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A crise econômica que assola o Brasil atinge em cheio os bares e restaurantes. Esse é 
um dos setores que mais amarga as consequências da pandemia do novo corona-
vírus. Pesquisa divulgada pela Associação Nacional de Restaurantes (ANR) mostra 
que mais de 71% desses estabelecimentos afirmam ter dívidas com bancos, impos-

tos em atraso e débitos com fornecedores. Empresários do ramo apontam como causa do 
endividamento a falta de apoio do poder público em mais de um ano de “abre e fecha” devido 
ao isolamento social. O presidente da Associação Brasileira de Bares e Restaurantes (Abrasel), 
Paulo Solmucci, acredita que faltou um diagnóstico correto no país. “Os estados e municípios 
nunca foram chamados à mesa de negociação, como aconteceu, por exemplo, na Europa”.

O nome do prefeito de Uberlândia, Odelmo Leão (PP), foi 
exaltado como pré-candidato ao governo de Minas. Ao que tudo 
indica, essa seria a terceira via no que diz respeito à sucessão 
ao Palácio Tiradentes em 2022. Odelmo já foi deputado federal 
e prefeito por diversas vezes. Além disso, exerceu o cargo de 
secretário de Estado e é líder empresarial com notório desem-
penho no mundo do agronegócio em Minas e no Brasil.

90% da população trans
do Brasil tem a prostituição

como fonte de renda
O Brasil é o país que mais mata pessoas trans no mundo. 

Contraditoriamente, é o lugar onde mais se consome pornografia 
desse grupo. Esse cenário de violência reflete nas oportunidades 
que a população trans tem no mercado de trabalho. Por conse-
quência disso, 90% delas têm a prostituição como fonte de renda 
e única possibilidade de subsistência. Para a secretária de articu-
lação política da Associação Nacional de Travestis e Transexuais 
(Antra), militar da Marinha do Brasil e travesti, Bruna Benevides, 
os números fazem surgir um ciclo de precarização, invisibilidade 
e marginalização dessas vidas. “Além disso, existe a transfobia, 
que inclui discursos violentos dentro da identidade de gênero. 
Colocando-nos em posições não saudáveis de pessoas que não 
devem ser incentivadas”.

7 em cAdA 10 restAurAntes
e BAres estão endividAdos
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Prefeito de Uberlândia
é pré-candidato ao
governo nas eleições
do próximo ano

odelmo leão aceitou o desafio
de mais uma candidatura
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para o diagnóstico precoce 
de doenças intestinais

Maio foi o mês escolhido para conscientizar a população sobre 
as doenças inflamatórias intestinais (DII). Realizada pela Sociedade 
Brasileira de Coloproctologia, a campanha Maio Roxo visa informar 
mais a respeito do tema, além de estimular o diagnóstico precoce. 
“Muitas pessoas nunca ouviram falar sobre patologia inflamatória 
intestinal. Sintomas como diarreia, acompanhada de muco e sangue 
com vários episódios durante o dia, dor abdominal, emagrecimento 
e fraqueza são alertas”, informa a coloproctologista Cristiane Koizimi.

De Minas para Marte:
engenheiro Ivair Gontijo fala

sobre seu papel em missão da Nasa
Nascido em Moema, no Centro-Oeste do estado, Ivair Gontijo 

vive uma rotina bem diferente daquela de garoto do interior de 
Minas. O físico e engenheiro mineiro trabalha na Nasa, agência 
espacial norte-americana, em uma missão que busca encontrar 
vestígios de vida em Marte e os resultados já são promissores. 
“Nós pousamos em um lugar espetacular, na cratera Jezero que 
claramente já foi coberta de água em um passado distante, o local 
era um lago e tinha até um rio. São rochas sedimentares que, aqui 
na Terra, encontramos fósseis e outras evidências de vida. E é essa 
nossa intenção”, descreve.

74% dos consumidores não sabem
quanto pagam de imposto nas compras

O brasileiro se queixa do alto valor dos produtos, mas pouco reflete sobre o peso que os tributos representam 
no consumo do seu dia a dia. Um levantamento feito pela CNDL e SPC Brasil revela que 74% dos consumidores não 
têm o hábito de procurar saber o quanto pagam de imposto ao adquirir um bem ou contratar um serviço. Para o 
vice-presidente da Câmara de Dirigentes Lojistas de Belo Horizonte (CDL/BH), Fernando Cardoso, a sociedade precisa 
ter conscientização. “Defendemos um sistema tributário mais simples e menos oneroso, com transparência e que 
mostre onde os recursos estão sendo aplicados, pois eles deveriam retornar em forma de serviços essenciais de 
qualidade, como saúde, educação, segurança, entre outros, o que não tem acontecido plenamente”.

oPinião – PáginA 2
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Ateadores de fogo

Faz quatro semanas que foi 
instalada a Comissão Parla-
mentar de Inquéritos (CPI) 
para investigar ações e omis-

sões do governo federal no enfren-
tamento da pandemia, assim como 
a aplicação de recursos federais por 
estados e municípios no combate à 
COVID-19.

Até agora, o que se tem visto é uma 
vergonhosa orquestração engendrada, 
em sua maioria, por senadores com 
processos pendentes na Suprema Cor-
te, espertos o bastante para classificar 
todos os inquiridos como testemunhas, 
porquanto, nesta condição, não podem 
mentir em seus depoimentos, pois pas-
síveis de serem incursos na tipificação 
criminal de falso testemunho, cuja pena 
é a prisão.

Embora senadores, escolhidos des-
de a Roma antiga dentre os mais velhos 
e experientes, esses vetustos cidadãos 
vêm protagonizando cenas inacredi-
táveis, típicas de antigos inquéritos 
policiais, forçando os inquiridos a res-
ponderem apenas as alternativas “sim 
ou não”, quando o questionamento, 
muitas vezes, requer contextualizações 
e explicações detalhadas. Ademais, 
formulam perguntas que nada têm a 
ver com a condição de testemunha, 
que normalmente atesta a veracidade, 
por ter assistido a um acontecimento 
ou fato.

