio a denominação para Cruzeiro, 
em cuja bagagem foram forjadas as reluzentes e notórias conquistas, tanto no 
país como no exterior, por conta de taças arrebatadas para o seu endereço no 
Barro Preto como, por mais de uma vez, a da Libertadores da América, uma das 
maiores captações do clube Celeste.

Mas nem só de passado vive uma instituição como essa, mesmo contando 
com milhões de torcedores em Minas e no Brasil. Hoje, incide perante a nação 
Celeste um período de extrema dificuldade e um enorme calvário. E isso é la-
mentável, sob todos os aspectos. É do conhecimento de todos a péssima situação 
financeira e política vivida pelo time. Como dizem no jargão do mundo esportivo: 
as últimas administrações da Toca da Raposa deixaram por lá uma verdadeira 
terra arrasada, com dívidas efetivamente elevadas, comprometendo, inclusive, 
o rendimento do futebol profissional, razão maior da existência conjunto, agora 
submetido a essa caótica circunstância, que neste ínterim está levando o grupo 
à beira do abismo.

Para além desta realidade, é bom observar que ao longo destes 100 anos, 
muitos foram os desafios e cenas fortes emanadas pelos seus mandatários. 
Outrossim, como não pode deixar de ser registrado, o assunto de hoje é de pura 
responsabilidade dos dissimulados pretéritos gerenciadores. Por certo, o seu 
corpo diretivo atual, em pareceria com a comunidade azul, vão encontrar uma 
saída honrosa para essa significativa nação futebolística. Por todos os títulos, o 
Cruzeiro merece.

Quanto aos administradores sem escrúpulos e/ou pessoas que participaram 
da malversação do dinheiro do clube, que a justiça seja feita. Foram muitos os 
antigos comandantes de lá que se locupletaram. Tanto do ponto de vista finan-
ceiro e até mesmo os casos de alguns deles se elegendo parlamentares, usando 
o prestígio junto à torcida. Assim, nos resta citar o ditado popular para ilustrar 
bem este quadro: “a Justiça tarda, mas não falha”. Que assim seja.

Qual o panorama econômico dos últimos 
anos?

Venho observando o desenvolvimento industrial e o que 
tem acontecido aqui é um processo degenerativo da econo-
mia brasileira nos últimos 40 anos. Desde a Independência, 
o Brasil é um dos países que mais cresceram no mundo do 
início do século 20 até 1980. Foram pelo menos 50 anos com 
elevação de 6,3% ao ano de média do Produto Interno Bruto 
(PIB). A título de comparação, os Estados Unidos avançaram 
3,5% no mesmo período. Na época, atraiamos investimentos 
de todas as partes do globo e fomos industrializando e de-
senvolvendo. Atualmente, somos o quinto maior território, 
sexta maior população, nona economia e possuímos as terras 
mais férteis, ricas e com clima favorável. Nossa agricultura 
é crescente e nos tornamos o maior produtor de alimentos 
mundial e exportador de commodities de minério. Temos 
superávit na balança comercial, porém, falta desenvolver 
a economia.

Em 1981, o Brasil entrou em uma crise econômica brutal 
e decrescemos até 1983 cerca de 8,5% no PIB. Desde então, 
nunca nos acertamos economicamente. Passamos a ter o 
chamado “voo de galinha”, ou seja, avançamos um pouco, 
mas logo em seguida caímos. Nos últimos 40 anos perdemos 
potência de crescimento e começamos a avançar apenas 
2% ao ano de média. De 2011 até 2020 estamos em 0% de 
crescimento, sendo a pior década da história para a economia 
nacional. Ainda atravessamos uma crise e não conseguimos 
sair dela. Entre 2014 e 2016, o PIB caiu 8,2% e estamos 
negativos em 1,7% ao ano nos últimos 6 anos. Enquanto 
isso, os países emergentes, mesmo com a pandemia, devem 
crescer em torno de 50%.

Quais motivos levaram a Ford a fechar as 
fábricas?

O país vem se degenerando nos últimos 10 anos, quando 
estagnamos completamente o nosso crescimento econômico, 
com fuga de investimentos, com 13% de desemprego crônico, 
com mais de 50% das famílias e empresas inadimplentes e o 
governo federal com 6 anos de gigantescos déficits primários.

Sendo assim, uma das principais razões que levaram à 
decisão da indústria em encerrar a produção no Brasil é a alta 
carga de impostos. Relatórios da Ford indicaram, inclusive, o 
complicadíssimo sistema tributário brasileiro. A fábrica ainda 
tinha dificuldades em receber incentivos fiscais. A pandemia 
trouxe um grande impacto para a economia mundial, incluindo 
o Brasil. Isso contribuiu muito para que a empresa fechasse 
as linhas de produção brasileira. Ela também teve seus pro-
blemas internos e tudo isso combinado terminou com essa 
decisão extrema.

nosso sistema tributário é complicado?

Sim, os problemas atuais começaram em 1965, quando a 
Emenda Constitucional 18 criou o modelo tributário. Os impos-
tos no Brasil incidem sobre três itens: patrimônio das pessoas e 
empresas, renda e proventos de qualquer natureza, consumo de 
bens e serviços. O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 
(IBGE) estima que este último tenha 1 milhão de itens, desde uma 
vassoura até um avião. O que acontece hoje é que temos vários 
tributos que incidem sobre o consumo. As empresas precisam 
pagar alíquotas de impostos diferentes e em datas distintas, 
causando uma bitributação. Sendo assim, o valor do produto fica 
mais caro, onerando especialmente as classes econômicas mais 
baixas. Além disso, criou também uma guerra fiscal, pois parte 
do ICMS é cobrado na origem. Nosso sistema é um manicômio 
tributário, mata as empresas, a livre concorrência, os empregos, 
o salário líquido, o poder de compra e a economia.

Os principais impostos que incidem sobre o consumo são 
PIS, Cofins e IPI, que são federais, ICMS é estadual e ISS é muni-
cipal. O nosso sistema tributário foi complicando ao longo dos 
nãos na medida em que aumentava a carga tributária e criava 
novos impostos. A Emenda Constitucional 18 deixou o sistema 
complexo e burocrático. O Brasil foi à direção contrária da Europa 
que evoluiu para o Imposto sobre o Valor Agregado (IVA), ou seja, 
tributa em cada etapa e deduz o que foi cobrado na fase anterior 
até chegar ao consumidor final. Atualmente, 170 países entre 
190 avaliados tributam uma vez só nacionalmente e no destino.

Que outros problemas o sistema tributário 
tem causado?

O sistema tributário acaba com a economia de mercado, 
uma vez que existem empresas que honram com seus com-
promissos financeiros enquanto outras não pagam nada. 
São tantas distorções que, segundo a Procuradoria-Geral da 
Fazenda Nacional (PGFN), mais de 25% do PIB está na informa-
lidade, ou seja, não fazem declaração de imposto, não tiram 
recibo. Além disso, é permitido declarar o imposto e na data 
de vencimento não pagar. Ele entra na dívida ativa até chegar 
um refisco, onde tira multa, juros. O Brasil possui R$ 3 trilhões 
em dívida ativa, o equivalente a 42% do PIB.

Outra distorção é que a União tem mais de R$ 300 bilhões 
de renúncias fiscais por ano, enquanto os estados e municípios 
mais R$ 200 bilhões. No total, o valor somado corresponde 
a 1% do PIB. O governo federal, estadual ou municipal abre 
mão de parte dos impostos cobrados no preço de mercadorias 
de bens e serviços. 

Enquanto na Europa não existe mais barreira tributária, o 
Brasil possui 27 delas. Por exemplo, a mercadoria vai de São 
Paulo para o Nordeste, custa 7% o imposto. Se for o caminho 
inverso, custa 12%. Existe uma série de exceções na regra 
geral. E um sistema tributário justo não tem exceções. Toda 

essa burocracia tem um custo e o Brasil gasta muito tempo 
e recursos para a o pagamento de tributos. De acordo com o 
Banco Mundial, o valor chega a ser 1% do PIB nacional ao ano.

como podemos analisar os reflexos no mer-
cado de trabalho?

Uma consequência da economia desestruturada é o de-
semprego crônico. Estamos com 14 milhões de desocupados 
desde 2014 e a fila não diminui. E, no meio da crise, conforme 
anúncio da Ford, cerca de mais 5 mil pessoas ficarão sem tra-
balho por conta do encerramento de suas atividades.

outras empresas também podem fechar no 
brasil como aconteceu com a Ford?

O Banco Mundial possui um relatório que mede sete variá-
veis para avaliar qual é o ambiente de negócios em 190 países. 
O Brasil ocupa a 127ª posição. Isso porque um dos principais 
requisitos é justamente o sistema tributário. E, nesse assunto, fi-
guramos na 184ª colocação. Nós já perdemos desde 2014 mais 
de 36.600 fábricas, o equivalente a 17 companhias extintas 
por dia. Cada micro, pequena ou grande empresa que fecha 
ou deixa o país causa uma perda irreparável. A Ford é apenas 
a ponta do iceberg de um problema estrutural brasileiro.

o que pode ser feito para resolver o proble-
ma?

As autoridades que governaram o Brasil estão focadas 
em resolver questões macroeconômicas, sendo que o pro-
blema é microeconômico, ou seja, formação de preços até o 
consumidor final. A PEC 110/2019 está em tramitação e prevê 
a simplificação radical da Base Consumo e da renda, acaba 
com todos os tributos de consumo ficando apenas um imposto 
único, além de resolver a supertributação sobre as famílias de 
baixa renda. Elas pagam o dobro de impostos do que os ricos.

Outro pilar é a cobrança com Tecnologia 5.0, que acon-
tecerá no ato da compra e venda. Não será mais necessário 
preencher a guia de recolhimento e pagar no mês seguinte. O 
dinheiro do imposto vai automaticamente para o caixa do go-
verno. O modelo acaba com a burocracia e zera a dívida ativa.

Um terceiro ponto importante é dar uma atenção especial 
para itens essenciais como alimentação, remédios, água, 
esgoto, atividades ambientais, artigos de higiene e limpeza. 
Devolução do imposto para famílias de baixa renda via Nota 
Fiscal Brasil. Isso que estamos propondo vai viabilizar o desen-
volvimento empresarial brasileiro e todas as empresas terão o 
mesmo tratamento e um único CNPJ. Assim, vamos ter mais 
competitividade e o Brasil voltará a crescer 7% ao ano. Uma 
reforma tributária ampla é o remédio que estamos precisando.
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experimente a cachaça “PurAnA”.

Lançada no Norte de Minas em 26/09/2019.
Foi classificada com a nota máxima por

alguns dos principais degustadores da região.

telefone: (31) 99243-1100

eujácio silva

eleição de rodrigo Pacheco para 
presidir o senado une políticos mineiros

A possível eleição do senador mineiro 
Rodrigo Pacheco (DEM) para a presi-
dência do Senado é um orgulho para 

os mineiros. “Essa possibilidade reacende o 
protagonismo minei-
ro na cena nacional 
depois de mais de 45 
anos, já que o último 
nome aqui do estado a 
presidir a Alta Casa do 
Congresso foi o então 
senador Magalhães 
Pinto”. É o que afirma 
o deputado estadual 
Arlen Santiago (PTB). 

Ele relembrou a 
respeito da união da 
bancada dos senadores 
do PSD de Minas, des-
tacando, por exemplo, 
o fato de, na última 
eleição, Pacheco ter disputado voto com o 
colega e senador Carlos Viana, porém, ao 
ser procurado para discutir o tema, Viana 
apoiou incondicionalmente a candidatura 
do democrata.

Ainda segundo o parlamentar, essa ade-
rência dos políticos do PSD mineiro pode ter 
reflexos na eleição para o governo de Minas, 
daqui a menos de 2 anos.

Vice-presidente da Assembleia Legislativa 
do Estado de Minas Gerais (ALMG), o deputa-
do Antonio Carlos Arantes, (PSDB), demons-
tra entusiasmo quando indagado sobre a 
propalada eleição do senador mineiro. “Uma 
vez investido do cargo de presidente da Alta 
Casa, Pacheco vai fazer soar mais alto a voz e a 
vez de Minas Gerais em Brasília. Afinal, temos 
grandes demandas que estão paralisadas e a 
sua ida para o posto pode agilizá-las, como é 
o caso da duplicação da BR-381, ampliação 
do metrô, e outros projetos de interesse de 
nossos coestaduanos”. 

