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lucro Bilionário do setor PuBlicitário

Pesquisa da Kantar IBOPE Media aponta que os investimentos publicitários no mercado brasileiro movimentaram mais de R$ 11,2 bilhões só no primeiro trimestre de 2021. Para Alexandre 
Gibotti, diretor-executivo da Associação Brasileira de Agências de Publicidade (ABAP), o setor se destaca pela riqueza e pluralidade. “Gera renda para anunciantes e para o país. Publicidade 
em alta significa ativação do Produto Interno Bruto (PIB) brasileiro e geração de milhões de empregos. Produtos e marcas de cervejas, sandálias, bancos e, principalmente, varejistas só 

conheceram o sucesso com a força da publicidade. É plural porque espelha a diversidade de etnias, gêneros e outras características do seu povo”, afirma.

Cresce o número de nomes
que almejam disputar uma
vaga no Senado em 2022

A lista de candidatos a uma vaga no Senado, por Minas Gerais, 
está ficando cada vez mais robusta. Semana passada, em Brasília, 
foi dito que o grupo do prefeito Alexandre Kalil (PSD) pretende 
apoiar o petista Patrus Ananias para a empreitada. Para além 
dele, nomes influentes como o do vice-governador Paulo Brant, 
do presidente da Associação Mineira de Municípios (AMM), Julvan 
Lacerda (MDB), do deputado federal André Janones (Avante), 
da presidente da Câmara Municipal de BH, Nely Aquino (Pode-
mos), e do deputado estadual Cleitinho Azevedo (Cidadania) 
estão de olho na cadeira deixada por Antonio Anastasia (PSD).

trombose e anticoncepcionais são
impeditivos na hora de se imunizar

contra o novo coronavírus?
 
No Brasil, a vacina da AstraZeneca foi suspensa em 

gestantes pela Anvisa. Além disso, nos EUA, as autori-
dades investigam possíveis formações de coágulo san-
guíneo em pacientes que receberam o imunizante da 
Johnson & Johnson. Esses casos levantam dúvidas acerca 
de histórico de trombose na família ou uso de anticon-
cepcionais e vacinação contra COVID-19. Especialistas 
entrevistados por nossa reportagem esclarecem essa e 
outras questões envolvendo possíveis complicadores na 
hora da imunização.

A cada 100 minutos, um estupro
coletivo é registrado no Brasil
 
Dados do Ministério da Saúde, colhidos por meio 

da Lei de Acesso à Informação pelo Universa, apontam 
um índice alarmante: em 2019, a cada 100 minutos, o 
Brasil registrou um caso de estupro coletivo. A psicóloga 
social Cláudia Natividade explica que todo este cenário 
está diretamente ligado à cultura machista que reina 
na sociedade. “Entende-se que as mulheres ocupam 
esse lugar objetificado de alguém pronta para servir 
ao homem e isso inclui a sexualidade”.

Trabalho remoto fez
aumentar produtividade,

mas também reduziu
sensação de bem-estar

A maioria dos brasileiros estão em home office há mais de 
um ano. Em 2021, cerca de 60% dos entrevistados afirmaram 
que a produtividade aumentou ao exercerem suas funções de 
casa, segundo aponta uma pesquisa realizada pela Fundação 
Dom Cabral. No entanto, apesar dessa elevação, a sensação de 
bem-estar reduziu e boa parte percebeu maior volume de horas 
trabalhadas, dificuldade de relacionamento e de comunicação, 
assim como para equilibrar as tarefas profissionais com as 
pessoais. Para Vânia Marques, especialista em produtividade e 
comunicação assertiva, uma das razões para esse crescimento 
é o tempo economizado no deslocamento da residência até o 
local de trabalho. “Pessoas que demoravam cerca de 2h a 3h 
no percurso conseguiram reverter isso em atividades e tarefas 
laborais”, assegura.

importação de celulares caiu 12% no ano passado
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desventuras do “capitão cloroquina” e seus ilusionistas

daniel Amaro

Visando possível interdição por incapaci-
dade, no dia 13 de maio, renomados juristas e 
acadêmicos impetraram no Supremo Tribunal 
Federal (STF) um pedido de exame pericial 
psiquiátrico de Jair Bolsonaro. Justificável 
medida, pois, arrotando empáfia, o “Capitão 
Cloroquina” - mágico do mal que ilude muita 
gente - insiste em transformar o governo federal 
em governo funeral. Energúmeno, garante com 
sarcástica ironia que “tem idiotas que até hoje 
ficam em casa” e “O vírus matou o mosquito 
da dengue. Tem certas doenças que não mor-
rem mais ninguém (sic)”. A cada dia vai além 
e, sem máscara, ajunta multidão ameaçando 
que, para impedir medidas de isolamento, o 
“meu Exército, a minha Marinha e a minha 
Aeronáutica irão às ruas”! Afiançou que “Só 
Deus me tira da cadeira presidencial, e me tira, 
obviamente, tirando a minha vida… fora isso, 
não vai se concretizar, mas não vai mesmo”, em 
clara determinação de golpe para se perpetuar 
no poder, sem precisar de reeleição. Nas redes 
sociais atacou o ministro do STF e presidente do 
Tribunal Superior Eleitoral, Luís Roberto Barro-
so; se referiu ao Brasil como “republiqueta” e 
vociferou que “se não tiver voto impresso, não 
tem eleição”. 

Especialista em palavrões de baixo calão, 
ignora (incentiva!) a matança pela pandemia, 
enquanto adora besteirol para ganhar aplausos 
dizendo “As pessoas não sabem que sou imbro-
xável (sic)” e que “Se eu tivesse um filho fã da 
Juliette (BBB 21), expulsaria de casa” (ele “vê” a 
Globo?). Perturbado e insidioso, não liga para as 
malévolas ações dos filhos políticos e nem para 
o que faz outro rebento, Renan, que deu uma 
cusparada no rosto da mãe para mostrar nas 
redes sociais. Na mesma época Wellington Leite, 
do grupo WK, teve palaciano encontro fora da 
agenda com Bolsonaro. A razão do colóquio não 
se sabe, mas, antes, o empresário presenteou 
com luxuoso carro elétrico o filho 04. Aliados jus-
tificam que quem pode-pode e dá presentes para 
qualquer um, não importa filho de quem. O que 

pensa a respeito o funcionário público que, para 
garantir emprego, racha salário “presenteando” 
todo mês o patrão político?

Sobre rachadinhas, o inquérito envolvendo 
Flávio (Republicanos), numeral filho 1 do pai, 
empacou de vez após a nomeação de fiéis 
amigos para a Polícia Federal (PF). Será mera 
semelhança com a demissão do superintendente 
da PF do Amazonas que pretendia investigar o 
devastador e insalubre ministro Salles, do Meio 
Ambiente? Anomalias da família Bolsonaro são 
comuns, como prova o número 3, Eduardo (PSL). 
Ao comemorar que o Conselho de Ética arquivou 
representação contra ele por declarações a favor 
do AI-5 e da ditadura, no Twitter se referiu às 
mulheres da Comissão de Constituição e Justiça 
como “pessoas portadoras de vagina”.

Dentre os que brincam de governo em Brasí-
lia, há quem oculte o que faz e depois, posando 
inocência, confesse. Foi o caso do ministro da 
Casa Civil, general Ramos, ao revelar em reunião 
transmitida “ao vivo” ter tomado vacina contra 
COVID-19 escondido do chefão-negacionista. Da-
qui para frente vai medir consequências antes de 
falar, evitando a ira do comandante do (des)go-
verno que lhe deu aumento de nada desprezíveis 
R$ 27.070,24 mensais. O teto duplo permite a mil 
beneficiados - como militares em “prestigiados 
cargos” que prestam serviço ao capitão Bolsona-
ro (inclusive ele próprio) - acumular dindim extra 
aprovado pela Advocacia Geral da União. O limite 
do duplex é R$ 78.586,64. “Legal” (pejorativo) 
para eles, imoral para o funcionalismo público 
com salário congelado e cruel frente aos milhões 
de brasileiros que estão morrendo de fome. 
Enquanto isso, o ardiloso Bolsonaro, no Dia das 
Mães, saboreou com parentes e amigos sem 
máscara, em lauto churrasco à beira da piscina, 
picanhas wagyu (wa significa “do Japão” e gyu 
é “gado”) a R$ 1.799,99 o quilo, preparadas pelo 
churrasqueiro Tchê, que veio de Belém do Pará, 
1.962 quilômetros até Brasília. Insignificante mi-
xaria perto de R$ 3 bilhões de orçamento secreto 
para premiar apoio dos congressistas aliados! 

Outra vergonha é o submisso homem de 
estimação do presidente, o general da ativa Pa-
zuello, que acabrunha o Exército por incapacidade, 
artimanhas e mentiras. Ele teve o desplante de 
ir a Manaus, onde tanta gente morreu por falta 
de oxigênio (culpa de?), descaradamente sem 
máscara colocar bermudinha e passear no shop-
ping, exibindo sua má ação de quando ministro 
da Saúde: menosprezo às medidas de prevenção 
abominadas pelo protetor Maligno-mor.

Por sua vez, Paulo Guedes se rendeu às 
hipocrisias que encharcam os palácios gover-
namentais. Ao querer acabar com o Fundo de 
Financiamento Estudantil (Fies), disse que o 
programa dá bolsas para todo mundo, citando 
que o filho do porteiro do seu prédio tirou zero 
em todas as questões, não sabe ler nem escrever, 
e ganhou bolsa. Sua invencionice (e é ministro 
da Economia!) desconheceu que o fundo não 
concede bolsas, mas sim financiamento, e que 
há exigência de nota mínima, pelo menos 450 
pontos no Exame Nacional do Ensino Médio  
(Enem), para aprovação. Depois, debochado e 
corrompido pela ignorância, preconizou que a 
solução para garantir o acesso da população aos 
serviços de saúde seria a entrega de “vouchers”: 
“Você é pobre? Você está doente? Está aqui seu 
voucher. Vai no Einstein, se quiser”, declarou em 
referência ao Hospital Israelita Albert Einstein. 
De forma inaceitável, ainda disse que “o chinês” 
criou a COVID. Suas falas (falácias) em reunião 
do Conselho de Saúde Suplementar, ecoam a 
esdrúxula teoria bolsonarista de que a China 
desenvolveu o vírus em laboratório com interes-
ses econômicos ou para provocar uma guerra.

Amparado e copiado por asseclas e filhos, 
Bolsonaro inventa de tudo para ter inimigos e 
minimizar a mortandade. Com o entusiasta da 
cloroquina e da “imunidade de rebanho”, tudo 
- o pior - é possível. Além da muito difícil ação 
de interdição, pena que a CPI da COVID só possa 
julgar - mas não punir - os culpados por inten-
sificar a tragédia que assola o país. Porém terá 
consequências para a derrocada do tresloucado!

60% das pessoas perceberam aumento
da produtividade em home office

Modelo também resultou em maior volume de horas trabalhadas

Adotado por muitos profissionais nos primeiros 
meses de 2020 por conta da COVID-19, o 
home office mudou as relações de trabalho 

e parece ser uma modalidade que veio para ficar, 
mesmo após o fim da crise sanitária. De acordo com 
uma pesquisa da Fundação Dom Cabral, em 2021, 
cerca de 60% dos entrevistados afirmaram ser mais 
produtivos exercendo suas funções de casa, ante 
44% do ano anterior. As mulheres foram as que mais 
perceberam aumento da produtividade.

Por outro lado, o estudo também revelou os 
principais obstáculos do home office. As três que 
mais se destacaram foram o maior volume de horas 
trabalhadas (24%), dificuldade de relacionamento 
e de comunicação, ambas com 16%. Para 14% dos 
respondentes, o equilíbrio com demandas pessoais é 
também uma das questões presentes. Mais de 20% 
das pessoas receiam perder o convívio social caso o 
trabalho remoto continue.

Sobre esse assunto, o edição do Brasil conversou 
com Vânia Marques, especialista em produtividade 
e comunicação assertiva.

na sua avaliação, quais razões leva-
ram a esse aumento de produtividade?

Acredito que uma das principais é o tempo eco-
nomizado no deslocamento de casa até o local de 
trabalho. Pessoas que demoravam cerca de 2h a 3h 
no percurso conseguiram reverter isso em atividades 
e tarefas laborais. O fato de exercer sua função remo-
tamente, não necessariamente de sua residência, fez 
com que os cidadãos tivessem maior flexibilidade 
com seus horários, coisa que no expediente comum 
não seria possível. Permitiu que eles pudessem acor-
dar um pouco mais tarde, passar um período maior 
com a família, controlar seu intervalo de alimentação.

Outro fator vantajoso é a comunicação as-
síncrona, ou seja, não ter a necessidade de estar 
disponível imediatamente e responder as demandas 
na medida em que tenham tempo disponível. Tudo 
isso trouxe uma qualidade de vida maior que deixa 
os profissionais mais felizes, consequentemente, 
aumentando também a sua produtividade.

Por que as mulheres são mais produ-
tivas no modelo home office?

Na verdade, o que aconteceu com as mulheres 
foi uma sobrecarga de funções. Além de elas darem 
conta do trabalho, tiveram que acumular os cuida-
dos com a casa e os filhos. Não sei até que ponto 
a pesquisa considerou produtividade ou ocupação. 
O primeiro é quando você está feliz e produzindo 
mais. Já o segundo é quando se está sobrecarre-
gado e acaba exercendo as tarefas porque precisa 
fazer. Nesse aspecto, não causa aquela sensação 
de bem-estar, mas sim de exaustão. Elas também 
ganharam no tempo de deslocamento de casa até 
o trabalho, mas no meu ponto de vista, as mulheres 
foram mais sobrecarregadas do que produtivas.

como gerenciar melhor o tempo de 
trabalho e conciliar as tarefas profis-
sionais e pessoais?