Com efeito, não se deve exigir de 
uma testemunha arrolada a avaliação 
de opiniões ou comportamentos exter-
nados por terceiros, muitas vezes não 

ouvidas nem vistos por ela. Não é da 
alçada de uma testemunha avaliar se o 
presidente está certo ou errado ao agir 
desta ou daquela forma. E quando ten-
tam justificar, são ameaçados de prisão 
pelo presidente, pelo vice-presidente ou 
pelo relator, todos cheios de “poder de 
polícia” para mostrar...

Mas em uma CPI não se pode 
classificar todos como testemunhas 
e ninguém como réu, salvo melhor 
juízo, embora, pelo que se assistiu até 
agora, o réu oculto repousa na figura 
do presidente da República, que a 
oposição pretende incriminar de ser 
o responsável pelas mortes provoca-
das por uma pandemia virótica, que 
se espraia mundo afora, de forma 
invisível e sem outro antídoto a não 
ser a vacina. 

Nesta CPI, os rigores da lei são 
para os “amigos do Rei”, que vêm 
sendo pré-julgados a qualquer resposta 
que destoe do depoimento de outra 
testemunha supostamente “dona da 
verdade”. Nestas situações, são acusa-
dos de mentirosos, em rede nacional, 
numa total falta de respeito, além de 
agredirem a Constituição Federal, que 
lhes garante o direito ao contraditório. 
Para os “inimigos do Rei”, todavia, os 
inquisidores lhes conferem todas as 
benesses e salamaleques. Até mesmo 
fazerem uso do tempo de pergunta 
para proselitismo político, achincalhan-
do despudoradamente a testemunha 
e o presidente da República para, ao 
fim e ao cabo, dizerem que não têm 
perguntas a fazer.

Impossibilitados de imputar qual-
quer crime ao presidente da Repú-
blica, por absoluta falta de provas, 
os membros da CPI - com maioria 
composta por opositores ao governo 
federal - atiram para todos os lados, 
para manterem armado o palanque 
eleitoral por maior tempo, a fim de 
afetarem o inquestionável prestígio 
popular do Bolsonaro e seu sucesso 
nas urnas, em 2022.

Um exemplo típico: no domingo 
passado, o senador Randolfe Rodrigues 
(Rede-AP), contrariado com a presença 
do general Pazuello, ex-ministro da 
Saúde, ao lado do presidente da Repú-
blica, em palanque, ao final de passeio 
de motos no Rio de Janeiro, fez amea-
ças de que o convocaria novamente à 
CPI. Com que objetivo? Para justificar 
sua participação, “sem máscara”, no 
acontecimento que reuniu milhares de 
motociclistas, em apoio ao presidente 
Bolsonaro.  

Sinceramente, não consigo alcan-
çar o raciocínio do jovem senador. 
Como pretender que um oficial, da 
segunda mais alta patente do Exército, 
tenha que dar satisfação à CPI da CO-
VID, por onde anda ou deixa de andar? 
Penso que somente o comandante 
do Exército poderia fazê-lo, se houver 
suspeita de infração disciplinar. 

Na situação em que o país se encon-
tra, lutando com todas as armas contra 
a pandemia da COVID-19, temos que ter 
a consciência cívica de que precisamos 
mais de bombeiros que de senis atea-
dores de fogo...

Fim dos lixões? 
isando atender às demandas de diversos municípios, o presi-
dente da Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais 
(Fiemg), Flávio Roscoe, afiançou um programa do Ministério 
do Meio Ambiente. A proposta deseja incrementar projetos 

de usinas mecanizadas de resíduos sólidos urbanos. 
O ato solene aconteceu na sede da federação e contou ainda com 

a presença do ministro Ricardo Salles e do governador mineiro Romeu 
Zema (Novo). Na ocasião, se debateu sobre a transferência de recursos fi-
nanceiros necessários da pasta para a execução do programa Lixão Zero.

Pelos atores envolvidos, não restam dúvidas que, desta vez, o tema 
será levado a efeito para melhoria de diversas comunidades mineiras. 
A partir de agora, as providências burocráticas para seleção de projetos 
que se enquadrem no edital de Chamamento Público serão tomadas. 
Segundo dados da Secretaria de Estado de Meio Ambiente, em 2020, 
foram mapeados 32 consórcios públicos intermunicipais que, conforme 
seus estatutos e protocolos de intenção, atuam na gestão de resíduos 
sólidos urbanos. Ao todo, foram identificadas 406 cidades mineiras 
(33% da população) que já integram a esse mecanismo de credencia-
mento, visando atender aos objetivos dos protocolos assinados pelos 
entes públicos. 

Durante o certame, Roscoe afirmou que o tratamento do lixo urbano 
no Brasil é uma questão importante. “Retirar do lixão os resíduos que 
podem ser utilizados na economia é reforçar uma política ambiental 
adequada, pois o que era descarte se transforma em receita. Assim, esta-
mos transformando o lixo em geração de renda”. Salles complementou: 
“Vivemos em um país onde 100 milhões de pessoas não têm coleta e 
tratamento 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”. O ministro do Meio Ambiente se comprometeu ainda 
em atender a uma média de 400 municípios mineiros. 

O tema requer atenção especial das autoridades, pois a situação 
dos lixões em Minas e no Brasil é um assunto recorrente. Atualmente, 
para resolver a questão, a Prefeitura de Belo Horizonte se viu obrigada 
a firmar convênio com a Prefeitura de Sabará para onde envia grande 
parte dos detritos. Na região metropolitana, o assunto também é tratado 
com preocupação ao longo de uma década. Contudo, tem ficado apenas 
no campo da discussão sem que nada seja feito na prática. 