Perfil de Pacheco

A incursão de Pacheco na vida pública 
começou com a eleição para a Câmara 
federal. À época, comentava-se muito sobre 
o seu bom desempenho de advogado crimi-

nalista e, em virtude dessa realidade, obteve 
um bom apoio de seus colegas advogados 
espalhados pelos quatro cantos do estado. 
Uma vez eleito, veio então o segundo em-
bate político, desta vez como candidato a 
prefeito em Belo Horizonte, enfrentando Ale-
xandre Kalil (PSD) com quem trocou farpas, 

mas Pacheco acabou 
perdendo o pleito na-
quela oportunidade. Na 
sequência, ele chegou a 
ensaiar a pretensão de 
disputar o governo de 
Minas, mas teria sido 
convencido pelo seu 
amigo, o senador An-
tonio Anastasia (PSD) a 
abrir mão para se tornar 
candidato ao Senado, 
no qual se saiu vitorioso.

Em Brasília, e, cer-
tamente, pelos seus 
reconhecidos conhe-
cimentos jurídicos, de 

imediato se tornou presidente da influente 
Comissão de Constituição, Justiça e Ci-
dadania (CCJ), destacando-se no cenário 
nacional.

Se antes nutria bom relacionamento 
com os colegas advogados na capital fede-
ral, o parlamentar aumentou o seu círculo 
de contatos. Circula, em Brasília, que o seu 
encontro recente com o prefeito Kalil na 
residência da ministra e ex-presidente do 
Supremo Tribunal Federal (STF), Cármen 
Lúcia, que fica em Belo Horizonte, foi uma 
obra de muitas mãos. A imprensa mencio-
nou contatos neste sentido do presidente 
do PSD nacional, Gilberto Kassab, mas, 
segundo consta até mesmo o ministro 
da Corte Superior, Gilmar Mendes, teria 
proporcionado um empurrãozinho para 
isso acontecer.  

Ao se lançar candidato, Pacheco se 
declarou livre, deixando claro o interesse 
em defender um Senado independente 
dos demais poderes. No entanto, 15 dias 
depois, o presidente Jair Bolsonaro deixou 
vazar em suas redes sociais a adesão ao 
mineiro. Assim, parece que seu projeto 
converge com muitas correntes ideológicas 
e não ideológicas e somente o tempo dirá 
para qual caminho o senador vai trilhar.

Presidente da Almg promulga
lei sobre isenção de tarifas

Beneficiários são os consumidores residenciais, industriais
e comerciais atingidos por enchentes no estado

O presidente da Assembleia Legislativa de 
Minas Gerais (AMG), deputado Agostinho Patrus 
(PV), promulgou, no dia 20 de janeiro, a Lei 
23.797, de 2021, que dispõe sobre a concessão, 
por período determinado, de isenção total das 
tarifas de água e esgoto e de energia elétrica 
aos consumidores residenciais, industriais e 
comerciais atingidos por enchentes no estado.

A cerimônia contou com a presença do 
deputado João Vítor Xavier (Cidadania), vice-
-presidente da Comissão de Minas e Energia, 
que foi o autor do Projeto de Lei 1.400/20, apro-
vado definitivamente pelo Plenário no último 
dia 18 de dezembro e que deu origem à norma.

A lei permitirá ao Poder Executivo conceder 
isenção total das tarifas de água e esgoto e 
de energia aos consumidores especificados 
atingidos por enchentes em Minas, durante um 
período de três meses, após o desastre natural.

De acordo com a norma, as famílias, os 
empresários e os comerciantes afetados de-
verão procurar a Copasa ou sua subsidiária no 
Norte e Nordeste do estado, a Copanor, assim 
como a Cemig, para a realização de cadastro e 
a obtenção da isenção. Caberá a essas empresas 
a fiscalização dos imóveis que serão isentos.

Prazo 
O presidente da ALMG promulgou a lei, 

após o governador Romeu Zema (Novo) não 
ter tomado a iniciativa de sancionar ou vetar 
no prazo previsto. É o que prevê o artigo 82 do 
Regimento Interno e também o artigo 70 da 
Constituição estadual.

Conforme a Constituição, o governador tem 15 
dias úteis para sancionar proposição de lei, resul-
tante de projeto aprovado pela ALMG, contados da 
data de seu recebimento. Ainda segundo a Cons-
tituição, o silêncio do governador, decorrido esse 
prazo, importa sanção e, se ele não promulgar a lei 
em 48 horas, o presidente da ALMG poderá fazê-lo.

lei traz justiça social
Agostinho e o deputado João Vítor Xavier 

destacaram na cerimônia que a iniciativa traz 
justiça social aos mineiros. “Embora simples, 
essa cerimônia tem grande significado. De-
monstra o diálogo da Assembleia com aqueles 
que sofrem e que passam por dificuldades. Essa 
é uma marca do Parlamento de Minas Gerais. 
Estamos próximos da população e ouvimos suas 
demandas”, enfatizou o presidente.

Agostinho afirmou ainda que a medida 
é pontual e não vai trazer desequilíbrio fi-
nanceiro para as empresas públicas. “Pelo 
contrário, responsabilidade social e cuidado 

com o próximo engrandecem o balanço dessas 
empresas”, disse.

Xavier elogiou o presidente da ALMG pela 
medida. “Ao promulgar a lei, a Assembleia olha 
pelos moradores da Avenida Tereza Cristina e 
da Vilarinho, na capital, por cidades da Zona 
da Mata mineira, estende a mão também para 
Raposos, Caeté, Sabará e Itabirito, entre tantas e 
tantas cidades de Minas afetadas pelas chuvas”, 
salientou.

Ele acrescentou: “A ALMG mostra com a ini-
ciativa sua característica de ser uma Casa plural, 
de mãos dadas com o povo e com a coragem 
de tomar as decisões necessárias”.

deputados Agostinho Patrus e João Vítor Xavier
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depois de
45 anos, um

mineiro poderá
comandar a
presidência
do senado

Antonio carlos Arantes comenta
que Pacheco dará voz e vez a minas

rodrigo Pacheco está
com as mãos na taça

Arlen santiago diz que eleição
é um orgulho para os mineiros
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zema muda de ramo?
Circula nos meandros econômicos informações indicando 

que o Grupo Zema, da família do governador do estado, depois 
de ter vendido a financeira do Grupo, há mais de um ano, por 
alguns milhões de reais, estaria se preparando para entrar no 
mercado de energia eólica em Minas.  A conferir...

direto de brasília
O banqueiro João Amoêdo, um dos fundadores do Partido 

Novo, estaria irritado com o governador mineiro romeu zema, por 
conta de sua superaproximação com o presidente Jair bolsonaro. 
Ele, segundo a imprensa política de Brasília, teria verbalizado: “vai 
ser difícil caber nós dois no âmago do mesmo partido”.

sucessão na câmara
Relativamente à sucessão para a presidência da Câmara Fede-

ral, o assunto toma conta de todas as conversas de bastidores. Em 
um determinado momento, ouve-se um prognóstico em relação à 
candidatura do deputado mineiro Fabio ramalho (PDB). Se real-
mente entrar no páreo, Fabinho liderança não deverá conquistar 
mais do que uma dúzia de votos. Que maldade!

kalil e a granbel
Em Belo Horizonte, amigos do prefeito Alexandre kalil 

(PSD) estão considerando a possibilidade de ele se candidatar 
à presidência da Associação dos Municípios da Região Metro-
politana de Belo Horizonte (Granbel). “A entidade tem mais de 
30 cidades filiadas e serve de vitrine política. Então, seria uma 
oportunidade para kalil comandar esse grupo de colegas”, diz 
uma pessoa próxima. Será?

detran digital
Ao longo dos anos, o Departamento Estadual de Trânsito (Detran) 

prestou grandes serviços em Minas. No entanto, volta e meia teve o 
nome de alguns auxiliares envolvido em escândalos de diferentes 
ordens. Agora, na era da documentação e licenciamento pelo siste-
ma digital, tudo leva a crer que esses problemas serão minimizados.

era da vacinação 
“Agora que começou a vacinação contra a COVID-19, 

espera-se que haja um discurso unificado das autoridades 
envolvidas no assunto, como forma de ir deixando de lado as 
divergências políticas para o bem geral da nossa população”, 
avalia o cientista político ricardo sennes.

Apoio da população
Médico e membro da Academia Nacional de Medicina 

(ANM), Paulo saldiva comenta: “as pessoas que até agora 
estavam indecisas em relação à vacinação, com o início da 
imunização podem ficar mais entusiasmadas com o fato e, 
assim, aderir com mais ênfase ao programa, especialmente 
os mais céticos sobre a eficácia do produto”.

dura realidade
De acordo com informações de uma pesquisa divulgada pela 

Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo 
(CNC), atualmente são fechadas uma média de 17 indústrias por 
dia em todo o Brasil. Se continuar neste ritmo, o que vai ser de 
nosso país daqui a 2 ou 3 anos? Cruz credo, gente!

economia estagnada
Em Brasília, a jornalista global Ana Flor lembra: “o retorno do 

desenvolvimento econômico está travado, à espera do resultado 
da vacinação para que os empresários e investidores possam 
acreditar no mercado, a partir de um planejamento de médio e 
longo prazo. Mas, por enquanto, tudo não passa de conjectura. 
Até porque, com lojas fechadas, turismo sem funcionar, shopping 
trancado, enfim, com a vida em isolamento social fica difícil de 
adotar medidas mais concretas no momento”, vaticina.

https://www.almg.gov.br/atividade_parlamentar/tramitacao_projetos/interna.html?a=2020&n=1400&t=PL
https://www.almg.gov.br/consulte/legislacao/index.html?aba=js_tabRegimentoInterno&tipoPesquisa=legislacaoMineiraAnteriores&pageNum=1&riArtigo=82&riAssunto=&sltResultPagina=10
https://www.almg.gov.br/consulte/legislacao/index.html?aba=js_tabConstituicaoEstadual&subaba=js_tabsubConstituicaoEstadualSimples&tipoPesquisa=constituicaoEstadual&pageNum=1&ceArtigo=70&ceAssunto=&ceCE=on&ceEC=on&ceCA=on&sltResultPagina=10
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“Somos feitos de carne, mas somos 
obrigados a viver como se

 fôssemos de ferro”
Freud

52% dos consumidores pretendem
comprar pela internet neste ano

Sobre a interpretação do direito na modernidade:
Nos anos mais recentes da nossa his-

tória o direito brasileiro vem passando a 
atribuir maior relevância e destaque aos 
princípios jurídicos, sendo estes diretrizes 
gerais e que classicamente cumprem o 
papel de guiar a aplicação das regras no 
caso concreto. Os aderentes dessa recen-
te concepção passaram então a nestes 
reconhecer característica normativa, a 
ponto de demandar nos casos concretos 
sua observância obrigatória, e mesmo 
impositiva, nos termos da lei.

Referida ressignificação, a nosso ver, 
está correta: é que reconhecer a carga 
normativa implícita nos princípios jurídicos 
conduz à valoração de questões basilares e 
absolutamente próprias da vida em socieda-
de e da coletividade; significa verificar que 
a ética e a moral estão interligadas com o 
direito e este deve se servir daquelas para 
a distribuição da justiça in concreto, até 
mesmo para se evitar as tantas “brechas” 
jurídicas que atualmente se verificam, isto é, 
a existência de resultados indesejados oca-
sionados por estratagemas que contrariam 
a própria função social da justiça.

Analise-se a boa-fé, por exemplo, como 
princípio jurídico que representa. Agir ob-
jetivamente munido de boa-fé, isto é, não 
apenas parecer, mas assim de fato ser e agir 
passou a traduzir argumento jurídico legíti-
mo e consistente em defesas de processos 
judiciais, capaz inclusive de isentar alguém 
de responsabilização civil ou até criminal, 
ou no mínimo mitigar os danos em referida 
responsabilização. Assim também deve 
decorrer para quem age com lealdade, com 
probidade e com transparência.

Cuidando de casos concretos vemos, 
não mais de forma tão rara, decisões 
judiciais que desatam intrincadas con-
trovérsias jurídicas pelo franco uso da 
interpretação principiológica. Veja-se 
exemplo clássico no direito imobiliário 
onde, nas ações de usucapião, a demons-
tração ao juiz da boa-fé se perfaz como 
um dos requisitos a serem demonstrados 
por parte do posseiro, para a obtenção de 
vitória em sua ação de usucapião, sendo 
esta ação pela qual se pretende legitimar 
a propriedade pelo exercício incontestado 
da posse, durante certo lapso de tempo.

A boa-fé também se encontra presen-
te nos negócios jurídicos, inclusive em 
fases pré e pós-contratual. Observe-se 
então que, por disposição legal, um con-
trato mal redigido, ao cabo, haverá de ser 
interpretado conforme as declarações de 
vontade nele consignadas, mas levando-
-se mais consideração a intenção real das 
partes do que o sentido literal ou textual 
do contratado ou declarado.