É necessário estabelecer uma rotina que 
inclua hábitos e tarefas da vida pessoal e 
profissional e que não seja muito negociável. 
Acontece de muitos ficarem trabalhando só mais 
um pouco e quando percebem já são mais de 
22h e ainda estão na função. Por exemplo, se o 
seu horário era das 8h às 18h presencialmente, 
tente manter isso em casa também. Faça a sua 
pausa para almoço, encerre seu expediente no 
tempo estabelecido, desligue o computador, 
deixe a mesa organizada e vá fazer outras coisas 
para não ficar sobrecarregado. Pratique uma 
atividade física, assista a um filme com a família 
ou passeie com o cachorro. 

Outra coisa que ajuda a gerenciar melhor 
o tempo e melhorar a produtividade é fazer 
pequenas pausas. Se a pessoa fica o tempo todo 
na tarefa sem parar para descansar, relaxar ou 
tomar uma água, o cérebro entende que ela 
precisa gastar energia e isso causa perda no 
rendimento. Os intervalos são fundamentais para 
manter a eficiência.

Quais os pontos negativos do traba-
lho home office?

A pesquisa já evidencia alguns como maior 
volume de horas trabalhadas, dificuldade de rela-
cionamento e de comunicação e o equilíbrio com 
demandas pessoais. Em casa, por mais que você 
consiga ajeitar o seu espaço, tem distrações, como 
uma televisão ou a família que não entende e pode 
te interromper. São muitas coisas acontecendo no 
mesmo espaço. Além disso, há uma grande chance 
de procrastinação e também existem as pequenas 
indulgências, como tomar um cafezinho a mais, 
navegar nas redes sociais, etc. Tudo isso tira o foco  
das tarefas laborais. 

Outro ponto que é ruim é o excesso de reuniões 
virtuais. Muitos estão chamando de “fadiga do 
Zoom”. Também existe a postura de alguns líde-
res que buscam confirmar se o colaborador está 
realmente trabalhando, ou seja, uma desconfiança 

que acaba repercutindo na relação. Além disso, há 
uma falta de comunicação que dê um feedback 
constante das atividades.

A pandemia forçou o trabalho remo-
to. Você acredita que as empresas e 
os colaboradores estavam prepara-
dos para isso?

No começo foi uma surpresa e as pessoas 
imaginavam que seria uma coisa temporária. 
Mesmo com a abertura de alguns escritórios e 
estabelecimentos, percebeu-se a produtividade do 
home office. Agora, a preocupação não é só mais de 
logística, se o funcionário tem o equipamento ideal 
e um espaço agradável. O desafio maior está no 
bem-estar emocional e psicológico. Nesse aspecto, a 
preparação ainda não está pronta, precisa alcançar 
outro patamar de diminuir as pressões e tensões. A 
pesquisa mostra que está tendo mais produtividade, 
mas diminuindo a sensação de bem-estar.

como identificar e o que fazer quan-
do perceber um funcionário desmo-
tivado, distante e com dificuldade de 
foco?

O primeiro sinal é a redução da interação. Por 
exemplo, aqueles funcionários que eram presen-
tes e davam ideias, mas com o tempo diminuem 
essa participação. É muito importante analisar 
também a linguagem utilizada. Geralmente, frases 
como: “isso é muito difícil”, “não vai dar tempo”, 
“impossível fazer dessa forma”, são sinais de 
desmotivação e de que o colaborador está preci-
sando de apoio. O papel do líder é entender isso 
e bater um papo aberto para que o trabalhador 
fale de emoções, sentimentos e expectativas para 
que possa adequar a rotina e a função. Quando 
ele está assim, começa a errar coisas simples, 
deixa passar informações importantes e demora 
a entregar tarefas.

Vânia marques, especialista em
produtividade e comunicação assertiva

A
rq

ui
vo

 p
es

so
al

itatiaia: patrimônio dos mineiros
informação referente à venda da Rede Itatiaia de Rádio, semana 
passada, foi uma surpresa geral, inclusive, para os meios de 
comunicação. A direção passou das mãos de um dos seus fun-
dadores, Emanuel Carneiro, para o empresário Rubens Menin, 

mas como disse Carneiro: “Depois de 50 anos de dedicação à emissora, 
resolvi me aposentar. Do alto dos meus 78 anos, acredito estar na hora 
de passar o bastão. Contudo, não o darei para um cidadão qualquer, 
mas para alguém que, como eu, sabe a importância da preservação dos 
valores e do espaço conquistado pela Itatiaia ao longo de sete décadas”.  

As avaliações entre os jornalistas são positivas, visto que, após a tran-
sação comercial, o novo proprietário já enfatizou o desejo de garantir a 
continuidade do jornalismo defendido pela rádio no decorrer de todos 
esses anos. Aliás, essa é uma notícia promissora para os profissionais 
da comunicação em Minas Gerais, uma vez que a crise sanitária trouxe 
inúmeras dificuldades e desemprego.

Ao se afastar do comando da Itatiaia, Carneiro rememorou o pionei-
rismo da empresa, já que ela foi a primeira a implementar uma progra-
mação de 24 horas. Na oportunidade, a rádio passou a usar satélite de 
transmissões internacionais, especialmente no período da Copa do Mundo 
e Olimpíadas. E detalhe: tudo feito por meio de uma equipe própria. A 
postura precursora não foi diferente com o advento da internet, a emissora 
colocou, diariamente, toda a sua programação na web. 

Dizendo-se conhecedor da biografia de sua nova empresa, Menin 
está assumindo uma das maiores rádios do Brasil. Ciente disso, ele re-
afirmou o compromisso de dar sequência ao trabalho social, dando voz 
à população mais carente, mediante um jornalismo isento como deve 
ser feito em um país no qual a imprensa é livre e a democracia tem que 
reinar. “Se não houvesse a Itatiaia, a cobertura esportiva referente aos 
times mineiros seria pífia”. 

Perante a imprensa escrita de Belo Horizonte, Menin externou que 
o projeto é manter a rádio independente da programação da CNN 
Brasil, emissora de TV por assinatura, também de propriedade do 
empresário. E a fala de Carneiro corrobora com essa intenção: “Ele é 
um empresário de sucesso. Por isso, acredito que vai dar seguimento à 
história da Itatiaia, balizada no mesmo êxito que sempre se verifica em 
todos os seus projetos. Além de assegurar a continuidade dos valores 
preconizados desde a fundação, há cerca de 70 anos, pelas mãos do 
meu irmão, Januário Carneiro”.

Em resposta à fala de Carneiro, Menin resumiu: “A Itatiaia é um 
patrimônio dos mineiros. Sou testemunha dessa trajetória que foi feita 
com brilhantismo e ética”.

Atualmente, o nome Rubens Menin está associado à construção civil 
no Brasil e no mundo, ao segmento de bancos, área da logística, ao 
ramo esportivo, produção de vinho em Portugal e, agora, em expansão 
no que diz respeito à comunicação social.
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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

lista de candidatos a uma vaga
no senado não para de crescer

A lista de candidatos a uma vaga no 
Senado, por Minas Gerais, aumen-
ta a cada dia. Por enquanto, os 
nomes que surgem em primeiro 

plano são os do deputado federal petista, 
ex-prefeito de BH, Patrus Ananias, cujo parti-
do está próximo ao prefeito de Belo Horizonte, 
Alexandre Kalil (PSD). O presidente da Asso-
ciação Mineira de Municípios (AMM), Julvan 
Lacerda (MDB), é outro que é frequentemente 
mencionado. O dirigente da AMM tem o apoio 
de centenas de prefeitos. Sendo assim, ele 
pode optar pelo Senado, no entanto, Julvan 
também é lembrado para 
fazer composição como vice 
do governador Romeu Zema 
(Novo) ou de Kalil. Enquanto 
espera para definir seu fu-
turo, o presidente da AMM 
segue sendo considerado 
como a maior liderança 
municipalista da atualidade 
em nosso estado.

Semana passada, co-
meçou a circular nos bas-
tidores da Assembleia Legislativa de Minas 
Gerais a informação a respeito de um possível 
entendimento do grupo de Zema, que já esta-
ria buscando um novo nome para vice. Nesse 
cenario, o grupo apoiaria o nome do atual 
vice-governador, Paulo Brant, para a Câmara 
Alta. Atualmente, Brant está sem partido e, 
de acordo com informações, o próprio Zema 
deverá mudar de sigla devido às dificuldades 
de convivência no âmbito do Partido Novo.

Contudo, essa dinâmica política é uma 
realidade. Recentemente, interlocutores do 
Palácio Tiradentes começaram a avaliar a 
possibilidade de aproveitar a popularidade 

da atual presidente da Câmara Municipal 
de Belo Horizonte, Nely Aquino (Podemos), 
para fazer uma composição de chapa com 
Zema. Segundo esses assessores políticos, 
ela tem boa visibilidade pública e poderia ser 
um pedestal no reforço com o eleitorado da 
região metropolitana.

Em Brasília, o ex-ministro Ciro Gomes 
(PDT) confessou a amigos sobre uma pos-
sível candidatura do parlamentar Mário 
Heringer (PDT) ao Senado no próximo ano, 
diante da probabilidade de uma composição 
dele envolvendo um arco de forças políticas 
mineiras.

Conhecido por sua forte liderança no 
Oeste mineiro, especialmente em Divinópolis, 

o deputado estadual Cleiti-
nho Azevedo (Cidadania), 
está sendo lembrado para 
também se embrenhar 
nesta peleja, visando con-
quistar uma cadeira na 
Casa Alta do Congresso 
Nacional. Ele é um político 
que se estabeleceu nas 
redes sociais, sendo um 
dos nomes mais populares 
em número de seguidores. 

Um dos deputados federais bem votados 
por Minas no último pleito, André Janones 
(Avante) tem, segundo fontes de Brasília, 
apoio do presidente da sigla, o deputado 
Luis Tibé para entrar nessa disputa. Janones 
é ligado ao movimento dos caminheiros e tem 
abalizado sua presença no cenário político 
nacional como um líder classista respeitado. 
Aliás, o seu nome, vez ou outra, é citado para 
disputar o governo de Minas.

Em 2022, haverá apenas uma vaga no 
Senado, uma vez que o senador Antonio 
Anastasia (PSD), atual detentor do posto, não 
vai disputar a cadeira novamente.

Com o objetivo de ga-
rantir a preservação e uso 
sustentável dos recursos 
naturais do município, a 
Prefeitura de Itabirito assinou 
no dia 13 de maio, convênio 
de cooperação técnica e 
administrativa que possibi-
lita ao município assumir a 
competência para analisar 
processos de licenciamento 
ambiental. 

O acordo foi firmado em 
reunião virtual com partici-
pação do prefeito Orlando 
Caldeira (Cidadania); do se-
cretário municipal de Meio 
Ambiente e Desenvolvimento 
Sustentável, Frederico Leite; 
da secretária estadual de 
Meio Ambiente, Marília Melo; 
e do diretor-geral do Instituto 
Estadual de Florestas (IEF), 
Antônio Malard. 

Com a assinatura do con-
vênio, Itabirito passa a anali-
sar atividades de potencial im-
pacto ambiental enquadradas 
nas classes 1 a 4, de acordo 
com as normas da Delibera-
ção Normativa n°213/217 do 
Conselho Estadual de Política 
Ambiental (Copam), além 
de receber a competência de 
analisar processos de supres-
são de vegetação em áreas de 
Mata Atlântica, estabelecen-
do as devidas compensações 
ambientais. 

“A vantagem desse acor-
do é a oportunidade de ca-
pacitação da equipe técnica, 
a possibilidade de elaborar e 
analisar processos em coope-
ração técnica com o IEF e ga-
rantir que as compensações 
ambientais permaneçam no 
município”, destaca o prefeito.

Patrus Ananias é mencionado

Julvan lacerda tem
apoio dos prefeitos

nely Aquino é cotada
para o Palácio tiradentes
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Municípios tentam acordo com o estado
para regularizar repasse de verbas da saúde

O superintendente administrativo adjunto do 
Tribunal de Justiça de Minas Gerais, desembargador 
José Arthur Filho, intermediou no dia 17de maio, 
reunião entre o governo de Minas Gerais e municípios 
do estado.

Representados pela Associação Mineira de Mu-
nicípios (AMM), as cidades reivindicam o rapasse de 
aproximadamente R$ 7 bilhões de verbas da saúde 
que estão em atraso.

As duas partes acenaram de forma positiva para 
um acordo. O desembargador José Arthur Filho, que 
representou o presidente do Tribunal de Justiça do Es-
tado de Minas Gerais (TJMG), Gilson Lemes, disse que 
um novo encontro deverá ocorrer nos próximos dias. 
Estado e municípios deverão apresentar propostas e a 
solução do conflito, por meio da conciliação, poderá 
evitar dezenas de ações na Justiça.

“Após levantar os valores às partes tentarão um 
acordo, com a ajuda do tribunal. Com isso, o TJMG 
deixa de ser um expectador de demandas que um dia 
terá que sentenciar, e passa a ser um protagonista de 
soluções pacificadoras”, afirmou o desembargador.

O secretário de Estado de Governo, Igor Eto, disse 
que para colocar os repasses em dia, é importante 
verificar exatamente qual o valor devido. “São verbas 
que datam de 2014 em diante. É importante fazer 
um minucioso levantamento para se chegar a um 

valor exato da dívida, e, com a ajuda do tribunal, 
definir uma forma de pagamento como já foi feito 
em acordos anteriores”.

O presidente da AMM, Julvan Lacerda, destacou 
a importância do apoio do TJMG para que o acordo 
seja selado. “Este é um dinheiro dos municípios e 
que está com o estado. Estamos sim pedindo socorro, 
pois a despesa com a saúde, durante a pandemia, 
aumentou muito e grande parte das cidades não po-
derá mais atender a população de forma adequada, 
caso o repasse não seja feito”, alertou.