Segundo Zema, R$ 1 bilhão investido, especificamente, em Minas é 
dinheiro proveniente de um acordo complementar feito entre o estado 
e a Vale para aplicação nas cidades marginais ao Rio Paraopeba. Es-
peramos que os resultados conquistados com esse programa não seja 
apenas uma estratégia para alavancar votos em um possível projeto 
eleitoral que se avizinha.

ivair gontijo: mineiro trabalha na
nasa em busca de vida em marte

Nascido em Moema, no 
Centro-Oeste mineiro, o 
físico e engenheiro Ivair 

Gontijo é um daqueles brasilei-

ros inspiradores. Ele é uma das 
mentes por trás da tecnologia 
envolvida na construção do robô 
explorador Perseverance, da 
Nasa, que posou em Marte em 
fevereiro deste ano após 7 me-
ses de sua partida da Terra. Esse 

veículo exploratório é o quinto 
e mais sofisticado jipe-robô 
construído pela agência espacial 
norte-americana, e sua missão 
é encontrar vestígios de vida mi-
crobiana que possa ter existido 
no planeta vermelho. 

gontijo e o rover Curiosity no Jardim de marte, no
laboratório de Propulsão a Jato da nasa, na califórnia

leíse costa
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como foi sua trajetória profissional 
até a nasa?

Por várias vezes, tentei um empre-
go na Nasa e não foi na primeira que 
deu certo. Leva tempo, essas coisas 
acontecem para quem continua insis-
tindo e tem a paciência de esperar a 
hora certa. Minha trajetória até a Nasa 
é tão complexa, cheia de dificuldades 
e com tantos desvios que até escrevi o 
livro “A caminho de Marte”, ganhador 
do Prêmio Jabuti de Livro de Ciência 
no Brasil. Nele, conto minha história 
desde o interior de Minas, passando 
pela Escola Agrícola de Bambuí, onde 
me formei técnico agrícola e depois 
trabalhei no município de Pirapora, 
no Norte de Minas, até meu trabalho 
na Nasa. Não era meu sonho quando 
criança trabalhar lá, porque naquela 
época ninguém dizia que se podia ter 
sonhos assim. 

como é o dia a dia do seu traba-
lho? 

Desde 18 de março de 2020, esta-
mos trabalhando de casa e, apenas em 
situações especiais em que são absolu-
tamente necessárias, nos deslocamos 
para atuar presencialmente. Tenho 
atuado em operações no planeta Mar-
te. Desde 30 de julho do ano passado, 
a espaçonave estava em movimento a 
caminho do planeta, então participava 
pela manhã de uma reunião onde a 
gente checava os dados, conferia a 

“saúde” da espaçonave e  garantia que 
estava tudo certo até o dia do pouso, 
que foi extremamente emocionante. 
E, agora, trabalhamos em operações 
na superfície de Marte. Basicamente, 
nós analisamos os dados vindos do 
planeta, chegam de lá centenas de 
informações via satélite em órbita 
marciana, nós interpretamos esses 
materiais para garantir que todos os 
instrumentos estejam funcionando 
corretamente, com as temperaturas 
corretas e que está tudo bem. Passa-
mos esses dados para o grupo que está 
criando a sequência de comandos que 
serão enviados ao robô para que ele 
trabalhe no dia seguinte em Marte ou 
o “sol seguinte”. Chamamos o dia mar-
ciano de sol porque ele é 40 minutos 
mais longo que um dia terrestre. 
 

Quais são os principais objetivos 
da missão Perseverance? 

O robô Curiosity, que chegou em 
Marte em 2012, tinha como objetivo 
seguir a água, o que a gente chama 
de um local habitável, ou seja, uma 
zona que poderia um dia, num passado 
distante, ter apresentado as condições 
necessárias para o desenvolvimento de 
vida no planeta. 

O robô Perseverance é diferente, 
ele está seguindo o carbono. Nós 
estamos procurando por materiais 
orgânicos genuinamente marcianos 
e quando descobrirmos eles, coletare-
mos amostras que serão colocadas em 

tubos de metal, selados e deixados na 
superfície de Marte. Se tudo der certo, 
uma missão futura irá a Marte em um 
pequeno veículo e com um foguete 
carregado com combustível que des-
cerá no mesmo local para recolher as 
amostras e disparar o foguete para a 
órbita do planeta marciano.

Uma terceira parte estará aguar-
dando na órbita para pegar o material 
e trazê-lo a Terra, onde faremos estu-
dos desses elementos. Nós pousamos 
em um lugar espetacular de Marte, 
a cratera Jezero que já foi coberta de 
água em um passado distante, era um 
lago e tinha até um rio que corria para 
dentro dela. É possível ver nitidamente 
o leito seco e o delta do rio. Portanto, 
são rochas sedimentares, aqui na Terra 
são nesses tipos que encontramos 
fósseis e outras evidências de vida. 
Queremos trazer essas amostras para 
Terra porque, hoje em dia, nós temos 
técnicas sofisticadas de química, física 
e biologia molecular para estudar esse 
material, mas isso envolve equipamen-
tos que enchem um laboratório inteiro 
ou, às vezes, um edifício. Então não dá 
para levar para outro planeta.
 
você considera que, no futuro, 
pessoas comuns poderão visitar 
marte?

No presente, os desafios para uma 
viagem tripulada para Marte ainda 
são gigantescos. Não sabemos nem 
como produzir o oxigênio para as 

pessoas respirarem durante a viagem 
que levaria quase 9 meses ou para 
sobreviver na superfície do planeta, 
além da volta à Terra. Ou, por exemplo, 
produzir comida para esse período. São 
desafios imensos, mas são obstáculos 
de engenharia que, se a gente real-
mente quiser resolver, são resolvíveis. 
Nós vamos criar soluções para isso no 
futuro. É impossível dizer, no momen-
to, quando ou como isso vai ocorrer, 
mas, acredito que vai acontecer e, 
possivelmente, estarei vivo para ver 
os primeiros humanos que pisarão na 
superfície de Marte.

 
como cientista e estudioso da 
área, você acredita em vida inte-
ligente fora da terra? 