Como verificado, a evolução da 
interpretação do direito, desde o seu 
nascimento até a sua fase própria hoje de-
nominada de “pós-positivismo jurídico” 
nos conduziu a um ambiente de frutifi-
cação importante que permite revalorizar 
conceitos e hierarquias pré-determinadas 
e, nesse ponto, dar nova significação 
aos princípios jurídicos. A lei não mais 
impera como a única fonte normativa 
do direito, o que lhe incumbe prestar 
simetria com outras dessas fontes, para 
o bom desenvolvimento da sociedade e, 
principalmente, da jurisdição.

pandemia da COVID-19 fez com que boa 
parte do mercado se adaptasse, mas, 
não foi só comércio e serviço que preci-
sou de mudanças, nós, consumidores, 

também passamos por adequações. Um exemplo 
disso é o e-commerce que, em 2020, ganhou 
novos adeptos devido ao isolamento. Uma pes-
quisa feita pela Social Miner, em parceria com a 
Opinion Box, mostrou que 50% das pessoas que 
acessaram a internet para fazer compra disseram 
nunca ter utilizado este meio antes.

A pesquisa ainda revelou que muitos, inclusi-
ve, gostaram da experiência: 73% dos participan-
tes da análise disseram que comprar pela internet 
se mostrou muito mais prático para algumas 
coisas. Segundo a análise, agora em 2021, o 
ambiente digital seguirá tendo força. 52% dos 
brasileiros devem utilizar mais os e-commerces; 
52% vão comprar virtualmente para retirar em 
lojas físicas; 49% afirmaram que pretendem 
mesclar suas compras entre o on-line e o offline.

Para o economista Fábio Araújo, alguns 
fatores fizeram com que, só em 2020, metade 
da população tenha tido essa primeira experi-
ência. “Alguns consumidores mais idosos não 
se sentem seguros no e-commerce. Há também 
uma questão cultural e de falta de prática com 
o processo eletrônico. Eles também têm certo 
receio em relação à entrega, qualidade do ser-
viço e a possibilidade de golpes de fornecedores 
ou mesmo o roubo de dados”.

Outro ponto que o especialista também res-
salta é a satisfação de realizar compras presen-
cialmente. “Essas pessoas não veem problemas 
em se deslocar. Por outro lado, a compra virtual 
traz dois benefícios: dispensa a locomoção e 
promove a possibilidade de uma compra mais 
barata. É necessário destacar que uma parte dos 
indivíduos não sabe que existe esta diferença de 
preço do digital para o presencial”.

Apesar de ainda não haver estudos que 
mostrem o impacto do comércio eletrônico 
no Produto Interno Bruto (PIB) brasileiro, o 
especialista aponta que não há dúvida de que 
se não existisse essa possibilidade de compras, 
teríamos passado por um desastre econômico. 
“Um exemplo, a partir do mercado imobiliário, 
são os plantões de vendas e as obras, que 
ficaram paradas por cerca de 3 meses no país. 
Neste período as vendas caíram, somente em 
abril a queda foi de 80%”.

Porém, em maio o declínio já era menor que 
50% e, em junho, inferior a 25%. “Por fim, em 
julho, o desempenho já voltou ao equilíbrio com o 
período pré-crise. As vendas não teriam acontecido 
se não fosse possível realizá-las de forma on-line”.

Araújo acrescenta que o e-commerce já 
crescia na casa de dois dígitos e, nos últimos 
3 anos, sempre acima de 10%. “Apesar de não 
parecer um aumento expressivo é importante 
lembrar que, na mesma época, o comércio 
convencional crescia entre 1,5% e 3%. Ou seja, 
as vendas virtuais desenvolviam de duas a três 
vezes mais que as presenciais”.

Para o futuro, ele prevê que o setor continue 
se expandindo até três vezes ou mais do que 
o restante do comércio comum. “Trata-se de 
uma possibilidade grande da indústria chegar 
diretamente ao contato com o consumidor e 
começar a cortar os intermediários”.

mudança de hábitos

A pesquisa ainda fez uma análise sobre a 
relação do consumidor com as marcas. Os da-
dos mostraram que os compradores esperam 
que ela seja mais humanizada. Em 2020, 9,7% 

dos consumidores disseram ter encontrado 
lojas on-line por meio de ações de incentivo a 
pequenos negócios, e 6,5% por ações sociais. 
E na hora de comprar, 32,9% afirmaram ter es-
colhido pequenos lojistas ou produtores locais.

O economista observa que isso acontece há 
um tempo. “A falta de comunicação com um 
contato humano vem de antes e ainda é um dos 
principais problemas da venda virtual. O aspec-
to cultural é um dos entraves para as pessoas 
não comprarem on-line antes e a ausência de 
interação humana também entra nesta ques-
tão. Isso porque alguns consumidores sentem 
necessidade de troca de opiniões e sugestões 
no momento da compra. Na medida em que se 
vê forçado a entrar no mundo digital, é natural 
que ele busque fornecedores que atendam de 
maneira mais humana”.

Em 2021, 54% dos consumidores vão dar 
preferência para pequenos produtores e marcas 
locais, 73% deles pretendem consumir de forma 
mais consciente. Mas, para Araújo, isso é mais 
desejo do que prática. “No mundo on-line, a 
escolha de fornecedores locais é muito difícil, 
pois há uma série de marketplaces em que não 
é possível saber o local de produção”, conclui.

segundo especialista, e-commerce pode ter salvado o país de desastre econômico

Pi
xa

ba
y

oposição a kalil
O deputado estadual bruno engler (PRTB), que foi can-

didato a prefeito e derrotado no final do ano passado, já 
tem orientado a sua assessoria no sentido de que a partir do 
momento em que a Assembleia voltar a funcionar, ele irá fazer 
discursos pesados contra o prefeito Alexandre kalil (PSD). Ou 
seja, como não tem vereador para exercer este papel com ên-
fase, o parlamentar estaria se propondo a tal feito. A conferir...

Política em uberlândia 
Nem bem o ano começou e os assuntos políticos já tomam 

conta das rodadas de bate-papo informais em Uberlândia, a 
capital do Triângulo mineiro. Dia destes, aventou-se sobre a 
possibilidade do atual deputado estadual leonídio bouças 
(MDB) se candidatar a parlamentar federal, deixando de 
buscar uma reeleição no Legislativo mineiro. Só que a sorte 
de leonídio poderia ser a mesma de outros que já tentaram 
a mesma coisa, com um fracasso estonteante. Veja o exemplo 
de seu ex-colega Felipe Attiê. Ele também empreendeu voos 
mais altos, usando a mesma tática de abandonar o mandato 
estadual por um federal e se deu mal. Completando a sua 
derrocada, agora, na sucessão para a prefeitura local, obteve 
uma votação vexatória. Ou seja, está praticamente fora do 
meandro político.

mediocridade de Felipão
Após a derrota do Cruzeiro na Série B para o lanterna 

Oeste por 1 a 0, o jornalista renato maurício Prado alfinetou 
o técnico celeste Felipão. “O discurso de scolari de que sua 
missão era evitar a queda para a Série C é de uma mediocri-
dade assustadora para um treinador com tantos títulos”, disse 
o comunicador em sua conta no Twitter.

carga pesada
Especialistas de todo Brasil comentam a respeito do 

fechamento da fábrica de automóveis Ford, mediante o fim 
das atividades de suas três unidades e o desemprego de mais 
de 5 mil funcionários. “Sem a reforma tributária fica difícil o 
crescimento industrial do país, pois o denominado Custo Brasil 
é um horror”, avaliam.

Presidente do senado
Nos corredores do Congresso Nacional, as opiniões são 

divergentes em relação a um prognóstico no tangente à su-
cessão para a presidência da Câmara Federal. Já em relação 
ao Senado, tem muita gente dizendo que o senador mineiro 
rodrigo Pacheco (DEM) já poderia, se a eleição fosse hoje, 
encomendar o seu terno de posse como presidente da Casa. 
Vamos devagar, gente.

Pandemia e política
Ironias à parte, o filósofo luiz Felipe Pondé, ao participar de 

um debate na TV Cultura de São Paulo comentou: “a pandemia 
deixou de ser um problema sanitário para se transformar em 
commodities política”. Uai, será?

http://www.leitealcantara.com.br/
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aplicativo em seu smartphone ou 
tablet - android ou ios - e ouça a 
Itatiaia 24h por dia, em tempo 
real, em qualquer lugar do mundo.
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cerveja deve ficar até
15% mais cara em 2021

setor fatura
r$ 107 bi
por ano

N
ão só quem f icar  para 
pagar a “saideira”, mas a 
roda inteira deve-se pre-
parar para desembolsar 
mais se quiser degustar 
uma cerveja durante este 

ano. Isso porque especialistas do setor 
cervejeiro estimam que a bebida alcoólica 
preferida dos brasileiros deva encarecer de 
10% a 15% em 2021. A projeção é da Escola 
Superior de Cerveja e Malte (ESCM).

A falta de perspectiva de saída da crise 
econômica gerada pela pandemia do novo 
coronavírus e o frequente aumento do dó-
lar, moeda em que são comprados o malte 
e o lúpulo, principais insumos da cerveja, 
são algumas das causas apontadas para 
o aumento significativo. “Os comerciantes 
estão segurando os preços o máximo que 
podem, e embora não seja possível cravar 
uma porcentagem, o reajuste deve ser de 
até 15%. A constante alta do dólar gerou 
impacto no custo das commodities, sem 
contar a despesa com energia elétrica, que 
também aumentou. Esses fatores tiveram 
influência direta no preço das bebidas”, 
afirma Carlo Enrico Bressiani, diretor da 
ESCM. 

Os dados do setor são grandiosos, de 
acordo com a Associação Brasileira da 
Indústria da Cerveja (CervBrasil), cerca de 
14,1 bilhões de litros do líquido são produ-
zidos no país por ano, o que gera R$ 107 
bilhões de faturamento anualmente e 
representa 1,6% do Produto Interno Bruto 
(PIB) nacional. Além disso, 2,7 milhões 
de pessoas são empregadas por essa 
indústria.

De acordo com Bressiani, o empresário 
cervejeiro fez o possível para segurar os 
repasses, porém, a conta chegou em 2021. 

“O Brasil é um país fechado, cheio de bu-
rocracia e que enfrenta problemas com a 
variação cambial. Quem sofre mais são as 
pequenas empresas, porque a maioria não 
tem contratos de compra e fornecimento 
mais estáveis e adquirem produtos confor-
me a demanda, mas até os grandes terão 
de aumentar o preço para o consumidor 
final”, acredita. 

Outro desafio apontado pela indústria 
é a falta de embalagens. Segundo dados 
do semestre divulgados pela Associação 
Brasileira dos Fabricantes de Latas de 
Alumínio (Abralatas), a cerveja, que ocu-
pava 55% do mercado das embalagens de 
alumínio antes da quarentena, chegou a 
junho com um recorde de 70% da fatia 
entre as bebidas envasadas em latas. 

“O foco principal que desencadeou 
essa falta no mercado foi a mudança de 
hábito de consumo durante a pandemia. 
As pessoas migraram dos bares e res-
taurantes, onde o maior consumo é em 
garrafa, e passaram a consumir mais em 
casa, onde a maior ingestão é em lata. 
Essa alteração ocorreu de forma repen-
tina e inesperada, afetando a demanda 
instalada destes setores. Para os consumi-
dores, as latinhas são preferência devido 
ao preço unitário ser mais barato do que 
a garrafa de vidro. Para as distribuidoras, 
como supermercados, além de mais bara-
to também é mais fácil de transportar e 
armazenar”, explica Edinelson Marques, 
gerente comercial de uma empresa espe-
cializada em comércio exterior e logística 
aduaneira. 

Porém, segundo o especialista, não há 
escassez de alumínio, até porque a maior 
parte da matéria-prima produzida volta 
por meio da reciclagem, algo que não é 
tão comum na cadeia de vidro. “O que falta 
é produção industrial na escala necessária 
para atender a esse novo padrão de consu-

mo. Por isso a maior cervejaria do Brasil, 
a Ambev, recentemente inaugurou uma 
nova Fábrica de Latas, em Minas Gerais, 
para tentar equilibrar essa nova demanda 
de mais latas e menos garrafas”, analisa 
Marques.