O prefeito de Teófilo Otoni, município do Vale 
do Mucuri, Daniel Sucupira (PT), disse que a maioria 
dos municípios está gastando de 28% a 32% do 
orçamento somente com a saúde, principalmente 
durante a pandemia. Ele sugeriu que pelo menos 
50% do valor devido seja pago imediatamente para 

que os municípios possam ter fôlego para continuar 
a atender a população de forma adequada.

Já o prefeito de Sete Lagoas, Duílio de Castro (Pa-
triota), afirmou que o problema não é só a COVID-19, 
mas também outras doenças que não deixaram de 
existir com a pandemia. “A população ainda sofre 
infartos, acidentes em geral e continuam precisando 
de médicos”.

A prefeita de Contagem, Marília Campos (PT), 
chamou a atenção para outro problema: “Com a 
pandemia, aumentou o desemprego e muita gente, 
sem dinheiro, deixou de pagar seus planos de saúde 
e atualmente recorrem aos atendimentos públicos, 
o que vem causando uma sobrecarga na linha de 
frente dos hospitais e postos de saúde”.

O prefeito de Ubá, Edson Teixeira (DEM), sugeriu 
que o estado pague parte do que deve com imóveis 
que possui nos municípios e que atualmente estão su-
butilizados e até abandonados. “Eu aceitaria receber 
tais imóveis como parte do pagamento, pois pode-
ríamos vendê-los ou até mesmo utiliza-los de outra 
forma, o que geraria economia para o município”.

Também participaram da reunião o secretário 
de Estado da Saúde, Fábio Baccheretti; o secre-
tário Adjunto de Saúde, André Luiz Moreira; o 
advogado-geral do Estado, Sérgio Pessoa; e o che-
fe de Gabinete da Presidência, Alexandre Ramos.
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Políticos, ontem e hoje...
Considerado, à época, como o líder político da nova gera-

ção, o então presidente da Assembleia Legislativa de Minas 
Gerais (ALMG), dinis Pinheiro, se candidatou ao Senado no 
último pleito, porém foi derrotado. Desde então, afastou-se 
dos correligionários e da própria política como se nunca tives-
se participado dela. Agora, ele estaria abrindo um escritório 
na zona Sul da capital para cuidar de seus negócios.

cena um. O comportamento dele não é o mesmo seguido 
por ex-mandatários, como o do ex-governador Alberto Pinto 
coelho, do ex-governador Fernando Pimentel (PT) e também 
do ex-governador eduardo Azeredo. Todos estão sempre atu-
ando nos bastidores da política mineira, embora não estejam 
ocupando cargos atualmente. 

cena final. Segundo comentários ouvidos nos corredores 
da ALMG, dinis abandonou o palco da política para sempre.

Projeto de Adalclever
Os jornalistas da crônica política comentam que o secre-

tário de Governo da Prefeitura de Belo Horizonte, Adalclever 
lopes, já está com seu projeto montado. Ele seria candidato a 
deputado estadual e, na sequência, trabalharia para retornar 
à Presidência do Legislativo mineiro. 

léo no congresso?
Enquanto isso, o líder do prefeito Alexandre Kalil (PSD) na Câ-

mara de Vereadores de Belo Horizonte, léo Burguês (PSL), anuncia 
aos quatro ventos que pretende ser candidato a deputado federal.

nely, prefeita?
Ainda sobre os bastidores da Câmara Municipal de BH, a 

presidente, nely Aquino (Podemos), estaria se preparando para 
ser candidata à Prefeitura de BH no futuro. Por conta disso, tem 
tomado decisões políticas para se afastar de Kalil (PSD) por saber 
que não teria o apoio dele para levar adiante essa sua pretensão. 

Política no triângulo
Em Uberlândia, o ex-senador temporão Weliton salgado 

tem dito sobre sua vontade de voltar à política. Mas, segundo 
os especialistas no assunto, “o cavalo arreado já passou”, ou 
seja, ele perdeu a oportunidade. 

informação truncada
Quem está bancando uma obra de captação de água no 

Rio Paraopeba, em Brumadinho, é a Vale e não o governo 
de Minas, como chegou a ser ventilado nos meios de comu-
nicação. A finalidade é captar água na região da Ponte das 
Almorreimas para incrementar o Reservatório Rio Manso da 
Copasa, que abastece a Grande Belo Horizonte.

A caixa-preta
“O ex-ministro eduardo Pazuello é uma espécie de 

caixa-preta do Ministério da Saúde, pois foi ele que, durante 
a pandemia, administrou a pasta. Sabe tudo, mas não pode 
revelar quase nada, passa à frente apenas alguns itens de 
suas preciosas informações”. Opinião da jornalista Ana Flor.

geração coVid-19
Já está sendo denominada de Geração COVID-19 pessoas 

entre 15 e 29 anos que estão lutando, desesperadamente, por um 
emprego. Segundo os especialistas, são 11 milhões de brasileiros 
nessa faixa etária fora do mercado de trabalho. Cruz credo, gente!

Filosofia e tecnologia 
“Os professores não são, demasiadamente, ruins para 

lidar com a tecnologia ao ministrar aulas durante o isolamen-
to. Por sua vez, os alunos também não são tão eficientes no 
assunto como se propala”. Opinião do professor e o filósofo 
luiz Felipe Pondé. Será?
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Brasil ficou quase duas décadas sem lembrar que tinha uma lei

No último dia 26 de abril, o Supre-
mo Tribunal Federal (STF), decidiu, 
por maioria de votos, que o Pla-
nalto fixasse uma renda mínima 

para a população em situação de extrema 
pobreza - com renda per capita inferior a 
R$ 178. Entretanto, o que causou maior 
espanto foi a morosidade para a suprema 
corte fazer valer uma norma de 2004.

Quando o ex-presidente Luiz Inácio 
Lula da Silva (PT), ainda estava à frente do 
executivo nacional, foi sancionada a Lei nú-
mero 10.835, prevendo o “direito de todos os 
brasileiros residentes no país e estrangeiros 
residentes, há pelo menos 5 (cinco) anos 
no Brasil, não importando sua condição 
socioeconômica, receberem, anualmente, 
um benefício monetário”. 

Contudo, Lula não se preocupou em 
estabelecer quais pessoas poderiam receber 
e nem qual seria o valor desse benefício e, 
assim, o dispositivo foi deixado de lado e, 
aos poucos, sendo esquecido.

Passados 17 anos, foi necessário que o 
STF se debruçasse sobre o tema para julgar 
se o governo federal da época se omitiu na 
regulamentação do auxílio - o que realmente 
ocorreu. À vista disso, ficou decidido que, 
a partir de 2022, a renda mínima entrará 
no orçamento anual e será debatida pelos 
deputados para estabelecer um valor.

Durante o julgamento, os ministros 
Marco Aurélio, Edson Fachin, Cármen Lúcia 

e Ricardo Lewandowski sugeriram, até, a 
possibilidade que o pagamento já come-
çasse a ser realizado ainda neste ano, com 
valor equivalente ao salário mínimo – que, 
atualmente, está em R$ 1.045. A sugestão 
foi barrada pelos demais membros da corte. 
Afinal, o pagamento imediato e sem nenhum 
planejamento causaria impactos contrapro-
ducentes nas contas públicas, principalmen-
te, no contexto pandêmico.

De acordo com especialistas em finanças, 
o novo benefício pode sair bem caro ao erá-
rio. As estimativas apontam que, dependen-
do do formato adotado, o novo auxílio pode 
abranger de 5% a 10% do Produto Interno 
Bruto (PIB), montante muito maior que 

outros benefícios do governo, como o Bolsa 
Família, que gira em torno de 0,5% do PIB.

Ademais, não se pode ignorar o fato do 
STF ter tentado legislar sobre um tema cuja 
competência é exclusiva de deputados e 
senadores, ao propor um valor para a renda 
mínima e o início de sua aplicação.

Fora isso, a aplicação da lei é bem-vinda 
e, sobretudo, necessária. A pandemia do 
novo coronavírus escancarou a miséria em 
que vivem quase 50 milhões de brasileiros, 
invisíveis aos olhos do governo e a enorme 
desigualdade social. Cabe agora ao legislativo 
deixar de pleitear somas vultosas de dinheiro 
para seus redutos eleitorais para debater com 
seriedade um valor justo para a renda mínima.

importação de celulares
caiu mais de 12% em 2020

Em contrapartida, desvalorização do real diante do dólar fez o valor importado aumentar 26,84%

Em 2020, o Brasil registrou uma queda 
de 12,44% na importação de celulares 
em relação a 2019. Foram 2.664.965 

unidades ante 3.043.674. Os dados são da Log-
comex, startup especializada em inteligência 
de dados para importação e exportação. Em 
contrapartida, por causa da desvalorização 
do real diante do dólar, o valor importado au-
mentou 26,84%. Durante o ano passado foram 
movimentados US$ 373,435 milhões, o equi-
valente a mais de R$ 2 bilhões. Somente em 
frete internacional foram gastos pouco mais 
de US$ 6,6 milhões, cerca de R$ 35 milhões. 

O gestor de operações de uma empresa 
especializada em comércio exterior e logística 
aduaneira, Pedro Souza, explica que inúmeros 
fatores foram cruciais para a elevação do valor 
dos aparelhos. “Dentre eles, a alta dos preços 
do frete internacional, somada à desfavorável 
taxa cambial e a incerteza comercial gerada 
pela pandemia. Mesmo com todo o apelo 
comercial das marcas, o impacto causado pelo 
novo coronavírus deixou cicatrizes no setor”.

Ele acrescenta que a queda traz um descon-
forto para a economia brasileira. “Se tratando 
de um país capitalista, sempre que temos 
uma redução nos volumes movimentados, 
o impacto pode ser negativo. O ano de 2020 
foi muito atípico para todos os setores e com 
crescimentos muito aquém do esperado”.

O especialista afirma ainda que os índices 
foram calculados por meio dos registros de 
importações de grandes players do mercado 
atacadista. Contudo, o brasileiro criou o hábito 
de comprar celular em outros países. “Isso 
porque comprando diretamente do exterior, 
você evita os tributos durante a importação. 
Dependendo do processo, o valor final do 
produto obtido aqui pode passar do dobro do 
preço adquirido diretamente lá fora”.

No início de março, o governo federal anun-
ciou a redução de 10% no Imposto de Importa-
ção (IPI) para equipamentos de informática e 
telecomunicações. De acordo com o governo, a 
redução abrange um total de 1.495 categorias 
de produtos, incluindo celulares e computado-
res, que poderão sofrer uma diminuição nos 
preços de 2% a 5%. A iniciativa foi motivada 
pela pressão cambial sobre os preços.

Para Souza, essa iniciativa traz um aca-
lento. “Entendo que esta medida, somada à 
constante atualização das tecnologias no setor, 
deve se complementar para o aumento do vo-
lume movimentado nos próximos meses. Mas, 
ainda assim, os empresários estão atentos à 
evolução do coronavírus no Brasil e no mundo. 
Dados sugerem que mais de 75% deles estão 
projetando crescimento nas vendas/encomen-
das em relação ao período anterior. Isso, sem 
dúvida, é um bom sinal”.

A Apple lidera como a maior provável 
marca importadora, especialmente em 
novembro, tradicional mês de lançamentos 
da empresa norte-americana. A brasileira 
DL, responsável pela distribuição dos celu-
lares da Xiaomi, aparece como a segunda 
maior provável marca importadora.

O modal mais utilizado é o aéreo, 
tendo como base as importações nacio-
nalizadas no Aeroporto Internacional de 
Guarulhos (GRU). Varginha (MG) e Itajaí 
(SC) aparecem em seguida, sendo Vargi-
nha o grande centro de distribuição para a 
empresa mineira DL. Já Itajaí aparece por 
ser o grande canal no Sul do país, além de 
contar com o benefício fiscal de SC.

Apesar do índice, empresários estão com expectativas positivas para 2021
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stF e a política
Segundo especialistas, atualmente, a imagem do Su-

premo Tribunal Federal (STF) está mais associada ao poder 
político trazendo desprestígio à instituição, que é correlata 
ao Judiciário.

coisa errada?
Na avaliação dos jornalistas que fazem cobertura cotidia-

na no Congresso, o ex-ministro da Saúde eduardo Pazuello, 
ao solicitar ao STF para permanecer calado durante o seu 
depoimento, demonstrou fragilidade. “É como se ele tivesse 
confessando algum tipo de deslize ou crime”, acreditam.          

evitando a mortandade
Assessores do Palácio do Planalto estão chamando a 

atenção das autoridades para essa espécie de guerra decla-
rada entre os garimpeiros e os índios, na Terra Yanomami, 
em Roraima. Segundo eles, “essa situação tem potencial 
explosivo e, se nada for feito, pode acontecer uma enorme 
mortandade de uma hora para outra”, avaliam. 

cPi da coVid-19
“Bombeiros de plantão” estão jogando água para di-

minuir a temperatura na CPI da COVID-19. Uma das frentes 
em plena atuação visa evitar a presença do senador Flávio 
Bolsonaro (Republicanos) no local, pois os membros da 
comissão entendem que a presença dele é uma provocação 
ao trabalho que tem sido realizado. Impetuoso, o filho do 
presidente da República, já avisou: “Toda vez que o governo 
for covardemente atacado, vou atiçar o ventilador”. 

Agenda do centrão
Nos corredores do Congresso Nacional é comum ouvir 

que, atualmente, a agenda do governo, especialmente dos 
principais ministros é feita de acordo com orientação dos par-
lamentares do denominado centrão, cujos integrantes fazem 
parte da base de apoio do presidente Bolsonaro. Eu, hein!?