Acreditar ou não, não tem muita 
importância. Acho que devemos nos 
questionar qual a probabilidade da 
existência de vida fora da Terra e essa 
pergunta é muito difícil de responder. 
Esta é uma das grandes dúvidas que 
está com a humanidade há séculos 
e não fizemos praticamente nenhum 
progresso. O que podemos dizer é que a 
nossa estrela, o Sol, é um astro comum. 
Então é possível que nessa multidão de 
galáxias e estrelas, em que parecem exis-
tir planetas, existam locais em que a vida 
também possa ter se desenvolvido. Não 
temos evidências de que isso aconteceu 
em outros lugares e vamos continuar 
fazendo essa pergunta até que ela seja 
respondida de uma forma ou de outra. É 
claro que seria a descoberta mais incrível 
que a humanidade poderia fazer.

O edição do Brasil 
conversou com o mi-
neiro sobre sua traje-
tória profissional e a 
missão marciana na 
qual ele trabalha.
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cenário político para 2022 e as eleições presidenciais
O ano de 2022 ainda está longe, mas para 

fins de estratégia política ele já chegou. Quem 
tem o feeling mais apurado percebe nitidamen-
te vários sinais nesse sentido Os presidenciáveis 
e seus parceiros já mudaram as ações e o tom 
das conversas. A “ordem” é promover seus 
pretensos candidatos e afastar os adversários. 
Isso fica bem claro nos posicionamentos em 
relação aos fatos políticos, econômicos e as 
crises mais recentes. 

Os analistas mais ousados garantem que 
até CPIs políticas são instauradas nestas oca-
siões. Verdade ou não, nestes momentos os 
ânimos ficam mais acirrados mesmo: é um tal 
de xingar de lá, o outro xinga daqui que nin-
guém aguenta. Fora isso já se percebe alguns 
alinhamentos. Está bem clara a polarização 
entre a esquerda e a direita. A esquerda que 
andava se digladiando em busca de liderança, 
com a anulação dos processos judiciais contra 
o ex-presidente Lula, que o impedia de ser 
candidato em 2022, se acalmou e está fechada 
com o petista como candidato à Presidência 
da República.

Um fato curioso é que, enquanto o ex-
-presidente Lula estava impedido de disputar 
as próximas eleições, Ciro Gomes (PDT) estava 

quietinho lá na esquerda, pois, pensava que 
seria o protagonista. 

No entanto, bastou a Justiça liberar Lula 
para Ciro passar a atacar o ex-presidente, in-
clusive com publicações de vídeos difamatórios. 
Isso é política!

A situação da direita é parecida com a da 
esquerda, cujo líder maior é o presidente Jair 
Bolsonaro e que, certamente, será candidato 
à reeleição, ou seja, em ambas prevalecem o 
radicalismo político.  

Embora algumas pesquisas venham 
apontando quedas sucessivas de Bolsonaro, 
sabemos que não é fácil disputar com quem 
tem mandato, com quem tem a máquina 
administrativa nas mãos. Estes podem até não 
ganharem, mas sempre dão muito trabalho 
aos concorrentes. 

Desse modo, a indefinição é com relação 
ao centro que, por suas próprias características, 
é menos raivoso do que a esquerda e a direita. 

Contudo, em função da blindagem aos 
seus preferidos e da barreira contra os outros 
postulantes, que são feitas pela esquerda e pela 
direita, a situação do centro está complicada e 
irá pegar fogo. São muitos pré-candidatos que 
querem o protagonismo lá.

Os candidatos que não encontrarem 
espaço na direita e na esquerda vão tentar se 
alocar no centro e aí a coisa vai ferver mesmo, 
pois, além dos candidatos originários, muitos 
que não encontrarem espaço nos estremos 
vão tentar se encaixar no centro. Pelo que se 
percebe, dentre os que pretendem vagas no 
centro estão o governador de São Paulo, João 
Doria (PSDB), o ex-governador daquele estado, 
Geraldo Alckmin, o ex-ministro Luiz Henrique 
Mandetta, o sumido Rodrigo Maia (DEM) e, 
quem sabe, o Presidente do Senado, Rodrigo 
Pacheco (DEM).

Pacheco poderá ser a grande surpresa nas 
eleições presidenciais de 2022. Ele é relativa-
mente jovem, muito bem preparado, um jurista 
renomado e já conta com boa experiência na 
política, pois, foi deputado federal onde fez 
bom trabalho e, agora como senador, assumiu 
a presidência da casa onde também faz bom 
trabalho. 

A favor de Pacheco conta sua baixa rejeição 
e sua ficha limpa. Em uma eleição, o fato de o 
candidato não ter rejeição é tão importante 
como se apresentar bem em pesquisas. Assim, 
penso que ele poderá ser a grande surpresa 
em 2022.

diferença política 
Segundo consta nos bastidores, o relacionamento entre o 

prefeito de Belo Horizonte, Alexandre Kalil (PSD), e o senador 
carlos viana (PSD) já foi bem mais palatável. E isso porque os 
dois são do mesmo partido e têm projetos visando o governo 
de Minas em 2022. Contudo, fala-se que o senador deve rasgar 
a ficha do PSD no próximo semestre. Coisas da política mineira.  

cena final. Em uma reunião com lideranças no Norte de 
Minas, viana deixou claro sua pretensão em disputar a vaga 
para o Palácio Tiradentes.

Bastidores da Assembleia 
É frenética a discussão nos bastidores da Assembleia Le-

gislativa de Minas Gerais (ALMG) para descobrir qual vai ser o 
deputado escolhido para se tornar conselheiro do Tribunal de 
Contas na vaga deixada por Sebastião Helvécio, que vai se apo-
sentar no próximo semestre. Não há nada muito nítido sobre o 
assunto, mas, se a escolha fosse agora, o nome poderia ser o 
do deputado sávio souza cruz (MDB). Fazem parte dessa lista 
o tucano dalmo ribeiro e o deputado Alencar da silveira (PDT).

comentário único. O debate está tão acalorado que, 
semana passada, foi dito que dalmo ribeiro, com mais de 
70 anos, não pode entrar nessa disputa, pois no tribunal a 
aposentadoria é compulsória ao completar 75 anos.