Na avaliação do especialista, esse 
encarecimento, não deve ter grandes efei-
tos no consumo de cerveja do brasileiro. 
“Independentemente do tipo de bebida, 
especialmente as cervejas nacionais, as 
embalagens, em geral, são latas, garrafas 
pet e caixas de alumínio. Geralmente, o 
preço não vem só da embalagem, mas 
também de matérias-primas, que são 
todas importadas e que tem o preço vincu-
lado ao dólar. Logo, tudo aumenta, não há 
muita saída. Se a moeda americana sobe, 
o malte fica mais caro, a cevada fica mais 
cara, o milho, que mesmo sendo nacional 
é uma commodity, também fica mais caro, 
pois está vinculado ao dólar. A mesma 
coisa ocorre com o alumínio. Portanto, não 
vejo o consumo do brasileiro mudando, 
pois a cadeia toda é afetada, logo tudo 
encarece”, diz. 

Questionado sobre a expectativa de au-
mento no valor da cerveja, Paulo Petroni, 
diretor-geral da CervBrasil, declarou que 
a associação “não comenta sobre preço 
dos produtos por entender que é uma 
estratégia particular de cada empresa”. 
Porém, acrescentou que a CervBrasil esti-
ma que a queda de produção da bebida 
pode se aproximar de 4% em 2021 em 
relação a 2020, quando foram produzidos 
cerca de 13,8 bilhões de litros do líquido. 
“Entendemos que as mudanças de padrão 
de consumo de embalagens retornáveis 
para descartáveis, a alta do consumo no 
domicílio frente ao fora de casa e o aumen-
to gradual do consumo de cervejas puro 
malte, devem estar presentes na mesma 
magnitude em 2021”, concluiu.

leíse costa
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Fiemg lança nova campanha
de valorização da indústria

Em 2020, a Federação das 
Indústrias do Estado de 
Minas Gerais (Fiemg) traba-
lhou com foco e dedicação 

para superar todas as dificuldades 
apresentadas. 2021 chega como 
um ano de novas oportunidades. 
É chegada a hora da retomada, 
acreditar, investir e se atirar. É pre-
ciso coragem para fazer juntos, a 
virada que todos desejam. Agora 
é a hora de a indústria mostrar sua 
importância e força para promover 

o crescimento de Minas e do Brasil. 
2021 será o Ano da Indústria.

Motivado por este desafio, a 
Fiemg lança esta nova campanha 
de valorização, que desperta a 
vontade de fazer acontecer e a 
coragem para construir a realidade 
que todos desejamos. 

Este é o nosso propósito, afinal 
somos protagonistas da mudança. É 
o momento de dar o próximo passo, 
de transformar e construir a realidade 
que queremos. Porque quando todos 

se mobilizam para um mesmo propó-
sito, podemos mais. Vamos juntos, 
com responsabilidade e confiança na 
capacidade de cada um de enxergar 
além e de transformar a nossa socie-
dade e o nosso mundo.

A hora da indústria é agora!
#ahoradaindústriaéagora 
#oanodaindústria 
#orgulhodepertencer 
#fiemg
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D A  C O C H E I R A AN I V ERSAR I ANT E S

A todos, os nossos Parabéns!

ENCADERNAÇÃO EM GERAL
Executamos qualquer 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

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

OPORTUNIDADE

TERNO
SOB MEDIDA

R$ 1.400,00

Super 120
a partir de

Venha tirar suas medidas
ou agende um horário de

atendimento em sua casa ou no
seu escritório e iremos até você.

Av. contorno, 7187 - lj. 3
lourdes - belo horizonte - mg

telefone: 31 3227-4733
Acesse nosso site:

jotabaptista.wix.com/jbatista

desembargadora federal do trF1, ângela catão, desembar-
gador federal e vice-presidente do trF1, Francisco de Assis 
betti, e o presidente do trF1, i’talo Fioravanti sabo mendes
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Pontos PArA o goVernAdor de são PAulo - O presidente Jair Bolsonaro 
saiu derrotado nesse episódio. Como ele sempre negou a ciência acreditando na 
cloroquina, que comprovadamente não é reconhecida como eficaz no combate 
à COVID-19 e se recusou a somar forças com o governador de São Paulo, João 
Doria (PSDB), teve que ficar calado diante da decisão da Agência Nacional de 
Vigilância Sanitária  (Anvisa) que concedeu licença para aplicação da coronavac 
em uso emergencial no Brasil. Ao final, só sobrou a vacina do Butantan, já que 
o presidente sofreu outra derrota ao tentar importar da Índia o imunizante de 
Oxford/AstraZeneca, que no Brasil vai ser produzida pelo Fundação Oswaldo Cruz, 
já que o laboratório não entregou a encomenda feita pelo Ministério da Saúde. 
Ao ser criticado, porque iniciou a vacinação antes de todos os estados, Doria disse 
que o Governo de São Paulo financiou sozinho os estudos e o desenvolvimento da 
vacina no Brasil por meio do Butantan. Ele chamou o ministro da Saúde, Eduardo 
Pazuello, de mentiroso e se saiu vitorioso, já que o governo federal tentou de 
todas as maneiras antecipar a vacinação e não conseguiu. Venceu quem não foi 
negacionista e acreditou no trabalho da ciência.

o departamento de edificações e estradas de rodagem de minas 
gerais (der-mg) já concedeu aumento de passagens para o transporte co-
letivo intermunicipal. Só falta agora o prefeito Alexandre Kalil (PSD) cumprir 
a promessa de majorar as tarifas para os coletivos da capital. Lembre-se que, 
ano passado, ele não conferiu acréscimo, deixando o reajuste para este ano. 

Já está tudo certo. O ministro Paulo Guedes convenceu o presidente Jair 
Bolsonaro da necessidade da instituição do novo imposto sobre as transações 
eletrônicas. Bolsonaro resistia, mas, agora, diante da falta de dinheiro, cedeu. 
O presidente espera eleger o seu candidato para a presidência da Câmara 
para facilitar as coisas. 

está circulando na internet uma lista de mais de 200 bares e restaurantes 
que fecharam diante dos decretos municipais que proibiram seus funciona-
mentos. O último a anunciar o seu fim foi o Vecchio Sogno, restaurante do 
chefe Ivo Faria, que operava nas dependências da Assembleia Legislativa. 

suprema humilhação é o que tem passado o Palácio do Planalto com 
os últimos episódios a respeito das vacinas do Butantan e da Fioruz. Todo o 
desrespeito feito com a China nos últimos tempos pelo presidente da República, 
seus ministros e filhos reflete agora. O insumo do imunizante não chegou para 
dar sequência à fabricação no Brasil. 

outro vexame para o governo brasileiro foi a Venezuela mandar oxigênio 
e médicos para socorrer o povo de Manaus.  

em matéria de aumento, o prefeito não esquece quando é do interesse 
dele. Em 2020 e 2021, o IPTU de Belo Horizonte recebeu revisões. Se Alexandre 
Kalil fosse dar para o transporte coletivo o reajuste dos últimos 2 anos do IPTU 
seria mais de 7%.

mAis umA Vez As chuVAs - A cidade continua sofrendo com as enchentes e os 
prejuízos para a prefeitura e moradores da Avenida Tereza Cristina. Parece que o 
prefeito Alexandre Kalil (PSD) não conhece a região onde se dá o problema todos 
os anos. É bom lembrar que num dia de chuva intensa, todas as águas fluviais do 
Barreiro de Baixo e de Cima chegam à avenida e se somam as águas de Contagem. 
A calha que construíram para Arrudas é muita pequena e não comporta o grande 
volume. Mais adiante, o Arrudas recebe o córrego que vem da região do Bonsu-
cesso e mais a baixo o que vem do Palmeiras e Salgado Filho, que coleta todas as 
águas do Buritis e Marajó, isso sem falar na Silva Lobo. A solução seria alargar a 
calha do Arrudas, na Tereza Cristina, ao lado da Cidade Industrial e construir um 
subcanal dentro da própria calha do Ribeirão. Infelizmente, os nossos adminis-
tradores nunca se aprofundaram nesta questão. A Prefeitura de Belo Horizonte 
vai ter que gastar de novo mais dinheiro para reconstruir o asfalto da avenida.

crime de resPonsAbilidAde - O ex-presidente do Supremo Tribunal Federal, 
Carlos Ayres Britto, entende que o presidente Jair Bolsonaro virou as costas para 
a Constituição várias vezes e que se for discutir um impeachment o Congresso terá 
justificativa de sobra do cometimento de crime de responsabilidade ao longo dos 
seus 2 anos de mandato. Para Britto, não se pode “tapar o sol com a peneira”.

domingo, dia 24 de janeiro

Médico e ex-deputado Silvio Mitri
Jornalista Sônia Zuim
Paulo Roberto Coelho 

segunda-feira, 25

Leila Mendes Barbosa
William Cheifer
Wilkey Bruno

terça-feira, 26

Ex-prefeito Patrus Ananias
Marta Silveira - Mercado Central
Márcio Brasil

Quarta-feira, 27

Ex-deputado Cleuber Brandão Carneiro 
Professor Otávio Elísio Alves de Brito 

Quinta-feira, 28

Grácia Issa
Elizangela Prado - Contagem

sexta-feira, 29

Jornalista Júlio Baranda
João Paulo Dias - Rei da Feijoada
Professor Paulo Roberto Vilta
Jornalista Márcio Maia

sábado, 30 

Dr. Renato de Paiva Teixeira 
Ana Amélia - esposa do Murai Caetano
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Tudo passa por Minas

Num momento de 
tanta turbulência, 
o Brasil passa a 
olhar com outros 

olhos para a extraordinária 
Minas Gerais. Muitas Minas. As 
de ouro, da gastronomia, da 
cultura, do lazer, das belezas 
naturais, da privilegiada posi-
ção geográfica e da legítima 
vocação para o protagonis-
mo. Alguns poucos avisados 
afirmam que Minas não tem 
mar. É verdade, mas o estado 
abundante em água doce, a 

melhor, tanto que é chamado 
de caixa d’ água do país. 

A região de Furnas, com 
destaque para o desenvolvi-
mento turístico de Capitólio, as 
centenas de cachoeiras, lagos, 
lagoas, rios, de norte a sul. 
Nenhum estado oferece tan-
tas opções de roteiro turístico 
como o nosso. Os conceitos 
mudaram. O turismo cultural 
está em alta e não depen-
demos do governo. Cabe a 
iniciativa privada e, por isso, 
precisamos de financiamento 

em longo prazo, comum na 
área do turismo e estradas, 
que com a privatização, já 
avançou. 

Atualmente, já temos um 
extraordinário manancial de 
atrações. O que mais preci-
samos é coordenação das 
atividades, criando roteiros, 
datas comemorativas e, prin-
cipalmente, divulgação. Tudo 
está praticamente pronto. Só 
nos cabe dizer ao Brasil e ao 
mundo: venha pra Minas Ge-
rais, o estado síntese do país. 
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www.horizontebelo.com.br
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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
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saiba como o isolamento social pode
afetar o desenvolvimento das crianças

Não é novidade que a 
pandemia e o isolamen-
to social têm afetado 
todos nós. No entanto, 

um levantamento realizado na pro-
víncia chinesa de Xianxim revelou os 
efeitos imediatos desse momento 
na vida das crianças. Os pesquisa-
dores observaram que 36% delas 
criaram uma dependência excessiva 
dos pais. Cerca de 32% mostraram 
desatenção; 29% preocupação; 
21% problemas de sono; 18% falta 
de apetite; 14% pesadelos e 13% 
desconforto e agitação.

Segundo o neurologista infantil, 
Clay Brites, as crianças ainda são 
imaturas para entender o que está 
acontecendo. “Sendo assim, elas 
tendem a ficar inseguras e com 
medo, uma vez que podem achar 
que isso não vai mudar e ficaremos 
nessa situação para sempre”.

O especialista alerta que am-
bientes negativos podem piorar 
ainda mais as consequências do 
isolamento. “Um local onde existe 
separação conjugal ou em que os 
pais sejam ansiosos, irritados, de-
pressivos e apresentem problemas 
de comportamento pode impactar 
muito no desenvolvimento da 
criança”.

Outro fator de alerta diz respei-
to à privação da interação social. 
“Elas não têm mais o contato com 
os amigos e a rotina escolar como 
antes. Isso pode fazer com que 
desenvolvam sintomas de ansie-
dade, insegurança excessiva e até 
sintomas depressivos”.

isolamento social e os bebês

Os bebês também podem ser 
prejudicados, porque muitos não 
conviveram com ninguém além dos 
pais desde que a pandemia come-
çou. Muitos nasceram e já foram 
isolados. “Como consequência disso, 
podem estranhar outras pessoas, 
porém o mais preocupante é que 
essa privação pode gerar um atraso 
no desenvolvimento cognitivo”.

Ele explica que isso acontece 
pelas poucas atividades estimu-
lantes. “O contato restrito com o 
mundo exterior e as atividades 
sociais adaptativas, pode levar a 
limitações motoras, sociais, afeti-
vas e linguísticas que levarão a um 
impacto negativo”.