Assepsia na pandemia
Quando esteve participando de um programa da TV 

Cultura de São Paulo, o diretor do Instituto Butantan, dimas 
covas, disparou: “a CPI da COVID pode não resultar em nada 
de concreto, mas, com certeza, fará uma verdadeira assepsia 
no coronavírus em nosso país”. 

cloroquina e curandeirismo
Quando circulou a informação apontando a intenção das 

autoridades de saúde em mudar a bula da cloroquina, para 
inserir informações indicando o medicamento no tratamento 
da COVID-19, o assunto provocou reações das mais diferentes. 
O jornalista paulistano demétrio magnoli atacou: “Seria o 
mesmo que jogar os brasileiros ao verdadeiro curandeirismo”. 
Santo Deus, gente!
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mercado publicitário movimentou mais
de r$ 11 bilhões no 1º trimestre de 2021

Negócios digitais aumentaram suas propagandas em 37%

O magnata do setor auto-
mobilístico, Henry Ford, é 
o dono da frase: “Se eu ti-

vesse um único dólar, investiria em 
propaganda”. Grandes, médias 
e pequenas empresas parecem 
concordar com o lema quando 
o assunto é crescimento de um 
negócio. Como aponta levanta-
mento da Kantar IBOPE Media, 
os investimentos publicitários no 
mercado brasileiro movimenta-
ram mais de R$ 11,2 bilhões só no 
primeiro trimestre de 2021.

Apesar de bilionário, o valor 
é 1,2% menor do que no mesmo 
período do ano passado. De acor-
do com a pesquisa, a pequena 
retração pode ser explicada pelo 
impacto em setores mais afetados 
pelas medidas de contenção à CO-
VID-19, como turismo (-43%), be-
bidas (-27%) e automotivo (-27%). 
Por outro lado, segmentos ligados 
às novas rotinas dentro de casa in-
tensificaram a comunicação entre 
janeiro e março, como imobiliário 
(+53%), telecomunicações (43%) 
e eletros e informática (+36%).

Segundo Alexandre Gibotti, 
diretor-executivo da Associação Bra-
sileira de Agências de Publicidade 
(ABAP), uma das principais carac-
terísticas do mercado publicitário 
é a riqueza. “Publicidade em alta é 
ativação do Produto Interno Bruto 
(PIB) brasileiro e geração de mi-
lhões de empregos. Produtos e mar-
cas só conheceram o sucesso com 
a força da publicidade: cervejas, 
sandálias, bancos e, principalmente, 
varejistas. Também é rica porque se 
utiliza do acervo cultural do país nas 
suas campanhas. Pouca gente sabe, 
mas a maioria dos músicos, pintores 
e escritores famosos brasileiros fize-
ram trabalhos publicitários. Não só 
como uma forma de remuneração 
extra, mas também como exercício 
criativo. O pintor Di Cavalcanti fez 
ilustrações para pasta de dente, 
o cineasta Fernando Meirelles fez 
mais de 600 filmes publicitários 
antes de rodar seu primeiro longa-
-metragem”, exemplifica.

Experiente no setor, Gibotti 
destaca que a publicidade, muitas 
vezes, é pautada pelas mudanças 
na sociedade. “Também é uma 
atividade plural porque espelha a 
diversidade de etnias, gêneros e 
outras características do seu povo. 
Acredito que muitos têm observa-
do como os comerciais estão com 
maior participação de pessoas 
negras, LGBTs, portadoras de defi-
ciência e da terceira idade. Enfim, 
somos espelho e estamos acompa-
nhando de perto os movimentos da 
sociedade brasileira”, diz.

O ramo também é rico e plural 
em termos de quem contrata. 
De acordo com a ABAP, dados de 
2018, apontam cerca de 200 mil 
empregos gerados diretamente. 
“São profissionais de agência de 
publicidade, de rádio, TV aberta, 
Out of Home (OOH) que dependem 
somente de publicidade para man-
ter seus negócios. Mas, também 
têm os trabalhadores indiretos, 
onde uma parte da receita é gera-
da pela publicidade e a outra se dá 
via assinatura ou compra em banca 
ou pela bilheteria, como jornais, 
revistas, TV por assinatura, cinema 
e atividades esportivas e culturais. 
Tem ainda toda uma legião de 
freelancers, como designers, fo-
tógrafos e redatores. Enfim, uma 
enorme gama de profissionais, que 
não está registrada em carteira, 
trabalha com publicidade, mas 
não aparecem nos dados oficiais. 
São R$ 2,4 bilhões anuais somen-
te em salários”, afirma Gibotti. 

negócios digitais 
investem pesado

Ainda de acordo com o estudo, 
os negócios digitais - e-commer-
ces, delivery, fintechs, vídeos sob 
demanda (VoD) e mídias sociais 
- estão aumentando exponencial-
mente seus materiais publicitá-
rios. Os investimentos desse grupo 
subiram 37% e as inserções em 
meios, além da internet, como TV 
e mídia Out Of Home (publicidade 
ao ar livre), cresceram 41%. 

A categoria de VoD investiu 
151% a mais em publicidade entre 
janeiro e março de 2021 em com-
paração com o mesmo período do 
ano anterior. Além disso, esses ser-
viços passaram a apostar também 
em inserções fora da internet: 
53% a mais. Plataformas como 
Netflix e Globoplay, por exemplo, 
são exemplos de VoD. O mesmo 
aconteceu com as fintechs que 
desembolsaram 71% a mais em 
propagandas  e com o e-commerce 
que aplicou 18% a mais.

Na análise de Gibotti, a ascen-
são do digital não é novidade. “O 
tradicional e o digital coexistem 

há vários anos, não diria que em 
total harmonia, mas a gente sabe 
que os dois têm seu papel naquilo 
que o indivíduo consome de mídia 
no cotidiano. Num cenário mais 
amplo, montadoras de automóveis 
movidos a combustível fóssil já 
fabricam carros elétricos, emis-
soras de TV aberta já transmitem 
em streaming, banco físico já tem 
também sua versão on-line. A vida 
segue e a gente vai se adaptando 
aos novos tempos”.

Sobre as projeções para o 
restante do ano, o diretor afirma 
que a atividade publicitária está 
diretamente relacionada ao gasto 

das famílias. “Se o brasileiro perder 
o poder de consumo, a publicidade 
vai cair junto. Confiança do consu-
midor no país também significa 
ventos favoráveis no barômetro 
da economia. Em 2021, o Brasil 
pode até reportar um crescimento 
do PIB por meio da exportação de 
commodities, mas isso não vai re-
fletir no ‘PIB publicitário’. Empresas 
exportadoras de minério de ferro, 
soja, café e celulose, historicamen-
te, não são grandes anunciantes. 
E no cenário internacional, o país 
também vai precisar muito da força 
da publicidade para a reconstrução 
da marca Brasil”, finaliza.

“Publicidade em 
alta é ativação do 
Produto interno 
Bruto brasileiro”
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FAEMG.

www.sistemafaemg.org.br

A Bruna sonhava em modernizar a produção da família. E foi a realização desse sonho que deu força  

para que empreendedores em outras regiões pudessem vender seus produtos e gerar renda. Há 70 anos,  

a FAEMG trabalha pelos produtores rurais como a Bruna. Junto com o SENAR, o INAES e os Sindicatos,  

capacita profissionais, presta assistência técnica e gerencial, desenvolve ações para motivar o uso  

das mais novas tecnologias e oferece apoio e defesa em tudo o que eles precisam. Plantando sementes  

que dão frutos para toda a sociedade. Dentro e fora do campo. 

Porque para a FAEMG, cada sonho realizado faz do agronegócio mineiro uma potência  

diversificada e ainda mais forte.
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A todos, os nossos Parabéns!

ENCADERNAÇÃO EM GERAL
Executamos qualquer tipo de encadernação em CAPA DURA com revestimento em
P E RC A LU 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

O conteúdo desta coluna é de responsabilidade exclusiva do seu autor

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.

rua grão mogol, 333 - lj. 17
carmo sion - BH - mg

telefones:
31 99567-7300 / 31 3227-4733

Batista
Acesse nosso site:

jotabaptista.wix.com/jbatista

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

conselheiro político
O ex-presidente José Sarney, do alto dos seus 90 anos, passou a ser 

conselheiro político de duas figuras antagônicas: o presidente Bolsonaro 
e o ex-presidente Lula (PT). Os dois estiveram com Sarney nos últimos 
dias a procura de aconselhamento. Sarney disse francamente a Bolso-
naro que ele fala o que não deve falar e cria crises que não precisam 
existir. Afirmou que conversar com filhos e familiares ao redor de uma 
mesa de almoço e jantar é uma coisa, outra é levar família para mesa de 
decisões da República. Para Lula, falou que ele precisa fazer um grande 

esforço para recuperar a 
credibilidade perante aos 
eleitores e voltar a conversar 
com todos os segmentos da 
nação. Depois do encontro 
com os dois, Sarney comen-
tou com os mais chegados 
que está na hora de apare-
cer um nome que possa unir 
o país, pois Lula e Bolsonaro 
estão com um alto índice de 
rejeição.

nA PArede - Metroviários e rodoviários foram ao prefeito de 
Belo Horizonte, Alexandre Kalil (PSD), reivindicar vacina contra 
COVID-19 para as categorias, justificando que os motoristas que 
executam trabalho essencial desde o início da pandemia mere-
cem ter o privilégio de se imunizar. Kalil concordou com o pedido 
e contou que para não depender da programação do Ministério 
da Saúde participou de um consórcio, que teve aprovação da 
Câmara Municipal, para comprar milhões de vacinas da Sputnik 
5, o que resolveria o problema na capital mineira. No entanto, a 
Anvisa não aprovou o uso emergencial do imunizante no Brasil. 
“Eu gostaria muito de estar vacinando todo mundo, mas eu não 
tenho vacina disponível para tal”, disse o prefeito. Mesmo assim, 
as duas categorias prometeram greve de 24 horas.

cAmPeonAto mineiro - Atlético e América disputaram 
neste final de semana a partida final deste campeonato, que 
já podia ter sido reformado de modo a privilegiar todas as 
regiões de Minas. É triste ver que cidades como Barbacena, 
Uberaba, Montes Claros, Lavras, Três Corações, Ipatinga e 
clubes tradicionais como Valeriodoce, Vila Nova, Guarani de 
Divinópolis, Formiga, Caratinga, São Lourenço, Passos, Araxá, 
Tupi e Tupinambás de Juiz de Fora, Conselheiro Lafaiete, Mu-
riaé e tantos outros não tenham vez. Estamos muito pobres 
de futebol e antes, celeiro de craques, os clubes do interior 
hoje são cemitério de jogadores.

As contas do governador mineiro Romeu Zema (Novo) vão ser 

analisadas no Tribunal de Contas de Minas. O ex-petista Durval 

Ângelo será o relator.

Falando em Pt, está praticamente certo que Kalil (PSD) será 

candidato a governador, tendo como vice um petista. A ordem 

está vindo de Lula (PT). 

A notícia foi boa. A BR-381 de Belo Horizonte a Governador 

Valadares vai ser privatizada. O edital vai sair nos próximos dias. 

O mesmo também vai acontecer com o que restou da BR-262, 

entre João Monlevade a Viana, no Espírito Santo. 

os tempos mudaram. Quando um senador chamaria um 

general de mentiroso? Isso aconteceu outro dia na CPI da COVID.

setor produtivo celebra sentença do stF de
excluir icms da base de cálculo do Pis/cofins

Decisão judicial garante a ordem jurídica do país

Em julgamento realizado nos 
dias 12 e 13 de maio, o Supremo 
Tribunal Federal (STF) deu decisão 
judicial favorável para a exclusão 
do ICMS destacado na nota fiscal 
da base de cálculo do PIS/Cofins. A 
decisão é comemorada pelo setor 
industrial, que vinha demonstrando 
receio quanto a uma decisão contrá-
ria a essa. 

“Foi o julgamento do século 
na área tributária”, comenta Flávio 
Roscoe, presidente da Federação das 
Indústrias de Minas Gerais (Fiemg). 
Para o líder empresarial, a manu-
tenção da decisão tomada em 2017 
traz segurança jurídica para o país. 
“Essa é a garantia de uma ordem 
jurídica da qual podemos confiar”, 
afirma. Ele pontua ainda que a 
Fiemg, na defesa dos interesses do 
setor produtivo, trabalhou para 
apresentar à sociedade e à Corte o 

impacto negativo que uma decisão 
diferente da tomada poderia ter na 
economia brasileira. 

“As empresas que compensaram 
o tributo ou que têm ações em cur-
sos, anteriores a 2017, podem ficar 

despreocupadas”, afirma, se refe-
rindo a devolução, às corporações, 
dos valores dos tributos que foram 
cobrados de forma indevida. “Já as 
que entraram com ação após 2017, 
o STF decidiu pela modulação da 
decisão, em que o direito é reconhe-
cido a partir dos anos subsequentes 
da ação. Desta maneira, não terão 
direito aos 5 anos retroativos”, alerta. 

O Recurso Extraordinário (RE) 
574706 teve como relatora a ministra 
mineira Cármen Lúcia, que votou 
para que a exclusão do ICMS seja váli-
da de 15 de março de 2017 em diante. 
A decisão foi tomada por oito votos a 
três. O parecer para que a nova regra 
tenha validade de 2017 em diante 
foi dado pelos ministros Alexandre 
de Moraes, Dias Toffoli, Nunes Mar-
ques, Ricardo Lewandowski, Roberto 
Barroso, Gilmar Mendes, Luiz Fux e 
Cármen Lúcia.