Anastasia no tJmg
Em Brasília, comenta-se que, até mesmo o presidente 

do Senado, rodrigo Pacheco, (DEM), estaria interessado na 
possível indicação do senador Antonio Anastasia (PSD) para 
o Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJMG). A conferir... 

cPis em Bh
Depois de ter facilitado o caminho para criação de duas 

CPIs na Câmara de Belo Horizonte, a presidente nely Aquino 
(Podemos) se prepara para ocupar mais espaço na mídia, 
tendo em vista o projeto político do próximo ano: ser a vice 
na chapa do governador romeu zema (Novo). 

liderança no interior 
Segundo os matemáticos da política mineira, é difícil a co-

nexão entre o presidente da Associação Mineira de Municípios 
(AMM), Julvan lacerda (MDB), e o governador romeu zema 
(Novo) por conta da eleição de 2022. Os dois têm o mesmo 
perfil no que diz respeito à popularidade e prestígio só no interior.

Araujo x droga raia
Há 20 dias, os mineiros foram surpreendidos com a venda 

da Rádio Itatiaia, uma das emissoras de maior prestígio do 
Brasil. Agora, de acordo com fontes do segmento empresarial, 
fala-se na possibilidade de uma megatransação comercial 
envolvendo a popular Drogaria Araujo e a sua concorrente 
direta: a Droga Raia. É aguardar para conferir...

monopólio das loterias
As raspadinhas, produto da Loteria Mineira, poderiam ser 

mais vendidas se fossem expandidos os locais de venda. Aconte-
ce que o sufoco vem exatamente pelo fato da Caixa Econômica 
Federal não deixar um espaço mínimo para que isso ocorra, já 
que a autarquia federal detém o monopólio das apostas em 
todo Brasil. Com certeza, trata-se de uma concorrência desleal.

cPi sem objetividade
Jornalistas da crônica política de Brasília fazem uma 

avaliação pessimista quanto ao resultado prático da CPI da 
COVID-19. “Falta objetividade nas discussões dos assuntos. 
Parece que o cenário foi feito para alavancar nomes de se-
nadores perante a opinião publica nacional”, dizem. Para os 
comunicadores, se a CPI continuar neste ritmo vai terminar 
sem apontar quem foram, efetivamente, os culpados pelas 
quase 500 mil mortes pela doença no Brasil.

odelmo leão
se declara

pré-candidato ao
governo de minas
no próximo ano

Prefeito de
uberlândia é a

terceira via na disputa
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rodrigo Pacheco é referência
na política nacional brasileira

Em Minas Gerais, o presidente do Senado, 
Rodrigo Pacheco (DEM), é uma unanimi-
dade no segmento político e, também, 
no denominado Produto Interno Bruto 

(PIB) mineiro. Pelo menos, é o que afirmam todas 
as fontes ouvidas por nossa reportagem. 

No entanto, sua atuação como dirigente do 
Senado tem o consagrado também no cenário 
nacional. É óbvio que Pacheco esquiva-se em co-
mentar o assunto, mas, em Brasília, começam as 
articulações para uma possível incursão na disputa 
presidencial do próximo ano. Ele, de acordo com 
analistas, seria uma opção política natural, diante 
da polarização recente entre o viés ideológico de 
direita do presidente Jair Bolsonaro, e da esquerda, 
comandada pelo ex-presidente Lula (PT). 

É bem admissível que, antes do final do ano, 
eventos pontuais movimentem esse tabuleiro 
para comprovar essa tese. Uma possibilidade 
seria a saída de Pacheco do DEM, filiando-se ao 
PSD, cuja sigla abriga, no momento, 10 senado-
res. Inclusive, o grupo já avalia uma aproximação 
do parlamentar mineiro com o ex-governador 
de São Paulo, Geraldo Alckmin (PSDB), no qual 
os entendimentos iniciais estão sob o comando 
do presidente nacional do PSD, o paulistano 
Gilberto Kassab.

O líder empresarial e vice-presidente da Federação das 
Indústrias do Estado de Minas Gerais (Fiemg), Fernando 
Coura, disse que: “Rodrigo é multidimensional: advogado 
preparado, brilhante e ético, cuja banca garantiu sua 
completa independência pessoal. É o mais jovem senador 
por Minas Gerais após mandato virtuoso na Câmara dos 
Deputados. E, agora, é o presidente da Câmara Alta, com 
grande protagonismo na arena republicana. Por tudo isso, 
é a grata esperança para as grandes responsabilidades 
e desempenhos que Juscelino e Tancredo inauguraram 
dentre os mineiros e os brasileiros”.

Avaliações de lideranças mineiras

O vice-presidente da Assembleia Legislativa de 
Minas Gerais, Antonio Carlos Arantes (PSDB), afirma 
que: “Dizer que temos um mineiro chamado Rodrigo 
Pacheco como presidente do Senado da República 
do Brasil é praticamente falar tudo. É termos no 
comando de um dos nossos principais poderes uma 
pessoa preparada, moderada, aberta para nego-
ciação e muito competente. Minas Gerais ganha 
protagonismo com ele no cenário nacional. É uma 
grande honra para todos os mineiros”.

Fernando coura

Antonio carlos Arantes
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Agora é oficial. A sucessão mineira 
já conta com um nome disponível 
para disputar a terceira via: Odelmo 
Leão, (PP) prefeito de Uberlândia.  

Ele definiu a respeito do tema, justamente 
nas comemorações dos seus 75 anos, semana 
passada.

O chefe do Executivo reverberou os apelos 
de lideranças ruralistas da região e do estado 
para que houvesse o seu engajamento neste 
projeto, aspirando conquistar o comando 
da Cidade Administrativa, sede do governo 
estadual. 