Por isso, ele alerta que os pais 
não devem cair na armadilha de 
oferecer tela – TV, celular e ta-
blets – para distrair os pequenos. 
“Os bebês expostos a isso podem 
desenvolver déficits ou regressões 
no seu desenvolvimento linguístico 
social. Muitos apresentam sinais 
que podem, inclusive, colocá-los 
no espectro autista”.

Para tentar driblar tudo isso, os 
pais devem reservar um tempo para 
brincar com os filhos. É o que tem 
feito a personal trainer Patrícia Antu-
nes com Théo, de 1 ano e 2 meses. 
“Quando o isolamento começou, ele 
era muito novinho, ou seja, somos 
apenas eu, meu filho e meu marido. 
A única vez que o Théo  viu pessoas 
de fora foi em um almoço na casa 
de uns amigos, onde estávamos nós 
três e mais dois casais. Ele já tinha 
9 meses e quando minha amiga o 
pegou no colo, ele gritou apavorado 
e chorou bastante”.

Após esse episódio, Patrícia 
se perguntou se esse período não 
estaria prejudicando o filho. “Já 
havia notado que ele resmunga 
pouco, ainda não anda, coisas 
que já vi outros bebês fazendo na 
idade dele. Sei que cada um tem 
um tempo, mas preferi informar a 
pediatra sobre minhas dúvidas e 
ela me passou uma série de ativi-
dades para estimulá-lo”.

interação é essencial

O neurologista orienta que assim 
como com os bebês, as crianças mais 
velhas também devem ficar o mais 
longe possível da tecnologia. “Troque 
o tecnológico por coisas analógicas, 
como brinquedos que elas precisem 
construir e compartilhar. Isso irá esti-
mular a imaginação e despistar a an-
gústia que é ficar só dentro de casa”.

O especialista frisa que a in-
teração social é essencial para as 
crianças. “Nem cartão de crédito 
paga a importância disso. O cérebro 
infantil, por natureza, é social. Busca, 
a todo o momento, interação. E 
isso é fundamental, especialmente 
para a faixa de 4 a 5 anos, onde a 
necessidade do apego com o outro 
é extremamente fundamental”.

Segundo ele, é uma questão 
orgânica afetiva. “Permite o desen-
volvimento cognitivo da capacidade 

de ser social, o contato visual, a fala, 
a comunicação, o toque, o desenvol-
vimento dos sentidos”.

Por fim, quando tudo voltar 
ao normal, os pais devem expli-
car para as crianças que, agora, 
poderão voltar a fazer tudo o que 
faziam antes. “Isso não terá um 
impacto muito grande, porque 
ela já viveu aquela situação no 
passado. Ela irá retomar aquilo 
através de sua memória afetiva e 
visual”, conclui.

tecnologia deve ser evitada e brinquedos
que estimulam a criatividade priorizados

Dislexia e alfabetização
Tão importante quanto falar de 

alfabetização, é falar sobre alguns 
aspectos que podem influenciar 
nesse processo. A dislexia é um 
deles, que embora sempre presen-
te na história das dificuldades de 
aprendizagem, ainda é um assunto 
pouco discutido, e, muitas vezes, 
abordado de forma errônea. Afinal 
o que é dislexia e como podemos 
percebê-la em nossas crianças?

Primeiramente vamos pensar 
na etimologia da palavra disle-
xia – esta é formada por dis que 
representa a ideia de dificuldade 
ou distorção; e lexia que se refere 
a léxico (palavras que compõem o 
vocabulário de uma língua). Logo, 
a pessoa que tem dislexia apresenta 
a dificuldade de memorização do 
formato e da imagem das palavras. 
Isso mesmo, todos nós leitores, 
memorizamos a ordem das letras 
que compõe uma palavra e ao 
olharmos para ela, a identificamos 
e a lemos. Ou seja, não lemos letra 
por letra, lemos a palavra inteira 
instantaneamente.

Exatamente nisso que está 
a dificuldade, pois a pessoa com 
dislexia não consegue fazer o reco-
nhecimento da palavra e precisará 
ler sempre letra por letra tudo que 
for ler. Evidentemente que essa 

demora para a identificação das 
palavras escritas, gera a incom-
preensão do que se lê. Além dos 
aspectos apontados, para o dislé-
xico não há diferença entre letras 
ou números de formas iguais ou 
muito semelhantes, mas em posi-
ção diferente, como em: b, p, q, d; 
M/W; N/Z; 3/E.

Em muitos casos de dislexia 
a suspeita inicia na fase da alfa-
betização, pois anteriormente a 
isso os sinais apresentados por 
algumas crianças como: desaten-
ção, dificuldades em montar jogos 
que necessitem concentração e 
percepção visual, quebra-cabeça, 
por exemplo; dificuldades em 
perceber rimas nas palavras, falta 
de interesse por livros, entre outros, 
são considerados como caracterís-
ticas individuais. Afinal, há crianças 
com essas características que não 
possuem dislexia.

Porém, as observações por 
parte dos professores ganham 
cada vez mais atenção, já que 
os sinais passam a ser mais per-
ceptíveis na medida em que a 
criança cresce. Isso se dá ao fato 
de que cada vez mais é cobrado o 
desenvolvimento da língua oral e 
escrita. Normalmente, o professor 
começa a perceber que a criança 
não consegue associar palavras 

com sons iniciais e finais iguais, 
apresenta sempre demora a 

finalizar o que é proposto e, muitas 
vezes, não consegue concluir as 
atividades. Além disso, é comum 
a desorganização com seus mate-
riais e o desenvolvimento inferior, 
comparado às demais crianças, da 
coordenação motora fina e grossa.

A partir das observações feitas é 
necessário solicitar aos responsáveis 
maiores investigações, preferen-
cialmente com neurologista, já 
que a dislexia é um transtorno de 
aprendizagem de ordem neuro-
biológica. Uma vez confirmada, é 
sugerido que se iniciem os acom-
panhamentos com os profissionais 
que auxiliarão no desenvolvimento 
da linguagem na criança. A dislexia 
não tem cura, mas a partir dos tra-
balhos feitos, a criança se conhecerá 
melhor e entenderá qual, ou quais, 
são as melhores maneiras para sua 
aprendizagem. Isso feito na infân-
cia, evita sofrimento prolongado 
por suas dificuldades em aprender.

Todo professor alfabetizador 
tem a fase da alfabetização como: 
encantadora, mágica, envolvente, 
cativante, surpreendente, entre 
outros. Porém, essa fase também 
se apresenta como misteriosa, pois 
o desenvolvimento das crianças 
depende de vários fatores que ultra-
passam a função e as ações deste 
profissional, embora dependa de-
las o encaminhamento 
para um diagnóstico 
preciso.
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da redaçãoleíse costa

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.

estudo estima que 1,56 bilhão de máscaras
acabaram no fundo dos mares em 2020

A produção de plástico 
exacerbada é mais uma 
das consequências re-
sultantes da pandemia 

da COVID-19. Preocupações com a 
higiene, prevenção ao coronavírus 
e maior dependência de alimentos 
para viagem levaram ao aumento 
da fabricação de máscaras, luvas, 
protetores faciais e uma infinidade 
de embalagens. Nenhum plástico, 
porém, “desaparece” da Terra. E o 
destino de cerca de 1,56 bilhão de 
máscaras faciais em 2020 foram 
nossos oceanos, o que resultou 
em um adicional de 4.680 a 6.240 
mil toneladas métricas de poluição 
marinha. É o que revela relatório 
divulgado pela OceansAsia, uma or-
ganização de conservação marinha.

O estudo usou uma estimativa 
de produção global de 52 bilhões 
de máscaras fabricadas em 2020, 
uma taxa de perda conservadora 
de 3% e o peso médio de 3 a 4 
gramas para uma máscara de 
polipropileno  para chegar à es-
timativa. Para se ter uma ideia, 
o relatório estima que o valor do 
mercado global de máscaras era 
de US$ 0,79 bilhões em 2019, mas 
se expandiu para US$ 166 bilhões 
no final de 2020.

As máscaras faciais descartáveis, 
como as cirúrgicas e as N95, são 
feitas de TNT (Tecido Não Tecido), 
que tem como matéria-prima o poli-
propileno, uma resina termoplástica 
produzida a partir do gás propileno, 
um subproduto da refinação do 
petróleo. De acordo com o relatório, 
esses plásticos derretidos são difíceis 

de reciclar devido à composição e ao 
risco de contaminação e infecção. E, 
muitas vezes, vão parar nos oceanos 
quando são descartadas de forma 
indevida ou quando os sistemas de 
gerenciamento de resíduos são ina-
dequados ou inexistentes ou quando 
ficam sobrecarregados devido ao 
aumento do volume de resíduos.

Como explica Kasandra Poa-
gue, mestre em meio ambiente e 
consultora de uma empresa espe-
cializada em temas relacionados 
às mudanças climáticas, essa ação 
humana resulta em consequências 

para a população marítima e para 
nós mesmos. “No ecossistema 
marinho, os microplásticos pare-
cem guloseimas saborosas para o 
zooplâncton, como por exemplo, o 
krill e outros minúsculos crustáceos 
semelhantes aos camarões, ou 
seja, a base da cadeia alimentar. 
Além de serem ingeridos, os mi-
croplásticos também atuam como 
‘esponjas’, sugando e absorvendo 
os poluentes presentes na matriz 
aquática como pesticidas e pro-
dutos químicos industriais que são 
carreados ou deliberadamente 

liberados ao oceano e aos corpos 
d’água. Como os seres humanos 
estão justamente no topo da 
cadeia humana, acabamos, por 
sua vez, comendo peixes e outros 
frutos do mar cheios de microplás-
ticos misturados com substâncias 
tóxicas”, afirma. 

Porém, como é destacado no 
relatório, os 1,56 bilhão de Equi-
pamentos de Proteção Individuais 
(EPI’s) que foram despejados nos 
oceanos em 2020 são apenas a 
“ponta do iceberg”. “Importante 
salientar que os microplásticos não 

são apenas liberados por meio da 
degradação e fragmentação dos 
objetos plásticos que estamos ha-
bituados no dia a dia. Eles também 
são liberados na forma de microfi-
bras durante a lavagem de roupas 
feitas com materiais sintéticos e na 
forma de microesferas presentes 
na composição dos mais diversos 
cosméticos e produtos de higiene 
pessoal, como batom, hidratantes, 
protetor solar, pasta de dente, 
esmaltes, etc. Como as estações 
de tratamento de esgoto não são 
projetadas para remover esses 

micro fragmentos dos efluentes, da 
pia do banheiro ou da máquina de 
lavar, eles encontram seu caminho 
para os corpos d’água e o oceano. 
Portanto, uma vez que entram no 
meio marinho, essas partículas 
são quase impossíveis de serem 
removidas”, explica a bióloga.

Como conclusão para ameni-
zar a poluição dos mares em tem-
pos de pandemia, o relatório pede 
que as pessoas usem máscaras 
reutilizáveis sempre que possível, 
descartem-as de maneira respon-
sável e reduzam o consumo geral 
de plástico descartável. Além de 
invocar os governos a implementar 
políticas destinadas a encorajar o 
uso consciente de EPI’s reutilizá-
veis, fomentar o desenvolvimento 
de alternativas sustentáveis às 
máscaras plásticas, desencorajar 
o lixo aumentando as multas e 
educar o público sobre maneiras 
responsáveis de descarte. 

“Não raramente, nos depara-
mos com ruas cheias de máscaras 
descartáveis no chão. Esse descarte 
inadequado além de contribuir 
para a obstrução dos dispositivos 
de drenagem urbana, as populares 
bocas-de-lobo, o que por sua vez 
resulta em enchentes e inunda-
ções, também nos coloca em risco 
de contato direto com o vírus que 
pode ter permanecido na superfí-
cie desse item essencial para nossa 
proteção. Por fim, é sempre bom 
relembrar do consumo consciente. 
Precisamos hoje das máscaras por 
uma questão de saúde, não por 
moda. É razoável que compremos 
apenas a quantidade necessária 
para resguardar nossa segurança”, 
completa Kasandra.
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“A saúde é a nossa felicidade, 
é o que a gente tem de melhor no 
mundo. Faltou saúde, faltou tudo. Ao 
receber a notícia de que seria vaci-
nado, fiquei muito alegre. Estou livre 
dessa doença”. O relato emocionante 
é do senhor Erotides Cardoso, de 96 
anos, o primeiro residente de uma 
instituição de longa permanência para 
pessoas idosas a ser imunizado contra 
a COVID-19 no estado.