Presidente da Fiemg,
Flávio roscoe
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domingo, dia 23 de maio

Lúcio Vaz de Melo 
Ex-deputado Dimas Fabiano 
Marcos Coimbra Valério

segunda-feira, 24

Luiz Lobo
Cristiane Martins da Silva 
Deputado Mauro Lopes
Dr. Cid Ribeiro da Cruz 

terça-feira, 25

Deputado Adelmo Leão Carneiro 
Desembargador Lúcio Urbano Martins 
Éder Aleixo
Padre Luiz Fernando – Bela Vista de Goiás 

Quarta feira, 26

Cristiano Félix dos Santos Silva – diretor geral da ALMG
Marcos Flávio Las Casas

Quinta-feira, 27

Sandra Sales 
Yone de Paula Dias 

sexta-feira, 28

Jorge Cadar
Ex-ministro Paulo Paiva 
João Sales - ex-prefeito da cidade de Bonfim 
Padre João Emídio 

sábado, 29

Comentarista Junior Brasil – Rádio Itatiaia 
Flavio Regiane
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cirurgião-dentistA, doutor (PHd) e mestre em odontologiA
e esPeciAlistA em PeriodontiA – luana@navescoelhobh.com.br

André luiz PAtAro
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saúde bucal x coronavírus: entenda
como a odontologia ajuda a salvar vidas

O caos sani-
tário que a CO-
VID-19 provoca 
na maior parte 
do mundo tem 
suscitado inúme-

ros debates sobre a doença: 
sem estender tanto, podemos 
citar apenas as polêmicas que 
envolvem o tratamento precoce, 
o plano de vacinação adotado 
em diferentes países, a eficá-
cia das vacinas disponíveis ou 
mesmo os motivos para a falta 
de leitos de Unidade de Terapia 
Intensiva (UTI), que tem levado 
a um colapso na saúde.

Os debates correm no mes-
mo fluxo dos acontecimentos, 
e, talvez por isso, muitas abor-
dagens acabam sendo deixadas 
de lado. Um exemplo é a alta 
proporção de mortes por intuba-
ção no Brasil. Uma pesquisa da 
BBC News Brasil revela que 80% 
das pessoas que foram intuba-
das por causa da COVID-19 em 
2020 vieram a óbito. Em uma 
estatística como essa, a doença 
protagoniza um cenário que 
pode estar escondendo outro 
fator preponderante para tantas 
mortes.

Estamos falando de saúde 
bucal. A intubação, melhor 
definida como ventilação me-
cânica, consiste na introdução 
de um tubo que vai da boca 
até a traqueia, permitindo uma 
respiração mais adequada ao 
paciente. O problema é que não 
há uma preocupação médica 
sobre o quadro bucal de cada 
pessoa antes de proceder com 
a intubação. E isso aumenta o 
risco de uma infecção iniciada na 
introdução do tubo pela boca.

A presença de infecções bu-
cais pode elevar o risco de morte 
se forem transportadas para um 

ambiente mais fragilizado, como 
é o caso dos pulmões. Um artigo 
produzido por uma equipe de 
cinco profissionais do Hospital 
das Clínicas da Faculdade de Me-
dicina da Universidade de São 
Paulo (USP), ainda em 2014, 
já chamava a atenção para a 
necessidade de adoção de um 
protocolo de higiene bucal para 
pacientes intubados numa UTI.

periodontais – enfermidades 
que envolvem a gengiva e os 
tecidos de suporte dos dentes. 
É dessa relação que emergem 
estudos que mostram que pro-
blemas gengivais podem estar 
intimamente relacionados às 
complicações mais graves da 
doença.

O próprio presidente da AAP, 
James G. Wilson, conclui que 
“está bem estabelecido que a 
inflamação sistêmica não esteja 
apenas ligada à doença perio-
dontal, mas também a várias 
outras doenças respiratórias. 
Portanto, manter dentes e gen-
givas saudáveis em um esforço 
para evitar o desenvolvimento 
ou agravamento da doença pe-
riodontal é absolutamente cru-
cial no meio de uma pandemia 
global, que também é conhecida 
por desencadear uma resposta 
inflamatória”.

Diante disso, fica bastante 
claro que a solução não reside 
necessariamente em algum 
caminho alternativo à intu-
bação, mas à consciência das 
pessoas de que a segurança 
de um procedimento como a 
ventilação mecânica pode ser 
maior se começar pela pre-
venção do próprio paciente. E, 
mais importante, entender que 
um estado de saúde sistêmica, 
inclusive saúde bucal, pode 
evitar a expressão de casos mais 
graves de COVID-19, diminuindo 
o tempo de internação – quando 
necessário – e evitando a tão 
temida intubação.

Sendo assim, pensando-se 
em manutenção da saúde como 
um todo, com ou sem infecção 
pelo coronavírus, a prevenção 
da saúde bucal é fundamental 
para o equilíbrio e saúde sis-
têmica.

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

Sua melhor opção para:

• Reuniões e treinamento
• Fins de semana

A 52 km de BH e 9 km do Inhotim

• Férias
• Feriados

Hotel Fazenda

Brumadinho - MG
Horizonte Belo

trombose e anticoncepcionais podem
impedir vacinação contra a coVid-19?

Casos de coágulos decorrentes dos imunizantes AstraZeneca e Johnson foram registrados

o início deste mês, a 
Agência Nacional de 
Vigilância Sanitária (An-
visa) suspendeu o uso 

da vacina da AstraZeneca contra a 
COVID-19 em gestantes após uma 
grávida desenvolver trombose 
depois de receber o imunizante. 
Nos EUA, a aplicação da vacina 
Johnson & Johnson também 

está interrompida enquanto as 
agências de saúde investigam 
casos relatados de um tipo raro 
de coágulo sanguíneo em pa-
cientes mulheres que receberam 
o antivírus. Fatos como esses 
levantam dúvidas como: “e quem 
tem predisposição ou histórico de 
trombose na família ou mulheres 
que tomam anticoncepcionais, 
condição que aumenta chances 
de trombose, podem tomar as 
vacinas?”.

O angiologista, cirurgião vas-
cular e membro da Sociedade 
Brasileira de Angiologia e Cirur-
gia Vascular (SBACV), Eduardo 
Aguiar, explica que a trombose 
é a formação de um coágulo 
dentro de um vaso sanguíneo. 
“Isto não é normal. A parte de 
dentro do vaso em contato com o 
sangue não deve permitir que ele 
coagule. Quando isto acontece, 
há o bloqueio da passagem de 
sangue neste vaso. A obstrução 
ocorre em dois níveis diferentes: 
um nas veias mais próximas da 
pele, de pequeno calibre e o outro 
nas veias profundas da perna que 
estão no meio da musculatura, de 
maior calibre, responsáveis por le-
var 80% do volume de sangue das 
pernas de volta para o coração. 
Quando a obstrução ocorre nas 
veias profundas estamos diante 
da chamada trombose venosa 
profunda (TVP)”, esclarece. A taxa 
de incidência da TVP é de 1 a 2 
casos a cada mil pessoas.

Marina Fonseca, médica an-
giologista e especialista em ci-
rurgia vascular, explica a relação 
deste quadro com a COVID-19. “A 
infecção pelo coronavírus pode 
gerar distúrbios de coagulação, 
aumentando o risco de trombose. 
Essa complicação acomete cerca 
de um terço (31%) dos pacientes 
internados em Unidade de Terapia 
Intensiva (UTI), mas também tem 
sido identificada com frequência 
naqueles que estavam em casa se 

recuperando. Ainda não sabemos 
quanto tempo depois do corona-
vírus a pessoa pode desenvolver 
trombose, já que é possível em 
até 1 ano após a infecção. Porém, 
essa ocorrência é mais comum nos 
primeiros 30 dias após o início dos 
sintomas”, diz.

Posso tomar vacina se...?

No caso de histórico de trom-
bose ou predisposição genética da 
doença, os especialistas garantem 
que a orientação é tomar a vacina. 
“Podem e devem tomar o imuni-
zante. Sociedades médicas de he-
matologia e neurologia vascular, 
que lidam com trombose e AVC, 
analisaram os dados descritos das 
reações vacinais e, mesmo assim, 
não contraindicam a vacinação. 
Alguns países da Europa recomen-
dam dar preferência da vacina 
AstraZeneca para os mais idosos 
(acima de 60 anos), e a da Pfizer, 
Janssen e Moderna para cidadãos 
mais jovens, justamente pelos 
relatos da reação de trombose 
induzida imunologicamente terem 
acontecido em mais jovens. Os 
casos foram associados a uma re-
ação mediada pelo imunizante, ou 
seja, autoimune, sendo impossível 
predizer se a pessoa vai intercorrer 
com trombose com estas vacinas”, 
afirma Marina. 

De acordo com a angiologista, 
o risco de reação é de cerca de 
0.0004 a 0.0008%, aproxima-

damente 1 caso em 800.000-1 
milhão de vacinados. Na teoria, 
segundo a médica, se a pessoa 
tivesse condições de escolher 
qual imunizante tomar, as reco-
mendações seriam: em pessoas 
jovens, com menos de 60 anos, 
dar preferência às vacinas da 
Moderna, Pfizer e Coronavac. 
No caso dos idosos, 
qualquer uma das 
três. Já na prática? 
“No Brasil, onde não 
temos imunizantes 
para todos ainda, a 
recomendação atual 
é: ‘tome a vacina que 
tiver para você!’”, re-
força a médica.

Aguiar corrobora 
com a colega e afir-
ma que a recomendação é ser 
imunizado, mas ressalta que 
pacientes com casos de trombose 
repetidas devem fazer prevenção 
medicamentosa. “De qualquer 
forma, procure seu médico. Não 
há nenhuma norma estabeleci-
da, portanto, quem estiver nesta 
situação deve conversar com seu 
especialista antes de tomar qual-
quer atitude”.

Muito se fala também sobre 
os anticoncepcionais aumen-
tarem as chances de mulheres 
desenvolverem trombose e, como 
confirma Aguiar, isso não é mito. 
Mas, de acordo com o médico, se 
a paciente já toma anticoncep-
cional e nunca teve problemas, 

provavelmente não terá em caso 
de contrair COVID-19. “Entretanto, 
tudo isso é muito novo para afir-
mar e a paciente deve conversar 
com seu médico. Agora, a associa-
ção de anticoncepcional e vacina 
anti-COVID é difícil prever. Se o 
imunizante usado é um dos rela-
cionados a eventos trombóticos e 

a mulher estiver em 
uso de anticoncep-
cional juntam-se dois 
fatores de risco. Será 
que vale a pena fazer 
uma prevenção me-
dicamentosa? Será 
melhor suspender o 
anticoncepcional e 
adiar a vacina? Adiar 
por quanto tempo? 
Ainda não há respos-

tas a essas perguntas e cada mé-
dico, junto ao seu paciente, deve 
decidir o melhor”, defende Aguiar.

Marina reforça que ainda não 
existe uma recomendação para 
suspensão do uso de anticoncep-
cional antes de receber a vacina e 
também não é indicado abster-se 
da vacinação quando em uso 
deste método anticontraceptivo. 
“O benefício da vacinação é alto, 
pela redução no risco de hospita-
lização, de doença grave e morte, 
com eficácia entre 70% e 90%, 
dependendo do laboratório. Pela 
incidência pequena, não justifica 
não tomar a vacina por medo da 
trombose”, assegura a angiolo-
gista.

A infecção
pelo

coronavírus
pode gerar

distúrbios de
coagulação

A presença
de infecções bucais
pode elevar o risco
de morte se forem
transportadas para

um ambiente
mais fragilizado
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Segundo o documento, as 
infecções na UTI podem ser 
abrandadas por meio de pro-
cedimentos que vão desde a 
lavagem das mãos até a aspi-
ração constante de secreções 
orais. Porém, a exposição a 
agentes infecciosos na região 
bucal durante o período de in-
tubação pode levar até mesmo 
à incidência de uma pneumonia 
associada à ventilação mecânica 
(PAVM). Não é, portanto, coinci-
dência que a mortalidade pós-
-intubação, sobretudo em casos 
de COVID-19, esteja associada a 
um agravamento do quadro de 
saúde devido a uma pneumonia 
ou infecção pulmonar.

Outro importante estudo, 
divulgado em fevereiro pela 
Academia Americana de Pe-
riodontia (AAP), constata que 
a inflamação sistêmica que 
caracteriza a COVID-19 também 
pode ser um sintoma de doenças 
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Brasil registra um estupro
coletivo a cada 100 minutos

A cultura do estupro é uma triste 
realidade no Brasil: a cada 11 
minutos, o país registra um caso, 
segundo o Fórum Brasileiro de 

Segurança Pública (FBSP). Dados do Mi-
nistério da Saúde, colhidos por meio da 
Lei de Acesso à Informação pelo Universa, 
apontam as ocorrências de estupro coleti-
vo no país desde 2011. Em 2019, a pasta 
registrou 5.372 casos: 14 por dia, o que 
equivale a cerca de um estupro coletivo a 
cada 100 minutos.

De 2011 pra cá, as notificações desse tipo 
de crime, bem como violência doméstica, 
sexual e outras têm crescido no sistema de 
saúde público e privado. Elas são enviadas 
para o Sistema de Vigilância de Violência 
Interpessoal e Autoprovocada, ligado ao 
Sistema de Informações de Agravos e Infor-
mações do Ministério da Saúde.

A psicóloga social Cláudia Natividade 
explica que todo este cenário está direta-
mente ligado à cultura machista que reina 
na nossa sociedade. “Entende-se que as 
mulheres ocupam esse lugar objetificado 
de alguém pronta para servir ao homem 
e isso inclui a sexualidade. O estupro é um 
ato violento contra uma pessoa, o que é 
absolutamente inaceitável e que compõe, 
junto com estruturas machistas, racistas e 
classistas, sistemas de opressão e controle 
das mulheres e seus corpos”.

 

subnotificação 

Quando o assunto é violência contra a 
mulher, estima-se que os dados sejam sub-
notificados. Isso porque muitas encontram 

dificuldades na hora de denunciar ou têm 
medo. “Nos reconhecemos em posições 
de vergonha e culpa e isso não tem a ver 
com nossas atitudes, mas sim com cultura 
e a sociedade que imprimem conteúdos 
emocionais e psicológicos nas vítimas. 
São sempre os mesmos questionamentos: 
‘mas o que você estava fazendo lá? ’, ‘por 
que foi naquele lugar? ’, ‘olha a roupa que 
estava usando’. Tudo isso são dificultadores 
para que não haja denúncia. Sendo assim, 
trata-se de um problema estrutural”.