O lançamento do nome de Odelmo como 
pré-candidato vai movimentar os bastidores da 
política mineira. Até então, o governador Romeu 
Zema (Novo) havia demonstrado interesse em 
disputar a reeleição, embora sua popularidade 
esteja concentrada apenas nas pequenas cida-
des, especialmente nas regiões mais distantes 
da capital.

 Já o prefeito da capital mineira, Alexandre 
Kalil (PSD), apresenta o seu projeto político, 

visando participar do pleito de 2022 a partir 
de busca de alianças. Ele, segundo fontes, 
teria o apoio de muitos deputados estadu-
ais. Esse trabalho de aproximação está sob 
o comandado do presidente da Assembleia 
Legislativa de Minas Gerais, Agostinho Pa-
trus (PV), tendo como pivô desse diálogo o 
secretário de Governo da Prefeitura de Belo 
Horizonte e ex-presidente da Casa Legislativa, 
Adalclever Lopes (MDB). Outrossim, algumas 
forças políticas já sinalizam um possível apoio 
do PT mineiro ao prefeito.

liderança do triângulo 
Segundo revelações, Odelmo aceitou esse 

desafio depois de ouvir o apelo de muitas 
lideranças. As argumentações foram diver-
sas e uma delas é que após o ex-governador 
Rondon Pacheco, em 1970, nunca mais o 
município elegeu um governador. Atualmente, 
Uberlândia é o segundo colégio eleitoral e 
um dos maiores celeiros de desenvolvimento 
do país,  ostentador de uma economia diver-
sificada, capaz de gerar riqueza e bem-estar 
à população. 

O novo projeto político do prefeito uberlan-
dense faz parte de uma estratégia mais ampla, 
perpassando pela candidatura da primeira-dama 
do município, a secretária Ana Paula Junqueira à 
Câmara Federal.

A partir dessa realidade, encerram-se as 
especulações de que não havia um nome 
para ser a opção dos eleitores como terceira 
via. Relativamente ao perfil público, é sempre 
bom lembrar que Odelmo é um líder político 
aprovado; ex-deputado federal de inúmeros 
mandatos, prefeito por diversas vezes, tendo 
em seu currículo uma informação relevante: 
nunca perdeu uma eleição. Aliás, sua reelei-
ção para o posto de prefeito, ano passado, se 
deu com mais de 70% dos votos. Talvez, por 
isso, o seu nome se tornou uma liderança 
regional. 

Além disso, ele tem um histórico de empre-
sário e produtor rural bem-sucedido. É um dos 
nomes mais respeitados na liderança do agro-
negócio em Minas e no Brasil. Já foi presidente 
da Federação da Agricultura e Pecuária do Estado 
de Minas Gerais (Faemg), presidente do Sindicato 
Rural de Uberlândia e secretário de Estado da 
Agricultura de Minas Gerais.
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Ainda estamos em 2021

T ive a oportunidade de assistir ao 
Webinar organizado pela tradicio-
nal revista de negócios Mercado 
Comum, onde destaco a apresen-

tação do respeitado economista Luiz Paulo 
Rosemberg, falando sobre economia e 
política na era da pandemia, tomando 
como base as eleições brasileiras em 2022.

Procurarei aqui, destacar em um breve 
relato, as interessantes colocações feitas 
por ele, sendo o mais fiel possível.

A importância da vacinação está em 
franca expansão no mundo, diminuindo 
a taxa de mortalidade, o que nos faz ver 
que este problema é equacionável. Cada 
economia terá a sua própria reação com 
destaque para China, Europa e Estados 
Unidos que, de certa forma, tem influência 
na situação do Brasil. Há um excesso de 
demanda e a inflação está ascendente. 

Com os preços internacionais subindo 
as commodities estão numa situação cô-
moda, ajudando o país a uma recuperação 
branda, com uma inflação administrável, 
com uma atuação forte do Banco Central, 
apesar do déficit fiscal. Nas contas exter-
nas estamos muito bem. Teremos uma 
das melhores do mundo, mesmo pagan-
do os maiores juros do mercado. Temos 
um saldo comercial de US$ 40 a US$ 50 
bilhões, mais US$ 250 bilhões de reserva 
internacional. Com esses preços das com-
modities, o agronegócio, a mineração e 

outros segmentos, nos dão um conforto, 
compondo um tripé de atratividade fun-
damental, crescimento de 4%, inflação de 
4% e ao final do ano um saldo previsto de 
US$ 90 bilhões. 

Infelizmente, os juros praticados estão 
acima do esperado. Mas os avanços fiscais 
estão previstos dentro da Reforma Tribu-
tária, embora fatiada. O câmbio deve se 
manter numa variação de R$ 4,80 a R$ 
5,20, sendo a trajetória que deve seguir. 
As concessões que estão acontecendo, 
aeroportos, rodovias e outros tantos, es-
tão perdendo a atenção e destaque para 
uma mídia que prefere destacar a CPI da 
COVID, que demonstra ser mais política do 
que o esperado. O impacto desta situação 
até o final do ano sobre a sucessão torna 
o impeachment pouco provável, dando ao 
presidente a oportunidade de colher os 
frutos desta eventual recuperação. O seu 
principal oponente ainda tem que definir 
a sua situação, agora junto à justiça em 
Brasília e a entrada de um terceiro, um 
azarão, mesmo sendo um político tradi-
cional, é muito pouco provável que tenha 
sucesso. Cita-se ainda os outros possíveis 
candidatos, Ciro Gomes (PDT), João Doria 
(PSDB), Romeu Zema (Novo), Luciano Hulk, 
sem acreditar que influenciem aos eleitores.

A previsão é de um Brasil mais 
animado ao se passar a pandemia 
com o final da vacinação. Para alguns 

analistas, a perspectiva de aumento da 
velocidade de vacinação, com o corona-
vírus domado e a consequente retomada 
econômica poderão trazer novo fôlego 
ao país. O mundo inteiro deverá ver o 
Brasil de uma forma diferente, com um 
ministro das Relações Exteriores que 
fala coisa com coisa, que o militar tem 
uma postura muito mais de estadista do 
que de interventor, que a relação com 
o Congresso mudou, que temos no co-
mando do Congresso gente que dialoga 
e um ministro que mantém as rédeas da 
economia sob o seu controle. 