A vacinação do morador do Asilo 
São Vicente de Paulo, em Montes 
Claros, no Norte de Minas, foi acompa-
nhada pelo governador Romeu Zema 
(Novo), assim como a imunização 
da dona Maria dos Reis, de 90 anos. 
Emocionada, ela afirmou que a vacina 
representa esperança na sua vida. “É 
uma felicidade que não cabe dentro 
da gente. Fiquei muito alegre ao saber 
que seria vacinada e que minha vida 
voltaria ao normal”, explicou.

Zema lembrou que a prioridade 
desta primeira etapa de vacinação, 
que começou no dia 18 de janeiro, 
em Belo Horizonte, são os profissio-
nais de saúde que estão expostos a 
riscos, idosos em instituições de longa 
permanência e, também, os indígenas 
que vivem em aldeias.

“Iniciamos hoje a vacinação na re-
gião Norte de Minas  e as 577 mil doses 
que Minas recebeu já foram distribuídas 
e direcionas às regionais”, afirmou.

otimismo

O governador afirmou que não só 
o Brasil, mas todos os países do mundo 
estão enfrentando problemas de forne-

zema acompanha os primeiros
vacinados no interior do estado

cimento de vacinas. “Mas estou otimista 
de que teremos um aumento na quanti-
dade nos próximos meses”, disse.

Para Zema, haverá vacina para 
todos na medida em que a indústria 
farmacêutica acelerar o processo de pro-
dução. “No entanto, quero lembrar que 
os cuidados ainda são exigidos. É um 
público pequeno que já está recebendo 
o imunizante, e o vírus continua no 
meio de nós até com mais intensidade 
do que esteve no ano passado. Por isso, 
devemos continuar vigilantes”, alertou.

Outro compromisso de Zema no 
município foi um encontro com os 
prefeitos da região. Durante a reunião, 
ele teve a oportunidade de explicar 
como tem sido conduzida a gestão 
do Governo de Minas, as dificuldades 
enfrentadas, e, sobretudo, os resulta-
dos e os objetivos já alcançados.

combate à pandemia

Desde o início da pandemia, o 
Governo de Minas adotou diversas 
ações no combate à COVID-19. Uma 
das primeiras medidas foi a aquisição 
de 1.047 respiradores, ao preço médio 
mais baixo do país. Isso permitiu que 
o estado dobrasse de cerca de 2 mil 
para quase 4 mil o número de leitos de 
UTI, muitos deles em municípios que 
nunca tinham contado com unidades 
de terapia intensiva.

Neste mês, o governador acompa-
nhou de perto a chegada das seringas 
previamente adquiridas para as 28 
regionais de saúde. Esse trabalho 
prévio garantiu o início imediato da 
vacinação em Minas Gerais.

A saúde é a nossa felicidade,
é o que a gente tem

de melhor no mundo
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Fiemg: segunda etapa do Ciclo de
Conferências é retomada em Minas

onde assistir?
fiemg.com.br/webtv

O Ministério das Relações 
Exteriores e a Federação das 
Indústrias do Estado de Minas 
Gerais (Fiemg), em parceria 
com a Fundação Alexandre de 
Gusmão (Funag), retomam 
a segunda etapa do Ciclo de 
Conferências - A Nova Política 
Externa Brasileira, no dia 26 
de janeiro. O tema será “A 
promoção dos serviços, da in-
dústria e dos investimentos” 
e o convidado do dia será o 
embaixador Luiz Cesar Gasser, 
que é diretor do Departamen-

to de Promoção de Serviços 
e de Indústria do Itamaraty.

Para informações sobre 
inscrição e acesso à palestra, 
os interessados podem entrar 
e contato pelo e-mail: plane-
jamento@fiemg.com.br ou 
por telefone (31) 3236-4481.

ciclo de conferências 

 A Nova Política Externa 
Brasileira teve início em se-
tembro de 2020 e já contou 
com a participação dos di-

plomatas no Itamaraty res-
ponsáveis por temas como: 
comércio mundial; negocia-
ções bilaterais e regionais nas 
Américas, incluindo Mercosul, 
América do Sul, Estados Uni-
dos, México, Canadá e outros 
parceiros nas Américas; nego-
ciações bilaterais com a Ásia, 
Pacífico e Rússia, incluindo 
China, Índia, Japão, Coreia, 
ASEAN e outros parceiros da 
região; relações do Brasil com 
países da Europa, da África; e 
do Oriente Médio.

mtur destina r$ 500 mil
para turismo mineiro

Pela primeira vez em sua história, 
o Ministério do Turismo (MTur) 
ofereceu apoio financeiro para 
a realização de ações de pro-

moção de destinos turísticos brasileiros a 
todas as unidades da federação, de uma 
só vez. Minas Gerais receberá R$ 500 mil. 
O objetivo é apoiar a Secretaria de Estado 
de Cultura e Turismo de Minas Gerais na 
construção de campanhas promocionais 
com foco no turismo interno e de 
proximidade (curta distância) 
que, seguindo tendências 
mundiais, será um forte 
impulsionador da reto-
mada do turismo.

Além de Minas Ge-
rais, o MTur assinou convê-
nio com 15 estados e o Distrito Federal, 
totalizando um investimento de R$ 8,3 
milhões. Para receber os recursos, as 
secretarias estaduais de Turismo preci-
saram cadastrar propostas de promoção 

dos seus destinos internos até outubro 
do ano passado. Cada estado pôde 
pleitear um apoio de até R$ 500 mil. 
Após análise e aprovação pela Secretaria 
Nacional de Desenvolvimento e Compe-
titividade do Turismo que, em alguns 
casos, pediu esclarecimentos adicionais 
sobre os projetos, os contratos foram 
firmados no final de dezembro.

“Queremos que o setor, tão impacta-
do pela pandemia, possa se recuperar e 
promover o seu turismo interno, seguindo 
todas as regras de biossegurança que ga-
rantam a proteção de turistas e trabalha-
dores. O objetivo é promover o turismo 
interno, ou seja, Minas Gerais para os 
próprios mineiros e assim também nos 
demais estados do país, demonstrando 
que é possível redescobrir os nossos 
destinos turísticos com responsabilidade 
e segurança”, destaca o ministro do 
Turismo, Gilson Machado Neto.

A liberação dos recursos ocorrerá 
após apresentação de documentação ao 
MTur pelos gestores locais relacionadas 
a publicação dos editais para produção 
das campanhas promocionais, obe-
decendo os critérios estabelecidos na 
Portaria Interministerial nº 424, de 30 
de dezembro de 2016.

ministro do turismo, gilson machado neto
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manutenção da selic é avaliada
como positiva pela Fiemg

A Fiemg avalia como posi-
tiva a decisão do Conselho de 
Política Monetária (Copom), do 
Banco Central, pela manutenção 
da taxa Selic em 2% ao ano, 
conforme divulgação realizada 
no dia 20. A Federação entende 
que, tendo em vista a transito-
riedade inflacionária recente e 
o elevado grau de ociosidade da 
economia brasileira, sobretudo 
do setor de serviços, a medida 
é acertada. Esse cenário deixa 
claro que a economia brasileira 
ainda apresenta uma série de 
fragilidades e que a retirada do 
estímulo monetário, por meio 
de um aumento da taxa de juros, 
impactaria negativamente a recu-
peração em curso.

A recuperação das perdas eco-
nômicas provocadas pela pandemia 
do novo coronavírus observada no 
segundo semestre de 2020 ocorreu 
de forma desigual entre os setores. 
Enquanto a produção da indústria e 
as vendas do comércio já superaram 
o patamar pré-pandemia em 2,6% 
e 7,3%, respectivamente, o setor de 
serviços, responsável por aproximada-
mente 70% do PIB, ainda opera com 
grande ociosidade e não foi capaz de 
superar as perdas da pandemia.

Reforçando essa evidência, a 
taxa de desemprego segue eleva-
da no Brasil, em 14,6%, com um 
total de 14,1 milhões de pessoas 
desocupadas e há risco de aumen-
to com a extinção dos programas 
governamentais de manutenção do 

emprego e da renda em dezembro 
de 2020.

Na leitura do mês passado, hou-
ve a acomodação dos indicadores 
de confiança de empresários e de 
consumidores. Essa é uma indicação 
de que a economia brasileira está 
em compasso de espera diante do 
grau de incerteza em relação aos 
rumos da economia nos próximos 
meses.

Quanto aos riscos inflacioná-
rios, merece destaque a trajetória 
levemente ascendente do IPCA 
em relação à meta de inflação em 
2020. No entanto, é quase consen-
sual o caráter transitório de avanço 
da inflação, pautado pela escalada 
de preços dos alimentos e pela des-
valorização do real perante o dólar.

minas gerais é o único destino brasileiro na
lista das regiões mais acolhedoras do mundo

A tradição, a cultura, o turismo, 
a cozinha e o jeito único de seu 
povo fazem de Minas Gerais um 
dos 10 destinos mais acolhedo-

res do mundo, segundo o ranking global 
da premiação Traveller Review Awards 
2021 da plataforma de reservas on-line 
Booking.com. 

Esta é a primeira vez que uma locali-
dade brasileira está presente na lista das 
Regiões Mais Acolhedoras no Mundo. A 
pesquisa, divulgada no dia 19 de janeiro, 
elencou os vencedores a partir das ava-
liações das propriedades que os viajantes 
fizeram na Booking.com, após estadia, 
de acordo com as experiências e o que 
eles mais valorizam dentro das categorias 
avaliadas.

Para o secretário de Estado de Cultu-
ra e Turismo de Minas Gerais, Leônidas 
Oliveira, esse resultado reflete a minei-
ridade, essa união das nossas culturas e 
formas de se colocar no mundo, frente 
a consolidação das políticas públicas de 
Turismo no estado, bem como a constante 
profissionalização do setor.

“Estar entre os 10 locais mais acolhe-
dores do mundo, sendo o único represen-
tante do Brasil na lista é motivo de cele-
bração para todos nós e motivação para 
nossos próximos projetos estratégicos a 
serem iniciados a partir de fevereiro den-
tro da segunda fase de reestruturação do 
setor, com o lançamento do projeto Minas 
para o Brasil. Uma série de ações e parce-
rias que irão potencializar o mercado. As 
iniciativas desenvolvidas em Minas Gerais 
para atrair turistas vão além do destino, 
está no turismo de experiência, no turis-
mo cultural, de paisagem e de aventura 
que é tendência. Minas é o estado com 

o maior potencial nessa área com quatro 
Patrimônios da Humanidade, cozinha mi-
neira exuberante, 432 museus, festivais, 
congado, artesanato internacional além 
de concentrar 62% do Patrimônio Cultural 
Tombado do país”, destaca Leônidas.

Dos destinos ranqueados, os selecio-
nados se destacaram por, mesmo em 
um ano marcado por desafios incompa-
ráveis para toda a indústria do turismo, 
conseguirem tornar as experiências de 
viagens ainda mais inesquecíveis: seja 
pela oferta de hospedagem, aluguéis de 
carro ou táxis para o aeroporto. Além de 
Minas Gerais, foram premiadas as regiões 

Taitung Country (Taiwan), Prešovský kraj 
(Eslováquia), Oberösterreich (Austria), 
Tasmânia (Austrália), Canterbury (Nova 
Zelândia), Nova Scotia (Canadá), Chubut 
(Argentina), O’Higgins (Chile) e Iowa 
(Estados Unidos).

O prêmio inclui diversas categorias 
que avaliam a qualidade dos serviços 
oferecidos. “Funcionários” foi a mais bem 
avaliada entre os vencedores do Traveller 
Review Award 2021, seguida pela limpeza 
e localização da acomodação – resultado 
que está em linha com as tendências 
globais. Com o aumento da preocupação 
dos consumidores com relação à saúde 

e higiene, não é de se surpreender que 
os vencedores tiveram, em média, uma 
nota de limpeza 17% maior do que a 
nota média de limpeza das propriedades 
não vencedoras, o que sugere que esse 
aspecto pode ser o diferencial para uma 
estadia perfeita.

A lista de países com o maior número 
de parceiros de acomodações premiadas 
também inclui Itália (151.801), Espanha 
(81.341), França (77.687),  Alemanha 
(63.829), Croácia (52.992), Reino Uni-
do (48.649),  Rússia (47.188), Polônia 
(46.272), Estados Unidos (43.572) e Brasil 
(40.491).
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secretário de estado de cultura e turismo 
de minas gerais, leônidas oliveira
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Foram quatro profissio-
nais do Sistema Único de 
Saúde (SUS) selecionadas 
para receber as primeiras 
doses de vacina, todas mu-
lheres que atuam direta-
mente na linha de frente 
contra a COVID-19. Elas ini-
ciaram oficialmente o Plano 
de Operacionalização de 
Imunização para combater 
a doença.