Cláudia ressalta que faltam medidas 
punitivas e educativas para acabar com a 
cultura do estupro no Brasil. “As mulheres 
enfrentam uma série de entraves, principal-
mente a de serem colocadas como culpadas 
pelo ocorrido. Muitas vezes, são desacredi-
tadas pelo próprio sistema de segurança e 
justiça. Estamos falando de uma violência 
contra as mulheres num cenário de estupros 
coletivos, é preciso entender que se trata 

de uma questão de gênero. Essas medidas 
são importantes para criarmos processos de 
conscientização acerca do tema”.

Para diminuir essa triste estatística, a 
especialista aponta que é preciso um tra-
balho dentro das instituições de segurança 
e justiça para que exista uma escuta quali-
ficada às mulheres. “Além disso, enquanto 
sociedade, precisamos imprimir uma luta 
social e não admitir que essa seja uma 
ação que, inclusive, podemos nomear como 
cultura do estupro”.

Segundo ela, isso nos coloca em um 
paradoxo de importante reflexão. “Estamos 
falando de algo que está absolutamente 
carregado na nossa sociedade e, portanto, 
também dentro das nossas instituições. Mas 
a gente precisa falar também da instituição 
da família, que deve trabalhar junto com 
outras entidades educativas para compor 
um processo de conscientização e enfren-
tamento dessas questões”.

em meio a tristes estatísticas, a luta feminina continua
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o edição do Brasil perguntou a algumas mulheres:
“Qual sentimento esse índice desperta em você?”.

É uma mistura de medo e raiva em saber que nós mulheres estamos 
sujeitas a passar por isso, ainda mais diante de tanta luta por res-

peito pelos nossos corpos e espaço. Isso só prova o quanto nossa sociedade 
está tomada pelo machismo. É muito triste saber que tantas mulheres têm 
suas vidas destruídas e carregam para o resto de suas histórias as marcas 
de algo tão cruel”.

Aniele Pereira, universitária

Esse índice é um completo desrespeito e descaso com a mulher. 
Causa um sentimento de desespero e impotência. É saber que 

nenhuma de nós está segura e que pode acontecer com qualquer uma, 
mãe, amiga, filha, irmã, etc”.

ludmilla soares, analista de contratos

É horrível, a gente não se sente segura em lugar nenhum. Acho 
que esses números são ainda maiores, porque tem muitos casos 

que nem são denunciados”.
Karina Brugger, professora de inglês

É assustador! Saímos de casa sem saber se voltaremos. Precisamos, 
além de cumprir as obrigações do dia a dia, nos preocupar até com 

a roupa que vamos usar. Fico triste também pelo fato de ver constantemente 
pais e mães criando seus filhos para continuarem a replicar a cultura do 
machismo”.

Bianca macedo, analista de marketing

Ter conhecimento desse identificador me deixa extremamente 
aterrorizada, porque acho que o maior medo da mulher é o de ser 

estuprada. A sensação é que nós não temos segurança nenhuma, visto que 
estupradores continuam a solta, cometem o crime - em muitos casos mais 
de uma vez - e ainda nos culpam”.

tatiane silva, administradora

O número de pequenos negócios 
abertos em Minas Gerais caiu 13% 
em abril, comparado ao mesmo mês 
do ano passado. É o segundo pior 
resultado do ano, com pouco mais 
de 19 mil empresas do segmento 
(MEI, ME e EPP) abertas no estado, 
de acordo com o levantamento rea-
lizado pelo Sebrae Minas. De janeiro 
a abril houve uma queda de 3,24% 
na abertura de pequenos negócios, 
totalizando em torno de 111 mil CNPJ 
criados nos quatro primeiros meses 
de 2021. 

A queda mais expressiva foi 
entre os microempreendedores in-
dividuais (MEI). Em abril, a retração 
no registro de novos MEI foi de 16% 
em relação ao mesmo mês de 2020. 
No acumulado do ano, a queda é 
de quase 6% em relação ao mesmo 
período do ano passado. “Apesar 
dessa redução, o MEI representa 
81% dos pequenos negócios abertos 
em Minas Gerais este ano, o que 
demonstra uma expressividade 
crescente da categoria”, destaca 
Rafael Cunha, analista da Unidade 
de Inteligência Empresarial do Se-
brae Minas. As microempresas (ME) 
estão em segundo lugar (16%), se-
guidas pelas empresas de pequeno 
porte (EPP). 

Em sentido oposto, a abertura 
de ME e EPP vem se mantendo 
positiva ao longo do ano. As EPP 
registraram um crescimento mais 
expressivo em abril (15%) e no 
balanço do primeiro quadrimestre 
(23%). As ME tiveram um cresci-
mento de 8% em abril e de 10% 
no acumulado do ano. “O que 
estamos vendo nesses primeiros 
quatro meses é um leve movi-
mento de expansão dos negócios 
de micro e pequeno porte. As 
MPE e as EPP estão retomando 
a atividade econômica nos novos 
moldes e adaptações diante da 
pandemia, embora de forma 
ainda muito tímida para alterar a 
representatividade do segmento 
entre os pequenos negócios do 
estado”, lembra Cunha. 

O MEI corresponde a 63% dos 
pequenos negócios mineiros e a 
categoria vem crescendo ano a ano. 
O analista lembra que o MEI é uma 
porta de entrada para quem decide 
empreender e há uma tendência de 
aumento de registros nesta catego-
ria em cenários de crise econômica, 
até por conta do desemprego e da 
queda da atividade empresarial. 
“Grande parte dos que decidem 
empreender como MEI ainda fazem 

essa opção por necessidade, em 
função da crise econômica e da difi-
culdade de recolocação no mercado 
de trabalho” explica o analista do 
Sebrae Minas. 

  

negócios encerrados 
Cerca de 6, 8 mil pequenos 

negócios encerraram as atividades 
em Minas Gerais no mês de abril.  
Houve uma queda de aproximada-
mente 15% em relação aos mesmos 
meses de 2020 e de 2019. O maior 
percentual de queda no número 
de CNPJ encerrados foi entre as ME 
(-30%), seguido pelas EPP (-22%) e 
pelo MEI (-8%). 

De janeiro a abril houve uma 
queda em torno de 14% no número 
de pequenos negócios fechados, to-
talizando 38 mil CNPJ encerrados. As 
ME registraram o maior percentual 
de encerramento (-26%), seguidas 
pelas EPP (-24%) e os MEI (-8%). 

“Essa queda no número de ME 
e EPP encerradas demonstra que 
as empresas que conseguiram se 
manter no mercado estão se con-
solidando, o que é positivo, já que 
esse segmento tem maior potencial 
de geração de empregos e receita”, 
avalia Cunha.

ministro do meio Ambiente 
lança “lixão zero” na Fiemg
Edital de Chamada Pública do programa prevê investimento total de R$ 100 milhões

Sebrae: abril tem queda na
abertura de pequenos negócios

O ministro do Meio Ambien-
te, Ricardo Salles, lançou no dia 
17 de maio, na sede da Federa-
ção das Indústrias do Estado de 
Minas Gerais (Fiemg), em Belo 
Horizonte, o edital de Chamada 
Pública para seleção de projetos 
de usinas de triagem mecaniza-
das de resíduos sólidos urbanos, 
como parte do programa “Lixão 
Zero”. O edital é voltado para 
consórcios públicos intermu-
nicipais que atuam na gestão 
de resíduos sólidos urbanos. O 
investimento total é de R$ 100 
milhões e são provenientes do 
Acordo Substitutivo de Multa 
Ambiental nº 1/2020, celebrado 
entre a Vale e o Ibama. 

Para o presidente da Fiemg, 
Flávio Roscoe, o tratamento do 
lixo urbano no Brasil é uma 
questão importante para o país 
resolver. “Retirar do lixão os resí-
duos que podem ser reutilizados 
na economia é reforçar uma 
política ambiental adequada. 
O que era descarte vira receita. 
Estamos transformando lixo em 
geração de renda”, pontuou. 

O ministro do Meio Ambien-
te ressaltou que os resíduos 
sólidos e a falta de saneamento 
são a maior marca do subdesen-
volvimento do Brasil. “Vivemos 
em um país onde 100 milhões 
de pessoas não têm coleta e tra-
tamento de esgoto, 35 milhões 
de brasileiros não têm sequer 
água encanada em casa e mais 
de 3 mil municípios têm graves 
problemas de resíduos sólidos”. 
De acordo com o ministro, em 
Minas Gerais cerca de 400 mu-
nicípios serão beneficiados. 

De acordo com o senador 
Carlos Viana (PSD), os municí-
pios, individualmente, não con-
seguem resolver a questão dos 
resíduos sólidos e, por isso, os 
consórcios são soluções viáveis 
para as prefeituras. “O progra-
ma vem atender as prefeituras. 

Vamos preparar as regiões para 
que esses investimentos possam 
trazer melhor qualidade de vida 
para todos os moradores de 
Minas Gerais”, afirmou. 

Segundo o governador Ro-
meu Zema (Novo), esses in-
vestimentos significam não só 
redução de danos ao meio am-
biente, mas também mais saúde 
para a população. “Isso também 
movimenta a economia, gera 
empregos e vem complemen-
tar o R$ 1 bilhão do acordo, via 
Termo de Recuperação, com 
a Vale, que será investido nas 
cidades do Rio Paraopeba, que 
passarão a ser atendidas com 
tratamento de água, esgoto e 
resíduos adequados”, disse.

 

dados estaduais

Segundo dados da Secreta-
ria de Estado de Meio Ambiente, 
em 2020 foram mapeados 32 
consórcios públicos intermuni-
cipais que, conforme seus esta-
tutos e protocolos de intenção, 
atuam na gestão de resíduos 
sólidos urbanos. Ao todo fo-
ram identificadas 406 cidades 
mineiras (33% da população) 
que já integram um ou mais 
consórcios públicos intermu-
nicipais que atuam na gestão 

de resíduos sólidos urbanos. 
Dos consorciados, 175 adotam 
disposição final de resíduos 
sólidos urbanos regularizada, 
42 disposição não regularizada 
(passível de regularização) e 
189 disposição irregular. Dos 
municípios consorciados, 237 
(57%) possuem população até 
100.000 mil habitantes, o que 
reforça a relevância do consor-
ciamento para os municípios de 
pequeno porte. 

Tendo em vista que o con-
sorciamento intermunicipal é 
chave para a universalização dos 
serviços de manejo e gestão de 
resíduos sólidos urbanos, sendo 
um modelo capaz de garantir a 
viabilidade técnica, ambiental e 
econômica destes sistemas, atu-
almente a Secretaria de Estado 
de Meio Ambiente e Desenvol-
vimento Sustentável (Semad) 
possui Termos de Cooperação 
Técnica (TCT) firmados com 10 
consórcios, contemplando ao 
todo 239 municípios mineiros. O 
objetivo é proporcionar coopera-
ção técnica entre os partícipes, 
para promover articuladamente 
ações conjuntas destinadas a 
implementar destinação ade-
quada de resíduos sólidos urba-
nos no âmbito dos municípios 
abrangidos pelo consórcio.
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Almg promove debate participativo
sobre retomada econômica em minas
Quando um problema 

é grande, melhor não 
enfrentá-lo sozinho. 
Por isso, ouvir e agre-

gar representantes de todas as 
regiões do estado foi o primei-
ro passo da Assembleia Legisla-
tiva de Minas Gerais (ALMG) ao 
lançar o Recomeça Minas, 
um plano para recuperar o 
desenvolvimento econômico e 
social, abalado pela pandemia 
de COVID-19.

O resultado deste trabalho 
foi aprovado em definitivo 
pelos deputados, em 30 de 
abril. Trata-se do Projeto de 
Lei (PL) 2.442/21, que contém 
o Recomeça Minas, e que para 
entrar em vigor precisa ser 
sancionado pelo governador 
até 21 de maio. A proposição 
é de autoria de todos os 77 
parlamentares e tem como pri-
meiro signatário o presidente 
da ALMG, deputado Agostinho 
Patrus (PV).

Para tirar do sufoco os 
setores mais afetados pela 
crise econômica causada pelo 
novo coronavírus, a ALMG 
propôs um plano que inclui 
a regularização de dívidas 
tributárias, oferecendo des-
contos para quem pode quitar 
os tributos em atraso e, em 
contrapartida, direcionando 
os recursos a serem obtidos 
dessas empresas com boa 
saúde financeira para o so-
corro aos que estão mais 
prejudicados, sejam empre-
endedores ou a população 
mais carente.

A ALMG foi a única Assem-
bleia Legislativa do Brasil a 
criar espaços de diálogo e 
participação para elaboração 
de estratégias visando a reto-
mada econômica. Foram 16 
encontros regionais, realiza-
dos nos dias 15, 16, 19 e 20 de 
abril, por meio de videocon-
ferência. Representantes mu-
nicipais e líderes dos setores 
produtivos de todo o estado 
descreveram o impacto da 
pandemia nas economias de 
cada região e apresentaram 
sugestões para o aprimora-
mento do PL 2.442/21.

Além disso, por meio da 
ferramenta “Dê sua opinião”, 
disponibilizada no site da 
ALMG, todos os cidadãos pu-
deram opinar sobre o projeto. 
As propostas apresentadas 
pela sociedade civil foram 
analisadas pela equipe téc-
nica e pelos parlamenta-
res, dando origem a dezenas 
de emendas.

As sugestões foram agru-
padas pela equipe técnica 
em 14 temas, em sua maioria 
ideias novas, mas também 
outras que já constavam na 
proposta original e foram 
aprimoradas pelo processo 
participativo.

Outras reivindicações que 
não são de competência do 
Legislativo foram transfor-
madas em requerimentos e 
encaminhadas aos órgãos 
responsáveis, via Comissão 
de Fiscalização Financeira e 
Orçamentária.