Estamos entrando em junho, fal-
tando ainda 7 meses para o término 
deste ano. Como estamos acostumados, 
muitas novidades podem acontecer até 
as comemorações da passagem de ano; 
muita água ainda vai rolar por debaixo 
da ponte, mas as perspectivas econô-
micas são alvissareiras, esperando que 
assim continuem. Tentemos deixar de 
lado os extremistas, os mais exaltados 
e, principalmente, os políticos, que são 
profissionais do ramo e nos concentre-
mos onde somos capazes, no trabalho, 
na produtividade, na família, na saúde 
e, sobretudo, no convívio pacífico com 
todos, respeitando as opiniões e diver-
gências políticas. Temos que aprender 
e procurar viver cada dia, lembrando 
sempre que ainda estamos em 2021.

cdl/Bh defende 
sistema tributário 

mais simples e 
menos oneroso

Uma das reclamações constantes 
dos brasileiros é sobre o preço dos 
produtos. Muitos acham caro, mas 

desconhecem que parte do valor final de uma 
mercadoria tem tributos federais, estaduais ou 
municipais embutidos. Segundo pesquisa reali-
zada pela Confederação Nacional de Dirigentes 
Lojistas (CNDL) e Serviço de Proteção ao Crédito 
(SPC Brasil), 7 em cada 10 consumidores (74%) 
não sabem quanto pagam de imposto nas 
compras. Um total de 26% dos entrevistados 
disseram procurar se informar em relação aos 
encargos ao adquirir um produto ou serviço.

Desde 2013 está em vigor uma lei que 
obriga os estabelecimentos comerciais a 
informarem na nota o valor de tributos embu-
tidos em uma compra. De acordo com o vice-
-presidente da Câmara de Dirigentes Lojistas de 
Belo Horizonte (CDL/BH), Fernando Cardoso, 
a medida tem sido positiva para evidenciar 
a quantidade de impostos que são pagos. “A 
sociedade precisa ter conscientização. Muitos 
ainda acreditam que os empresários é que 
arcam com esses custos”.

A CDL/BH defende um sistema tributário 
mais simples e menos oneroso, com transparên-
cia e que mostre onde os recursos estão sendo 
aplicados. “Deveria retornar em forma de servi-
ços essenciais de qualidade, como saúde, edu-
cação, segurança, entre outros, o que não tem 
acontecido plenamente. O Brasil ocupa a posi-
ção número 14º do ranking de países que mais 
pagam impostos. No entanto, dos 30 nações, 
com maiores cargas tributárias no mundo, fica 
em último lugar quando medimos o índice de re-
torno para o bem-estar da população”, afirma.

Entre os principais tributos sobre produtos 
e serviços estão o IPI, PIS/Cofins, ICMS, ISS. “A 
questão não é deixar de cobrar, e sim estipular 
um valor mais justo, assim como praticar uma 
gestão pública eficiente e que trabalhe em be-
nefício da sociedade. As altas taxas diminuem 
o poder aquisitivo dos consumidores, impedem 
a expansão das empresas, consequentemente 
a empregabilidade, e comprometem o cresci-
mento da economia nacional”.

Um estudo mostra que o brasileiro trabalha, 
em média, 151 dias por ano, o que corresponde a 
5 meses, só para pagar encargos. “O equivalen-
te a 41,8% do rendimento bruto de cada cidadão 
representa impostos. Ou seja, uma pessoa que 
recebe um salário mínimo perde pouco mais 
que R$ 436 do pagamento sem receber nada 
em troca”, destaca o vice-presidente.

dia livre de impostos

Realizado no dia 27 de maio, a 15ª edição 
do Dia Livre de Impostos teve como objetivo 
conscientizar a população quanto aos altos 

índices de tributos pagos pelo cidadão e que 
não retornam em forma de serviços essenciais. 
A ação, promovida pela CDL/BH e pela CDL 
Jovem, contou com a participação de mais 
de 300 lojas da capital, como drogarias, per-
fumarias, supermercados, autoescola, curso 
de idiomas, lojas de material de construção, 
calçados, roupas e acessórios, pet shop, entre 
outras.

Por meio do site dialivredeimpostos.com.br, 
o consumidor pôde conferir diversos itens com 
o valor original e o preço sem os encargos. 
Cardoso explica que a vantagem é pagar mais 
barato pelo produto e ver na prática como os 
tributos incidem sobre a mercadoria. “Já para 
os lojistas, principalmente aqueles que ficaram 
um bom tempo de portas fechadas, o benefício 
é ter um capital de giro rápido, além de poder 
desencalhar o estoque”.

Tanto em 2020 quanto esse ano, o Dia 
Livre de Impostos precisou ser reinventado 
por conta da COVID-19. “A ação sempre teve 
um caráter presencial, mas nas duas últimas 
edições também marcou presença na versão 
on-line. A pandemia acelerou o processo de 
digitalização das empresas”, finaliza.

vice-presidente da cdl/Bh, Fernando cardoso,
fala sobre a alta carga tributária no Brasil
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Brasil é um dos
países com a maior

carga tributária

Punições aos mentirosos
“A CPI da COVID-19 pode até deixar de punir parlamentares 

e outras autoridades que comparecerem para depoimentos, 
mas as pessoas comuns que forem lá e não falarem a verdade, 
vão ter problemas com a Justiça para o resto  das suas vidas. 
Elas que se cuidem”. Opinião da advogada Patrícia villela 
marino, durante debate na TV Cultura. 

Faturamento dos bancos 
Especialistas em temas econômicos, a jornalista Juliana 

rosa diz que os bancos nunca faturaram tanto, mesmo neste 
período de pandemia, mortes e quebradeira de empresas.