O momento histórico 
ocorreu às 8h30 do dia 20 
de janeiro, no Hospital Uni-
versitário da Universidade 
Federal de Juiz de Fora (HU-
-UFJF) do bairro Santa Cata-
rina. Segundo a secretária 
de saúde, Ana Pimentel, o 
local foi escolhido pelo seu 

compromisso com o serviço 
público de saúde e por sua 
relevância como principal 
instituição de ensino e pes-
quisa no município.

Participaram da soleni-
dade a prefeita Margarida 
Salomão (PT); o secretário 
de Estado de Saúde, Carlos 
Eduardo Amaral; a secretária 
municipal de Saúde, Ana Pi-
mentel; o presidente da Câma-
ra Municipal, Juraci Scheffer; e 
o reitor da UFJF, Marcus David.

Durante a abertura do 
evento, a prefeita comemo-
rou o início da vacinação. “O 
momento é importantíssimo 
e histórico. A cidade está 
profundamente prejudicada 
pela pandemia, não só em 

termos de vidas perdidas, 
pelos números de pessoas 
contaminadas, ou pela pres-
são sobre o sistema de Saú-
de, mas também pela crise 
econômica e social e, por 
isso, a vacina é um alento”.

Finalizando a abertura 
da cerimônia, teve a pala-
vra o secretário de Estado 
de Saúde, que apontou a 
importância da estrutura de 
rede que foi criada na gestão 
da saúde no estado e o tra-
balho integrado entre Minas 
e os municípios na luta con-
tra a COVID-19. Conforme o 
secretário, a perspectiva é de 
que, até o final de janeiro, 
o Brasil tenha 3 milhões de 
pessoas imunizadas no país.

Profissionais do sus são as primeiras
a serem imunizadas em Juiz de Fora
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VAcinAÇão nA cAPitAl está A PAssos lentos

FAltA de oXigênio cAusA reVoltA no AmAzonAs

esPetAculArizAÇão dA AnVisA Ao AProVAr A VAcinA

A Agência Nacional de Vigilância 
Sanitária (Anvisa) aprovou no dia 17 de 
janeiro o uso emergencial, em caráter 
experimental, da Coronavac, vacina 
desenvolvida na China e distribuída 
no Brasil pelo Instituto Butantan. Pois 
bem, o imunizante é uma ótima notícia 

para os brasileiros. Mas até agora, em 
Belo Horizonte, pela ordem de prio-
ridade, foram vacinados somente 30 
mil profissionais de saúde da linha de 
frente, que receberão duas doses num 
intervalo de quase 30 dias. Ou seja, 
menos de um terço de um total de 140 

mil médicos, enfermeiros e técnicos. 
A realidade é que ainda não temos 
vacinas suficientes para imunizar o 
público-alvo da primeira fase, porque 
faltam insumos para a sua produção. 
Em outros países, a vacinação já está 
bem mais adiantada.

A falta de oxigênio para salvar 
vidas no Amazonas, em decorrência da 
pandemia, causou revolta e indignação 
em todo o Brasil na semana passada. 
Onde estavam os deputados estaduais 
e federais do estado? Cadê o prefeito e 
o governador que foram alertados em 
novembro sobre a possibilidade de falta 

de oxigênio? Foi um tremendo descaso 
de todo esses mandatários que só pen-
sam em se manter nos cargos políticos e 
deixam o povo à própria sorte. É preciso 
responsabilizar os culpados por isso em 
todas as esferas de governo. Dezenas 
de pacientes morreram nos hospitais 
da capital Manaus e, enquanto isso, o 

presidente Bolsonaro zomba da COVID-19 
e o seu governo demonstra uma total 
incapacidade para enfrentar a pande-
mia. Não podemos deixar de citar o belo 
exemplo de solidariedade de inúmeras 
pessoas pelo país que doaram cilindros 
de oxigênio para tentar minimizar o 
sofrimento dos “irmãos” amazonenses.

A aprovação das vacinas da CO-
VID-19 pela Anvisa foi marcada por uma 
espetacularização midiática em que os 
diretores do órgão aproveitaram da 
sua audiência, ao vivo, nos meios de 
comunicação, e criticaram a ineficiência 

do poder público, em todas as suas es-
feras, na gestão da crise sanitária. Além 
disso, foram apresentados relatórios 
detalhados sobre o desenvolvimento 
das vacinas de Oxford e a Coronavac e, 
ao final, de mais de 5 horas de reunião, 

como já era esperado por toda a popu-
lação, terminou com votação unânime 
pela aprovação do uso emergencial 
da medida sanitária para barrar a 
pandemia que já matou mais de 210 
mil brasileiros.

c A n A l   A b e r t o

Prefeito odelmo leão inaugura
centro de internação Pediátrico

zema sanciona lei de autoria dos deputados
Antonio carlos Arantes e dalmo ribeiro

Projeto de Lei de autoria dos 
deputados Antonio Carlos Aran-
tes (PSDB) e Dalmo Ribeiro (PP) re-
sultou na Lei Nº 23.793 sancionada 
pelo governador Romeu Zema 
(Novo). A nova lei institui a política 
de incentivos à inovação tecnológi-
ca no estado. Conhecida como a 
“Lei das Startups”, beneficiará um 
dos segmentos que mais crescem 
no mundo.

O texto aprovado é fruto de 
um trabalho de quase cinco anos 
que envolveu a comunidade po-
lítica, científica e empresarial, e 
contou com ampla participação 
popular, com a realização de ciclos 
de debates em cidades polos.

O deputado Arantes comemo-
ra: “Este é um projeto inovador, 
como a própria inovação tecnoló-
gica o é. Nossa iniciativa servirá de 
exemplo para o Brasil. Agradeço a 
todos que deram sua colaboração 
ao texto desta lei que é de todos os 

empreendedores. Meu muito 
obrigado também aos colegas 
deputados pelo apoio e ao go-
vernador, que foi fundamental 
para transformar a nossa ideia em 
realidade”, afirmou.

Todos saudaram a nova lei. 
Zema cumprimentou Arantes pela 
iniciativa: “Tenho certeza que 
esta lei trará muitos empregos 
para jovens empreendedores e o 
nascimento de várias pequenas 

empresas. E, algumas delas, se 
tornarão grandes empresas ge-
rando centenas ou milhares de 
empregos”, ressaltou.

O secretário adjunto de Desen-
volvimento Econômico, Fernando 
Passaglio, fez questão de ressaltar 
que a “Lei das Startups” é “uma 
quebra de paradigma, uma obra-
-prima de estímulo ao desenvol-
vimento da inovação tecnológica 
no estado”.

Antonio carlos Arantes e o deputado dalmo ribeiro

A f im de continuar 
garant indo a in-
ternação dos casos 
leves a moderados 
de crianças de até 

12 anos, o prefeito Odelmo Leão 
(PP) inaugurou, no dia 18 de 
janeiro, o Centro de Internação 
Pediátrico Missão Sal da Terra 
Dr. Helder Castro de Bastos. A 
unidade funcionará no prédio 
inicialmente destinado ao fun-
cionamento da UPA Pacaembu 
(Norte), mas que apresentava 
inconformidades estruturais 
incompatíveis para essa finali-
dade. O equipamento hospitalar 
foi então reformado e adequado 
para o correto atendimento ao 
público infantil.

A cerimônia de inauguração 
seguiu os protocolos de preven-
ção à COVID-19 e contou com 
a participação do secretário 
municipal de Saúde, Gladstone 
Rodrigues, bem como dos pro-
curadores Leonardo Andrade 
Macedo e Cleber  Eustáquio 
Neves, e o promotor Lúcio Flávio 
de Faria. 

Com o início das atividades, 
a comunidade terá à disposição 
30 leitos de enfermaria (sendo 
dois de isolamento) para re-
ceber crianças de até 12 anos 
classificadas com casos leves a 
moderados. Situações de alta 
complexidade continuarão sen-
do direcionadas para o Hospital 
de Clínicas da Universidade Fe-
deral de Uberlândia (HC-UFU). 
Além disso, haverá uma equipe 
multidisciplinar composta por 
médicos, enfermeiras, assis-
tentes sociais, nutricionistas e 
pedagogos. 

A utilização do local foi pos-
sível mediante um Termo de 
Ajustamento de Conduta (TAC) 
assinado em acordo com os 
Ministérios Públicos Estadual e 
Federal, após o contrato de pres-
tação de serviço entre o municí-
pio e a Clínica Infantil Dom Bosco 
ter sido descontinuado a pedido 
da própria instituição. A unidade 
será administrada pela organi-
zação social Missão Sal da Terra, 
que também foi responsável pela 
reforma e adequações do local.

“Diante da situação do encer-
ramento do contrato, precisáva-
mos encontrar uma alternativa 
dentro da rede e fui à busca de 
uma solução. Como a unidade 
Centro do Hospital Municipal e o 
Centro de Internação Missão Sal 
da Terra ainda estão destinados 
ao tratamento da COVID-19, uma 
das propostas que tivemos para 
acolher o público infantil foi corri-
gir uma série de inconformidades 
estruturais desse prédio para 
provermos um atendimento de 
referência às nossas crianças”, 
detalhou o prefeito.

Dentre as adequações feitas, 
estão intervenções na parte 
elétrica, hidráulica, impermea-
bilização das paredes que são 
de drywall (placa de gesso), 
entre outros, para garantir o 
bom funcionamento e melhor 
atendimento dos pacientes. 

A escolha do nome para o 
Centro de Internação Pediátrico 
é uma homenagem ao médico 
e pediatria Dr. Helder Castro de 
Bastos, que foi um dos fundado-
res da associação beneficente 
Missão Sal da Terra e também 
professor na Faculdade de Me-
dicina da Universidade Federal 
de Uberlândia (UFU).

Além do novo Centro de In-
ternação Pediátrico, Uberlândia 
já possui uma ampla rede de 
promoção de saúde em infantil 
com o Hospital e Maternidade 
Dr. Odelmo Leão Carneiro. Só em 
2020, a unidade realizou quase 
3 mil partos, com uma estrutura 
que conta com UTI Neonatal de 
ponta. Além disso, são ofertados 
trabalhos de apoio psicológico 
e social, com foco em crianças 
com deficiência ou em situação 
de vulnerabilidade social.
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O presidente do Sindicato das Empresas de Transporte 

de Passageiros de Belo Horizonte (SetraBH), Joel Paschoalin 
(foto), vê com preocupação os prejuízos acumulados pelo 
sistema durante a pandemia da COVID-19. Considerando o 
período de março a dezembro de 2020, os danos já somam 
mais de R$ 300 milhões.

V
it

or
 F

ór
ne

as
/B

H
A

Z

ciclistas são as maiores vítimas 
no trânsito. No Brasil, entre 2010 
e 2019, morreram quase 14 mil 
ciclistas. Infelizmente, Minas Gerais 
está entre os primeiros na lista dessa 
triste estatística. Foram colisões com 
motocicletas, automóveis, ônibus, 
caminhões e outros veículos de 
transporte. Nem o isolamento social, 
em virtude da pandemia, freou a 
quantidade de acidentes. É verdade 
que cresceu o número de bicicletas 
no dia a dia, devido a fatores como 
o excesso de congestionamento nos 
grandes centros e o custo baixo do 
veículo. Em 2018, o ex-presidente da 
República, Michel Temer, aprovou 
o Programa Bicicleta Brasil, para 
incentivar a construção de ciclovias e 
bicicletários, mas o programa não saiu 
do papel até hoje. Para diminuir esses 
acidentes, são necessários esforços 
para ampliar a educação e o grau de 
conscientização de condutores.     

Pandemia continua fechando 
bares e restaurantes. Quando a 
pandemia passar e o coronavírus 
estiver controlado, inúmeras fachadas 
comerciais da capital mineira poderão 
estar bem diferentes do que os belo-
-horizontinos estavam habituados. É 
que muitos bares e restaurantes não 
conseguiram manter suas atividades e 
encerraram os serviços definitivamen-
te. Entre eles, podemos citar o Guaja, 
Alma Chef, Tasca do Miguel, A Favorita, 
Armazém Parmeggiano e, por último, 
o Vecchio Sogno, que funcionou por 
25 anos e tem sua trajetória marcada 
pelo reconhecimento de ser um dos res-
taurantes mais relevantes do cenário 
gastronômico mineiro. Desde o início 
da pandemia, cerca de 8.500 bares 
e restaurantes fecharam em BH. São 
poucas perspectivas de que as coisas 
voltarão ao que eram antes, por mais 
que agora exista uma vacina contra 
a COVID-19. 