Auxílio emergencial 

Uma das novas ideias in-
corporadas pela ALMG a partir 
dos encontros regionais foi 
o Força Família, benefício fi-
nanceiro no valor de R$ 600, a 
ser pago em parcela única até 
1º de agosto de 2021 às famí-
lias que se encontram em situa-
ção de extrema pobreza. Outra 
novidade importante, também 
direcionada à população mais 
carente, é a desoneração da 
cesta básica, isentando esses 
produtos de ICMS até 90 dias 
após o encerramento do es-
tado de calamidade pública 
decorrente da pandemia.

Também foi incorporada 
ao texto aprovado a suspen-
são da exigência de apresenta-
ção do Certificado de Registro 
e Licenciamento de Veículo 
(CRLV) de 2021, enquanto per-
durar o estado de calamidade 
pública. Vale lembrar que o 
desconto para pagamento do 
IPVA e da taxa de renovação 
do licenciamento anual do veí-
culo já estava no texto original 
do projeto.

Pequenos 

 Outras sugestões aca-
tadas beneficiam pequenos 
empresários e microempreen-
dedores. O projeto já oferecia 
descontos para regularização 
de dívidas tributárias relativas 
ao IPVA, ITCD, taxa de incên-
dio, licenciamento de veículo 
e taxa florestal, inclusive para 
microempresas e empresas 
de pequeno porte. No caso do 
ICMS, o novo texto incorporou 
essas empresas menores no 
parcelamento de débitos não 
incluídos no Simples Nacional.

Também foi incluída uma 
orientação para que o Banco 
de Desenvolvimento de Mi-
nas Gerais (BDMG) priorize as 
micro e pequenas empresas, 
a agricultura familiar e suas 
cooperativas na concessão de 
linhas de crédito para pessoas 
físicas e jurídicas atingidas 
pela crise.

Outra determinação é a re-
dução de 30% no ICMS sobre 
energia elétrica e gás para 
os microempreendedores in-
dividuais, micro e pequenas 

empresas. A redução sobe para 
50% se os beneficiários estive-
rem na área de abrangência do 
Instituto de Desenvolvimento 
do Norte e Nordeste de Mi-
nas Gerais (Idene), incluindo 
associações e sindicatos de 
produtores rurais.

energia 

O texto original já previa 
a redução de 50% da alíquota 
de ICMS sobre a energia elétri-
ca para diversos setores, tais 
como turismo, estética e en-
tretenimento. Atendendo rei-
vindicações dos representantes 
regionais, foram acrescentados 
vários outros beneficiados, tais 
como setores de planejamento 
e execução de eventos técnico-
-científicos, esportivos, cor-
porativos, culturais e sociais; 
Associações de Pais e Amigos 
dos Excepcionais (Apaes); co-
operativas e associações de 
catadores de materiais reci-
cláveis; e estabelecimentos de 
alimentação fora do lar.

O projeto também já ofere-
cia benefícios fiscais relativos 
ao ICMS para bares, restau-
rantes e similares; indústrias 
têxteis e de calçados; e setor de 
transporte rodoviário público 
de passageiros. Foram acres-
centadas isenções do ICMS 
para pessoas físicas ou jurídicas 
que atuam na agricultura fami-
liar e da agroecologia, para o 
artesão ou entidades do setor 
de artesanato regional e para 
o setor ferroviário.

O texto final reduziu tempo-
rariamente as taxas do Corpo 
de Bombeiros para o setor de 
eventos técnico-científicos, es-
portivos, corporativos, culturais 
e sociais e de entretenimento. 

Também se permitiu o di-
ferimento (adiamento) do re-
colhimento do imposto devido 
por substituição tributária du-
rante o estado de calamidade 
pública, pelo prazo de até 150 
dias.

Foi proibida a suspensão 
e o cancelamento da inscrição 
estadual de empresas em ra-
zão de dívidas tributárias ven-
cidas durante o estado de 
calamidade pública decorrente 
da pandemia.

Uma solicitação frequente 
nos encontros regionais, a re-
dução do ICMS para máquinas 
e implementos agrícolas já 
constava no projeto original.

diretrizes 

O projeto aprovado pela 
ALMG também estabeleceu 
diretrizes para o apoio ao setor 
de eventos, incluindo a possi-
bilidade de o BDMG oferecer 
linhas de crédito em condições 
especiais para o setor e a possi-
bilidade de retomada gradati-
va do patrocínio de eventos de 
forma direta pelo estado.

Por fim, também foi inclu-
ída diretriz para estimular a 
implementação de incentivos 
fiscais municipais, assim como 
programas de regularização 
tributária.

Presidente da Almg, deputado Agostinho Patrus
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https://sites.almg.gov.br/recomecaminas/o-que-e/index.html?utm_source=home&utm_medium=megabanner&utm_campaign=recomeca-minas
https://www.almg.gov.br/atividade_parlamentar/tramitacao_projetos/interna.html?a=2021&n=2442&t=PL&aba=js_tabVisao
https://www.almg.gov.br/atividade_parlamentar/tramitacao_projetos/interna.html?a=2021&n=2442&t=PL&aba=js_tabVisao
https://www.almg.gov.br/participe/opiniao_projetos_lei/index.html
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cPis dA coVid-19 e dA BHtrAns

os Altos Preços dos Alimentos

técnicos BrAsileiros PerderAm esPAço no eXterior

A Câmara Municipal de Belo Horizonte instalou 
duas Comissões Parlamentares de Inquérito (CPIs) 
para apurar o uso de recursos federais e estaduais 
por parte da prefeitura da capital no enfrentamento 
à pandemia e supostas irregularidades na BHTrans. 
Em relação à CPI da BHTrans, ela é importante 
porque trata de pessoas que usam diariamente o 
transporte coletivo e, em plena pandemia,  o que 
pode impactar o número de contaminações em 
Belo Horizonte. Vale ressaltar, que o transporte 
público, há décadas, é um dos grandes problemas 
enfrentados pela população das grandes cidades no 
Brasil. Falta vontade política para que as autoridades 
públicas decidam por ações a favor dos usuários.

A pandemia, além de causar inúmeras mortes, 
também está provocando o aumento dos preços de 
alimentos básicos para todas as famílias. É uma situação 
assustadora e preocupante, principalmente em um país 
com alto índice de desemprego e de pessoas passando 
fome. Nos últimos 12 meses, o óleo de soja subiu 82%, 
muito acima da inflação média, assim como o arroz, as 
carnes e o gás que não param de subir. Quando quase 
tudo está caro, não existe criatividade para a população 
comprar os alimentos. É uma tarefa difícil. Se por um lado, 
o Brasil sai ganhando, porque é um grande produtor e 
exportador de alimentos, por outro, enquanto a demanda 
externa estiver aquecida, o custo não deve abaixar. Então 
é preciso plantar mais para aumentar o volume de pro-
dução e, assim, dar o mesmo direito ao povo brasileiro 
de poder comprar alimentos com valores mais baixos.

A contratação de técnicos de futebol do Brasil para 
trabalhar no exterior está cada vez mais escassa. O 
desafio é recuperar a representatividade no exterior, 
principalmente na Ásia, em mercados muito rentáveis, 
onde até pouco tempo eram figurinhas carimbadas. 
Prova disso é que, há uma década, a primeira divisão 
da Arábia Saudita tinha três brasileiros dividindo espaço 
com cinco europeus entre os 12 clubes participantes. 
Agora, na temporada 2020/2021, são 10 europeus entre 
os técnicos. Apenas 2 são brasileiros. A razão principal 
da escassez de trabalho no exterior são os resultados da 
seleção nas últimas Copas, além daquela goleada histó-
rica de 7a1 para a Alemanha na Copa do Mundo de 2014.

c A n A l   A B e r t o

ABAndono de AnimAis. A Organização Mundial da 
Saúde (OMS) estima que somente no Brasil exista 
mais de 30 milhões de animais abandonados, entre 
10 milhões de gatos e 20 milhões de cães. Em grandes 
cidades, como Belo Horizonte, a estimativa é que para 
cada cinco humanos, um cachorro está abandonado 
e essa situação se agravou durante a pandemia. Vale 
lembrar que o abandono de animais é crime federal e, 
em Minas Gerais, existe um decreto que pune quem 
pratica maus-tratos. O planejamento é a melhor 
forma de prevenir uma situação grave como essa. 
Ter um animal de estimação exige tempo e dinheiro. 
Então, pense nisso antes de ter o seu.

uberlândia entrega hortifrútis dos kits
alimentação para mais de 52 mil alunos

Prefeita recebe participantes 
do concurso “Gari do Ano”

A Prefeitura de Uberlândia está 
dando continuidade à distribuição 
dos kits alimentação e fez a entrega 
de hortifrútis em 51 escolas municipais 
e Organizações da Sociedade Civil 
(OSCs) na semana passada. Ao todo, 
o programa beneficia mais de 52 mil 
estudantes dos segmentos urbano e 
rural da educação infantil integral e 
parcial, do ensino fundamental e da 
Educação de Jovens e Adultos (EJA). 

O período de distribuição dos 
kits com as hortaliças continuará até 
o dia 7 de julho, conforme o crono-
grama estabelecido pelo Programa 
Municipal de Alimentação Escolar 
(Pmae), da Secretaria Municipal de 
Educação (SME). Segundo a diretora 
do Pmae, Tania Martinelli, a entrega 
segue dinâmica semelhante dos 
kits de gêneros básicos, mas por se 
tratarem de alimentos perecíveis a 
recomendação é que a entrega ocorra 
em apenas um dia. 

“Como os produtos chegam às 
escolas nas terças-feiras, promovemos 
a entrega em um único dia e criamos 
a quarta nutritiva. Para não haver 
aglomerações, as escolas entram em 
contato com as famílias por telefone 
ou grupos de WhatsApp e fazem o 
agendamento para a retirada dos 
alimentos”, explicou a diretora. Ela 
destacou que os beneficiados devem 
levar sacolas para o transporte dos 
hortifrútis. 

As montagens dos kits são feitas 
pelos servidores das escolas e res-
peitam as normas de biossegurança 
devido à pandemia. Durante todo o 
trabalho são disponibilizados frascos 
com álcool em gel e os servidores 
obrigatoriamente usam máscaras 
faciais e respeitam o distanciamento 
social. No dia da entrega, os alimentos 
são retirados em ambientes abertos 
e arejados.

A distribuição gratuita dos ali-
mentos foi estabelecida com a inten-
ção de contribuir na manutenção das 
necessidades nutricionais dos estu-
dantes durante a suspensão das aulas 
presenciais, devido à COVID-19. Cada 

modalidade de ensino tem um con-
junto específico, composto de acordo 
com o recurso financeiro proveniente 
do governo federal, por meio do Fun-
do Nacional de Desenvolvimento da 
Educação (FNDE). A composição dos 
kits de hortifrútis também está sujeita 
a alterações devido às condições cli-
máticas e produtivas dos agricultores. 

Os cadastros para ter acesso ao 
benefício foram feitos no mês de março 
e a distribuição dos gêneros básicos teve 
início em abril. Para atestar a veracidade 
das informações, os dados fornecidos 
nos procedimentos foram confrontados 
com o sistema de matrícula das escolas 
municipais (web acadêmico).

 

entregas dos kits

 São feitas somente nos dias e 
horários marcados antecipadamente 
pelas escolas, não havendo a neces-
sidade de comparecimento em outros 
momentos. Para retirar, cada respon-
sável deve apresentar documento de 
identificação com foto e número do 
CPF, além de levar sua própria sacola 
para transportar os alimentos. Os 
gêneros alimentícios não perecíveis 
serão distribuídos a cada 3 meses e 
os hortifrútis serão mensais.

Produtores rurais 

A inclusão de hortifrutis no kit 
alimentação contribui também 
com os agricultores rurais que 
fornecem produtos da agricultura 
familiar e têm a oportunidade de 
escoarem suas produções, além de 
terem incrementos em suas rendas 
familiares.  

Ao utilizar produtos da agri-
cultura familiar, a prefeitura segue 
recomendações do Programa Nacio-
nal de Alimentação Escolar (PNAE), 
contribuindo com a educação alimen-
tar e nutricional dos estudantes de 
todas as etapas da educação básica 
pública. 

Por meio de uma chamada 
pública realizada anualmente para 
incentivar os pequenos produtores 
rurais, a administração municipal se-
leciona cooperativas de agricultores 
familiares para atender as escolas. 
Na chamada pública vigente são qua-
tro cooperativas selecionadas com 
aproximadamente 400 produtores 
contribuindo na oferta de alimentos. 
Nos kits foram incluídas frutas e ver-
duras sazonais e nesta semana tem 
maracujá, maçã, batata e beterraba, 
entre outros produtos.
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O dia 17 de maio começou dife-
rente para os participantes do con-
curso “Gari do Ano”, promovido pelo 
Departamento Municipal de Limpeza 
Urbana (Demlurb) em parceria com 
a Secretaria de Comunicação Pública 
(Secom) da Prefeitura de Juiz de Fora 
(PJF). Os profissionais tiveram a opor-
tunidade de conhecer pessoalmente 
a prefeita Margarida Salomão (PT), 
em seu gabinete, que anunciou o re-
sultado da votação popular realizada 
em comemoração ao Dia do Gari, 
celebrado em 16 de maio.

Com 28,8% dos votos, Valéria 
Meireles da Silva, da capina, levou 
o título de Gari do Ano 2021 entre 
as mulheres. Já entre os homens, o 
mais votado foi o Juliano de Paula 
Neto, da varrição Norte, com 16,9% 
dos votos.

Feliz com a primeira colocação, 
Valéria se diz grata a todos que dedi-
caram o voto a ela, afirma que ama 
o trabalho que faz pela cidade e co-
memorou a oportunidade de visitar o 
gabinete da prefeita. Juliano também 

ficou feliz com a primeira colocação 
no concurso, destacou o orgulho que 
sente pela profissão e ressaltou o 
companheirismo existente entre os 
colegas de trabalho do Demlurb.

Margarida ressaltou a importân-
cia do papel desempenhado pelos 
profissionais da limpeza urbana, e 
reforçou que os participantes do con-
curso representam todos os demais 
trabalhadores do Demlurb que tanto 
contribuem com a saúde da popula-

ção promovendo limpeza e melhorias 
na cidade. Todos receberam prêmios e 
uma fotografia impressa tirada com a 
prefeita na entrada do gabinete.

A diretoria do Demlurb, Gisele 
Pereira Teixeira, também esteve pre-
sente na entrega das premiações. Ela 
falou sobre o processo democrático 
de realização do concurso, que abriu 
a possibilidade de participação de 
profissionais dos mais variados seto-
res do Demlurb.

PM
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Dois novos gestores da Secre-
taria de Estado de Cultura e 
Turismo (Secult) foram em-

possados no dia 19 de maio. Felipe 
Cardoso Vale Pires, nomeado para 
a presidência do Instituto Estadual 
do Patrimônio Histórico e Artístico 
de Minas Gerais (Iepha-MG), e 
Jefferson da Fonseca, presidente 
da Fundação de Arte de Ouro Preto 
(Faop), assumiram os cargos em 
cerimônia realizada na sede do 
Iepha, no Circuito Liberdade em 
Belo Horizonte.

rouBo de energiA. Os chamados “gatos”, ligações 
clandestinas, é um velho problema que acontece em 
todo o Brasil. E não pensem que é somente a classe 
pobre que comete essa prática. Recentemente, a polícia 
descobriu na região metropolitana de Belo Horizonte 
uma organização criminosa que estava fornecendo 
energia ilegal a um grupo de empresários de classe 
alta. Essas ligações trazem riscos à população porque 
aumentam as chances de causar um curto-circuito e 
incêndios. Além disso, gera prejuízo financeiro para to-
dos, porque parte desse valor é repassada para a tarifa 
dos consumidores, ou seja, nós pagamos pela falta de 
responsabilidade de alguns. O furto de energia é crime 
e o infrator está sujeito a pena de até 8 anos de prisão.

BrAsil Poderá ter 900 mil mortes Por coVid-19 
Até setemBro. A notícia não é boa, mas serve de 
alerta para os brasileiros neste momento de uma grave 
crise sanitária. O Brasil poderá ter um novo aumento 
de mortes por COVID-19 nos próximos dias e, no pior 
das hipóteses, registrará mais de 900 mil óbitos até 
setembro. Os dados são de uma projeção feita pelo 
Instituto Para Métricas de Saúde e Avaliação (IHME), 
com sede nos Estados Unidos. O pico aconteceria no 
início do inverno, com quase 4 mil mortes por dia. O 
número de casos ainda é alto e o uso de máscaras, o 
distanciamento físico e a higiene das mãos são funda-
mentais neste momento. Há muitas pessoas andando 
pelas cidades e muitas nem sabem que carregam o 
vírus. Os cuidados também devem ser seguidos pelas 
pessoas que já se vacinaram, porque não estão total-
mente protegidas e podem ser uma fonte de contágio.

Jefferson da Fonseca, leônidas oliveira e Felipe cardoso Vale Pires
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http://www.iepha.mg.gov.br
http://www.iepha.mg.gov.br
http://www.iepha.mg.gov.br
http://www.faop.mg.gov.br/
http://www.faop.mg.gov.br/
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A hora da verdade
O Campeonato Mineiro 

de 2021 chegou ao fim. O 
campeão recebe a taça no 
domingo (30), e nem vai ter 
tempo para comemoração. 
O calendário é apertado e 
a maratona indica uma se-
quencia de jogos e viagens 
de tirar o fôlego. A fase 
laboratório acabou. Agora 
é matar ou morrer. 

O América reestreia na 
Série A e precisa acabar de 
vez com o fantasma do sobe 
e desce. A diretoria faz um 
bom trabalho. A estrutura 
é forte. A manutenção da 
comissão técnica, da maio-
ria do elenco e dos bons 
reforços contratados repre-
sentam pontos altamente 
positivos. Penso que chegou 
o momento do América 
provar que tem condições 
de seguir firme na serie A 
e na Copa do Brasil. Quem 
sabe buscar uma vaga nas 
competições organizadas 
pela Conmebol. 

O Cruzeiro continua sen-
do um grande ponto de 
interrogação. Em que pese 
a grande luta da diretoria 
para resolver os problemas 
fora de campo, o futebol, 
carro chefe do clube, foi 

atingido de forma quase 
mortal e continua respi-
rando com dificuldades. O 
elenco está longe de ser o 
ideal para uma agremiação 
com tanta tradição, vitorias 
e títulos. A grande família 
azul quer mais, sonha com 
muito mais. Quem sabe com 
calma e trabalho serio o 
Cruzeiro consiga dar a volta 
por cima. Voltar para a elite 
do futebol tem que ser o 
objetivo principal. Além da 
difícil Serie B, o Cruzeiro tem 
a Copa do Brasil no meio do 
caminho, importante para 
faturar um bom dinheiro e 
abrir portas maiores. 

E o Atlético. Com um 
projeto poderoso em anda-
mento vai se transformando 
num potencial candidato a 
grandes conquistas. Mon-
tou um elenco de respeito, 
tanto em quantidade como 
em qualidade. A comissão 
técnica é de excelência e a 
estrutura é fabulosa. Além 
da Serie A, o clube disputa 
a Copa do Brasil e a Copa Li-
bertadores, sendo apontan-
do pela crônica esportiva do 
Brasil como franco favorito 
para brigar na cabeça por 
todas as taças.

Do interior temos vários 
times lutando por um lugar ao 
sol neste mundo complicado 
do futebol. O Tombense, bi-
campeão do interior mineiro 
vai disputar a Serie C. É um 
clube bem estruturado, tem 
recursos, sempre organiza bons 
times e trabalha com o objetivo 
de subir mais um degrau. Na 
Serie D, a mais complicada, va-
mos ter quatro representantes, 
Caldense, Patrocinense, Boa e 
Uberlândia. O dinheiro para 
participar é curto, as viagens 
longas, os campos ruins. A 
tarefa não é fácil.

E mais uma vez nossos 
profissionais da crônica es-
portiva estão preparados 
para encarar o desafio de 
acompanhar os times mi-
neiros em todos os cantos do 
Brasil. Narradores, comenta-
ristas, repórteres, redatores, 
técnicos e a nova turma das 
redes sociais não perdem 
lance. Custe o que custar a 
missão é manter o publico 
bem informado. 

O calendário é arrocha-
do. A maratona é longa. A 
bola vai rolar. Vamos ver 
quem tem mais bala na 
agulha. A hora da verdade 
está chegando.

cBF terá nova divisão para
o futebol feminino em 2022
O ano de 2022 será de significativas 

mudanças para o futebol feminino 
brasileiro. A Confederação Brasi-
leira de Futebol  (CBF) anunciou 

no dia 17 de maio, a criação de uma nova 
divisão, trata-se do Campeonato Brasileiro 
Feminino A-3. A novidade aumentará o 
número de equipes participantes nas com-
petições nacionais, passando de 52 para 64, 
divididos entre as três séries. 

A criação de uma nova competição é 
mais um passo no contínuo trabalho de 
fomento do futebol feminino no Brasil, que 
a partir de 2022 contará com quatro cam-
peonatos adultos - o Brasileiro Feminino 
A-1, A-2, A-3 e a SuperCopa do Brasil. Assim 
como, as três competições de base - o Bra-
sileiro Feminino Sub-18, o Sub-16 e a Liga de 
Desenvolvimento Conmebol Sub-16 e Sub-14. 

“Vivemos um momento de muita matu-
ridade das competições adultas femininas, 
com o aumento da competitividade entre 
os clubes e uma visibilidade cada dia maior. 
Permitindo que novas equipes ingressem no 
circuito nacional de competições, a divisão 
A-3 ajudará muito no aumento do mercado 
de trabalho para as atletas, além de incen-
tivar o fortalecimento das categorias de 
base dos clubes, que ganham um calendário 
maior e mais estruturado”, destaca Aline 
Pellegrino, coordenadora de Competições 
Femininas da CBF.

As três divisões do Campeonato Bra-
sileiro Feminino representarão um salto 
de qualidade e quantidade de equipes no 
cenário nacional. A novidade também modi-
ficará o formato de disputa da Série A-2 que 
acompanhará a divisão de elite, que conta 
desde 2018, com um calendário fixo com 16 
equipes disputando o título nacional. 

Formato democrático

O Campeonato Brasileiro Feminino 
A-3 contará com um novo critério para a 
classificação dos clubes. Com um formato 
democrático, a competição terá represen-
tantes de todos os estados brasileiros e do 
Distrito Federal. Desta forma, serão os 27 
campeões estaduais, somados aos 4 clubes 
melhores posicionados no Ranking Nacional 
de Clubes de Futebol Masculino de 2022 e 1 
clube da federação melhor posicionada no 
Ranking Nacional de Federações de Futebol 
Feminino de 2022. 

Caso a equipe campeã estadual na tem-
porada de 2021 já esteja classificada para a 
disputa do Campeonato Brasileiro Feminino 
A-1 ou A-2 de 2022, sua substituição se dará 
seguindo a ordem de classificação final do 
estadual que originou a vaga. No caso de 
desistência dos clubes classificados pelo 
Ranking Nacional de Clubes de Futebol Mas-
culino de 2022, sua substituição se dará se-
guindo a classificação deste mesmo ranking.

calendários fixos

Atualmente com 36 participantes, o 
Brasileiro Feminino A-2 será remodelado, 
e passará a contar com 16 clubes em 2022. 
Na próxima temporada estarão classifica-
dos, os quatro rebaixados da A-1 2021 e 
as equipes que se classificarem para as 
oitavas de final da A-2 2021 (5° ao 16° 
colocados). Com a mudança, os times te-
rão um calendário fixo a partir da próxima 
temporada, com a alternância apenas das 
equipes promovidas e rebaixadas entre as 
divisões nacionais. 

Principal competição do calendário de 
futebol feminino, o Campeonato Brasileiro 
Feminino A-1 manterá o seu formato com-
petitivo. A elite do futebol feminino seguirá 
com 16 integrantes em 2022, contando com 
os doze melhores colocados em 2021, além 
dos quatro clubes promovidos da Série A-2 
2021. Em sua nona edição, a competição 
foi a primeira a ver a bola rolar em 2021 e 
atualmente está na disputa da nona rodada.

campeonato Brasileiro Feminino A-1

campeonato Brasileiro Feminino A-2

campeonato Brasileiro Feminino A-3

16 clubes participantes

 (12) remanescentes do Brasileiro Feminino A-1 2021;
 (4) clubes oriundos do Brasileiro Feminino A-2 2021;

 
Formato: Grupo único em turno único, onde todos os clubes se 
enfrentam. Avançam para a 2ª fase os 8 melhores colocados, que 
jogam em sistema eliminatório, em ida e volta, até a final.

16 clubes participantes

 (12) clubes classificados para as oitavas de final do Brasileiro 
Feminino A-2 2021;

 (4) clubes oriundos do Brasileiro Feminino A-1 2020;
 
Formato: 4 grupos de 4 clubes, jogam entre si em dois turnos. Avançam 
para a 2ª Fase os 8 melhores colocados (2 primeiros de cada grupo), 
que jogam em sistema eliminatório, em ida e volta, até a final.

32 clubes participantes

 (27) campeões estaduais na modalidade em 2020/21;
 (4) clubes oriundos do Ranking Nacional de Clubes 2022 (Masculino);
 (1) clubes oriundo do Ranking Nacional de Federações de Futebol 

Feminino de 2022; 

Formato: Primeira fase com jogos de ida e volta, caso no primeiro 
duelo a equipe não perca de 3 a 0. Avançam para a 2ª Fase as 16 
equipes vitoriosas no duelo, que jogam em sistema eliminatório, em 
ida e volta, até a final.

livro relata a história de guerino
isoni, primeiro camisa 10 do cruzeiro
O Cruzeiro está completando 100 anos de exis-

tência. E para mergulhar no centenário do clube é 
preciso revisitar o passado da instituição. Uma dessas 
indicações é o livro “Guerino Isoni, o primeiro camisa 
10 do Cruzeiro”, publicado pela Agência Número 
Um, e assinado por Ana Rita Franco Isoni, filha do 
ex-jogador, e Eugênio de Alvarenga Moreira.  

Atleta do Cruzeiro entre 1946 a 1959, Guerino 
passou a desfilar com a 10 celeste em 1950, quando 
a numeração foi introduzida no futebol. A família 

Isoni se estabeleceu no Barro Preto, e o jogador deu 
inúmeras demonstrações de amor ao clube estrelado. 
Foram 13 anos de dedicação, com direito a recusas 
a outros clubes de Rio Janeiro e São Paulo, que à 
época possuíam um futebol mais organizado e com 
capacidade financeira superior. 

Em 1952, ele viveu um dos grandes momentos de 
sua carreira. Pelo Campeonato Brasileiro de Seleções, 
marcou gols decisivos e teve atuação marcante contra 
o combinado de Pernambuco, no Independência. 
O jogador ainda ajudaria no desenvolvimento do 
futebol venezuelano, quando no fim da carreira 
defendeu o Deportivo Itália, treinado à época por 
Orlando Fantoni. 

Isoni também trabalhou por 20 anos no Tribunal 
Regional do Trabalho da 3ª Região - Minas Gerais 
(TRT-MG), ganhando ainda o apelido de “Mister Gue-
ra” por ser um exímio cantador de boleros e sempre 
trazer à tona bons causos. Inspirado pelo exemplo do 
pai, Ana Rita Isoni decidiu reunir e levar ao público a 
história de Guerino, o primeiro camisa 10 do Cruzeiro.

Para mergulhar
no centenário

do clube é preciso
revisitar o passado

da instituição