Aplicação das emendas parlamen-
tares nas cidades. Emendas parlamen-
tares são recursos do orçamento público 
indicados pelos membros do Congresso 
Nacional e das Assembleias Legislativas 
estaduais para finalidades públicas, geral-
mente, relacionada ao interesse eleitoral 
de cada parlamentar. Mas será que isso 
está certo? O atual processo de distribui-
ção aumenta o risco de uso ineficiente 
do dinheiro público, além de incentivar a 
troca de interesses e a corrupção. O ideal 
é que os recursos fossem entregues dire-
tamente aos municípios, de acordo com 
critérios técnicos, sem a decisão de cada 
deputado. Ou seja, elas seriam aplicadas 
onde realmente a população está neces-
sitando de obras sociais, sem nenhum 
cunho político. Entretanto essa não é a 
postura padrão da maioria dos políticos, 
que sempre indicam as emendas para os 
seus currais eleitorais, onde tem votações 
expressivas e depois cobram dos prefeitos 
e vereadores na época das eleições.
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A bola e a vacina
O ano que acabou (graças a 

Deus) praticamente não existiu. 
Gastamos seus dias aos trancos e 
barrancos, assustados e assombra-
dos pelo vírus maldito. No futebol 
vivemos um calendário atípico, 
na base do improviso, sem torcida 
no estádio e com uma sequência 
maluca de jogos em dias e horários 
estranhos, invadindo inclusive os 
primeiros meses deste novo ano. 
A Série B só vai terminar no final 
de janeiro e a Série A vai até 24 de 
fevereiro. Atlético e América estão 
firmes e fortes, com chances reais 
de conquistarem os títulos de cam-
peões da temporada estendida, em 
seus respectivos grupos. 

Agora, a boa nova mesmo, bem 
mais importante do que qualquer 
jogo, vitória ou título, é saber que a 
vacina chegou. Graças a Deus e ao 
poder da ciência. 

Este imunizante traz uma luz 
no fundo do túnel, uma nova es-
perança. A certeza de que, mesmo 
demorando mais um pouco, vamos 
voltar ao ritmo normal da vida.      

No esporte, em especial no 
futebol, a sensação é de alívio. Em 
Minas, com todos os cuidados neces-
sários, tudo está programado para a 
temporada 2021. O regional começa 
no final de fevereiro e termina em 23 
de maio. Doze times participam, uti-
lizando o mesmo formato dos anos 
anteriores. A novidade é a presença 

do Pouso Alegre do Sul de Minas e 
do Atlhetic de São João del-Rei. A 
tristeza é a ausência do tradicional 
Villa Nova de Nova Lima que caiu 
para o modelo II. Como sempre, 
América, Atlético e Cruzeiro entram 
como favoritos, especialmente os 
dois primeiros, já que o Cruzeiro 
atravessa uma fase tão complicada 
que não dá para fazer qualquer tipo 
de previsão.  

As primeiras informações que 
recebo sobre os times do interior 
são boas. Praticamente todos já 
formaram seus elencos e comissões 
técnicas. Estão iniciando os treina-
mentos e programando amistosos. 
Importante destacar que Tombense 
e Caldense participam também da 
Copa do Brasil. Quem sabe pode 
pintar alguma surpresa.  

Logo na sequência vem o Brasi-
leiro, um evento maior, mais desa-
fiador e com competidores fortes. 
O que esperar dos times mineiros.

Na Série A, o Atlético surge como 
bem qualificado para chegar ao 
topo. Vem investindo forte, tem bom 
elenco, treinador famoso, estrutura 
excelente e uma diretoria competen-
te. Dentro de campo o time ainda 
apresenta problemas, mas o poten-
cial para grandes conquistas é muito 
alto. Lembrando que o Atlético ainda 
vai participar da Copa do Brasil e com 
certeza da Libertadores. O Galo está 
com tudo e não está prosa.

O América é a bola da vez. Subiu 
para a elite com competência e está 
muito bem estruturado dentro e fora 
de campo. Tem um corpo diretivo 
unido e qualificado. O treinador 
e sua comissão realizam um belo 
trabalho e o elenco de jogadores 
não fica nada a dever aos demais 
clubes. Deve perder uma ou outra 
peça, faz parte do negócio, mas tem 
cacife para buscar reforços. O Coelho 
voltou firme e tem tudo para perma-
necer entre os melhores. Participa 
também da Copa do Brasil. Pode até 
surpreender de forma bem positiva. 

O Cruzeiro é um assombro. Uma 
caixa-preta no fundo da lagoa. Só a 
justiça pode abrir e desvendar o ta-
manho do mistério. Dentro de campo 
difícil imaginar o que pode acontecer. 
Vai penar mais um ano na Série B.

Ao que parece, a única solução 
viável, apesar de quase impossível, é a 
união dos cruzeirenses para abraçar o 
clube com muito amor e dinheiro.  Acal-
mar os credores, formar um novo e bom 
elenco de jogadores e, assim, voltar a 
conquistar o tempo perdido ou roubado.

Mas, repito, a notícia mais es-
petacular dos últimos tempos é a 
chegada da vacina. Seja de onde for, 
tenha o nome que tiver. O imunizan-
te é um golaço de placa. Uma linda 
jogada de craque. Vai nos permitir 
sair do impedimento e continuar 
livres e soltos participando do belo 
jogo da vida. Viva a vacina!

Minas Tênis apresenta
novos reforços no judô

Considerada uma das mais for-
tes do Brasil, a equipe de Judô do 
Minas promete continuar brigando 
por medalhas e subindo em pódios 
do Brasil e do mundo, além de dar 
início à preparação mirando os Jo-
gos Olímpicos de 2024, que serão 
disputados em Paris, na França. 
Para isso, contará com reforços pro-
missores: Kayo Santos (100kg), 19 
anos, e Gabriella Mantena (63kg), 
20 anos, que também farão parte 
da equipe principal. Outros sete 
atletas, das categorias sub-15 ao 
sênior, também chegarão, nesta 
temporada, para defender as cores 
minastenistas.

A judoca Mantena, como 
é conhecida, tem um currículo 
repleto de conquistas, apesar 
da pouca idade. A paulista, que 
luta na classe meio-médio (63 
kg), ainda na base foi tetracam-
peã brasileira, bicampeã sul-
-americana, bicampeã da Copa 
Europeia e vice-campeã mundial. 
Ela também faz parte da equipe 
de transição da seleção brasileira 
e diz que encontrou no Minas tudo 
o que precisava para construir o 
próximo ciclo olímpico.

 “Minha expectativa é focar 
em Paris 2024. A estrutura aqui é 
excelente, desde os treinadores até 
os setores de fisioterapia e prepa-
ração física. Então, acho que vou 
ter tudo o que preciso para evoluir 
e fazer um bom ciclo”, comenta.

Quem também chega pen-
sando grande é Kayo Santos. 
Natural de Arcoverde, no interior 
do Pernambuco, o judoca da clas-
se meio-pesado (100kg), vem se 
destacando desde as categorias de 
base e já coleciona títulos interna-
cionais. Campeão Pan-americano 
sub-18 em Cali, na Colômbia, o 
pernambucano espera fazer parte 
da delegação brasileira que vai 
para os Jogos Olímpicos de Tóquio. 

“Este ano tenho como objetivo 
ir como apoio para a seleção e 
garantir vaga para algumas com-
petições internacionais”, afirma, 
já pensando nas próximas edições 
das Olimpíadas. “Em 2024 quero 
estar entre os melhores e concorrer 

à vaga, mas acredito que meu me-
lhor momento vai ser em 2028”, 
conclui.

Entre os reforços da equipe 
principal ainda estão Gabriel Granja 
(81kg), Emily Mare (70kg) e Tainná 
Mota (48kg). Já no sub-18, as no-
vidades são as atletas Laura Viana 
(70kg), Brenda Sarto (57kg) e Ana 
Cristina Bolivar (52kg). Para o Sub-15, 
chega Anne Yasmin Prado (42kg). 

A diretoria de Judô do Minas 
segue avaliando alguns atletas. 
Novos reforços poderão ser apre-
sentados até o dia 19 de fevereiro, 
data limite para a inscrição de atle-
tas, considerando o fechamento da 
janela de transferências da Confe-
deração Brasileira de Judô (CBJ).

mantena e kayo sonham em representar
o minas e o brasil em Paris 2024
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A Federação Mineira de Futebol divulgou a tabela do Campeonato 
Mineiro de 2021. Com 12 times participantes e 15 datas reservadas 
para a competição, o primeiro jogo ocorrerá no dia 28 de fevereiro 
e o término será em 23 de maio.

A primeira rodada do Campeonato Mineiro, prevista para o dia 
28, terá os seguintes confrontos:

uberlândia x cruzeiro 
caldense x tombense 
Pouso Alegre x coimbra
Atlético-mg x urt 
América-mg x boa esporte 
Patrocinense x Athletic

clássicos

O primeiro clássico da edição de 2021 do Campeonato Mineiro 
será na 5ª rodada, com América-MG x Cruzeiro. Na 7ª rodada será 
a vez de o Atlético-MG enfrentar o Coelho. Já na 9ª rodada, Galo e 
Cruzeiro vão se encontrar na tabela, em jogo marcado para 4 de 
abril (com mando da Raposa).

novidades

Athletic e Pouso Alegre são as caras novas entre os 12 participan-
tes da edição de 2021. A equipe de São João del-Rei está de volta à 
elite do Estadual após 50 anos. Já o “Pousão” não participava do 
Módulo I do Mineiro há 28 anos.

A fórmula do Mineiro de 2021 será a mesma do torneio realizado em 
2020, sem a disputa de quartas de final. Dessa forma, os 12 times partici-
pantes da competição se enfrentarão em turno único, avançando os quatro 
primeiros colocados diretamente para as semifinais e, posteriormente, 
para grande final do estadual (em jogos de ida e volta). Competições 
paralelas criadas no ano passado também são mantidas, como o Troféu 
Inconfidência e Recopa Mineira.

A direção da equipe de futebol 
feminino do Cruzeiro anun-
ciou no dia 19 de janeiro 
mais uma contratação para 

a temporada 2021. E a nova cabulosa 
vem de longe, dos Estados Unidos, 
para reforçar o grupo estrelado. Ste-
phanie Zuniga, meio-campo destaque 
da liga universitária americana, foi 
confirmada pela equipe da Raposa e 
chega a Belo Horizonte no início de 
fevereiro.

Stephanie, de 24 anos, estudou co-
municação e espanhol na Universidade 
do Colorado, onde jogou nos últimos 
anos e foi capitã do time. Ela é uma jo-
gadora canhota, muito técnica, que pode 
atuar no ataque ou como meia-atacante, 
e suas principais características são os 
lances de bola parada e a visão de jogo.

Antes, no Bay Oaks United, na Cali-
fórnia, estado onde nasceu, a atleta foi 

artilheira e capitã e ajudou seu time a 
conquistar o Campeonato Estadual da 
CYSA (2012-13). Em 12 jogos marcou nove 
gols e oito assistências e ajudou a levar 
sua equipe ao segundo campeonato 
consecutivo da seção da Costa Norte e 
ao campeonato da conferência. Ela fez 
parte de vários programas de desenvol-
vimento olímpico e está entre as maiores 
artilheiras do Campeonato Nacional de 
Futebol Juvenil dos EUA.

“Primeiramente quero agradecer 
a Deus, ao Cruzeiro, Bárbara e a toda 
a equipe, por terem me dado a opor-
tunidade de ingressar em um clube 
tão prestigioso como é o Cruzeiro, 
nacional e internacionalmente. Estou 
muito animada por fazer parte de um 
time com uma grande história e com 
importantes valores. Vou preparada 
para fazer o meu melhor, física e men-
talmente, para ajudar nosso clube a 

alcançar muito mais sucesso. Vou dar 
o meu 100% todos os dias nos treinos 
e nos jogos, para que junto com as 
minhas companheiras possamos pro-
porcionar muita alegria aos nossos 
torcedores”, disse.

Com dupla cidadania, já que seus 
pais são de El Salvador, Stephanie conta 
que cresceu amando o futebol brasileiro. 
“Por causa do meu pai e do meu irmão, 
cresci assistindo jogos do futebol brasi-
leiro, tentando imitar seus movimentos 
e estilo de toque. Sou apaixonada pelo 
futebol e nunca permiti que ninguém ou 
nada tirasse de mim o amor pelo jogo. 
Assim como os brasileiros, futebol é mi-
nha paixão, está no meu sangue. Então, 
obrigada Cruzeiro, por me dar a opor-
tunidade de fazer parte desta família. 
Mal posso esperar para estar aí, ganhar 
muitos jogos e crescer ainda mais como 
pessoa e jogadora”, concluiu.

stephanie zuniga, destaque nos euA,
é reforço do time feminino do cruzeiro
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Federação mineira de
Futebol divulga tabela do
campeonato mineiro 2021
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