Falta credibilidade
O ex-ministro da Saúde, eduardo Pazuello, ao tentar de-

fender ardorosamente o presidente Jair Bolsonaro perante a 
CPI da COVID-19, terminou se expondo de maneira exacerba-
da. Na avaliação dos especialistas, ele, de certa forma, teria 
ficado sem credibilidade. Será? 

tóquio, o dilema
Muitas autoridades brasileiras ainda estão avaliando como 

negativa a participação de atletas brasileiros nas Olimpíadas de 
Tóquio. O país está com alto índice de contaminação por conta 
do coronavírus, mas a esta altura, os interesses econômicos, que 
envolvem um certame desse porte, falam mais alto.

Agitador digital
“Convenhamos que o senhor ernesto Araújo, que representa-

va o Ministério de Relações Exteriores, está mais para um agitador 
digital do que propriamente um ministro que sabe, efetivamente, 
a importância do seu cargo”, disparou a senadora goiana Kátia 
Abreu (MDB) ao debater com o depoente na CPI da COVID-19.

sem voluntários
Em Brasília, comenta-se que o negacionismo em relação à 

vacinação contra o coronavírus foi de tal ordem, que dificultou 
até o movimento destinado a encontrar voluntários para os 
testes dos imunizantes em humanos.

Cannabis salva vida...
O renomado diretor do Instituto Butantan, dimas covas, ao 

participar de um programa de TV, defendeu o uso da cannabis 
como ativo medicinal, popularmente conhecida como maco-
nha. “Esse aditivo já vem sendo utilizado na medicina há mi-
lhares de anos. O que não pode é utilizar de maneira indevida. 
Portanto, sou a favor da regulamentação da planta, mas repito, 
para fins curativos, pois isso pode salvar vidas”, disse.

Filosofia e economia
“Os empresários estão com medo do vírus, não por conta da 

contaminação propriamente dita, mas sim no que se refere ao 
seu estrago na economia. Ou seja, os donos da riqueza no Brasil 
estão preocupados é com a diminuição de seus ganhos devido 
à pandemia. É o jogo dos poderosos que pouco fazem para mu-
dar o cenário. Eles ficam esperando apenas a ação do governo 
federal, como sendo o único responsável para debelar essa crise 
sanitária quando, na verdade, deveria haver um engajamento 
maior deles”. Opinião do filósofo luiz Felipe Pondé.
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leíse costa

71% dos bares e restaurantes
do país estão endividados

As pessoas senta-
vam, começavam 
no tira-gosto e ter-
minavam apenas 

no fim do dia. E essa é nossa es-
sência, receber bem e do jeito que 
o mineiro gosta”, relembra Sandra 
Reis, assessora do restaurante Ga-
mela, localizado no Santa Tereza, 
bairro que é uma das identidades 
da capital mineira. Hoje, a reali-
dade do Gamela é outra: portas 
fechadas e mesas vazias. Assim 
como milhares de outros estabele-
cimentos do ramo alimentício. E o 
resultado de quase um ano e meio 
de “abre e fecha” é devastador: 
71% dos bares e restaurantes do 
país afirmam ter dívidas, segundo 
pesquisa da Associação Nacional 
de Restaurantes (ANR).

De acordo com estudo, rea-
lizado em parceria com a con-
sultoria Galunion e o Instituto 
Foodservice Brasil (IFB), do total 
de endividados, 79% devem para 
bancos, 54% estão com impostos 
em atraso e 37% têm débitos 
com fornecedores. Dos 650 em-
presários ouvidos, 29,2% têm 
dívidas totais que representam 
de 1 a 3 meses de faturamento 
mensal médio de 2020. Mas a 
maioria está em pior situação: 
28,1% afirmam que o endivida-
mento representa de 4 a 6 meses 
da receita, e 15% de 7 a 12 meses. 
Outros 19,4% têm dívidas que 
representam mais de um ano de 
faturamento.

Marcelo Rodrigues, empre-
sário do setor de alimentação 
há 7 anos, era dono de dois 
restaurantes na capital. Um 
deles, localizado na Avenida 
Prudente de Moraes foi fechado 
de imediato, ainda em março 
do ano passado. Ele e a esposa 
continuam administrando o Pau-
lista Grill, localizado no Carmo, 
região Centro-Sul de Belo Hori-
zonte. O casal contava com uma 
equipe de 15 profissionais para 
atender, diariamente, cerca de 
400 pessoas. Hoje, são apenas 
três funcionários.

“Obtivemos dois emprésti-
mos que nos sanaram por um 
momento. Eles serviram para 
quitar saldos negativos, débitos 
com fornecedores e, principal-
mente, acerto de todos os tra-

balhadores. Sempre tivemos em 
mente que funcionário jamais 
poderia deixar de receber, assim 
como nossos fornecedores. Eles 
são nossos principais ativos. 
Desde então, sobrevivemos um 
mês de cada vez. Desde o dia 20 
de março do ano passado, nós 
não tiramos nenhum centavo 
do restaurante, ele apenas se 
mantém. Vivemos da minha 
aposentadoria e do aluguel 
de um apartamento. Tivemos 
que vender um carro e um lote. 
Nossa esperança é o retorno da 
economia com o avanço da vaci-
nação”, resume Rodrigues sobre 
o que viveu como empresário no 
último ano. 

Ele conta que o delivery, 
apontado como possível salva-
ção, também é um desafio. “Essa 

modalidade foi importante para 
o negócio não morrer, mas tra-
balho com entrega própria e não 
com aplicativos, porque acho um 
absurdo o que as plataformas 
cobram e não acredito no serviço 
que eles entregam”, diz.

Sandra concorda. “O delivery 
nunca foi nosso forte, justamen-
te porque nosso DNA está em 
receber e ter um bom atendi-
mento. Não tínhamos delivery 
estruturado, as grandes empre-
sas de entrega cobram taxas que 
não conseguimos atender. Para 
trabalhar com plataformas como 
iFood e Rappi precisaríamos au-
mentar nosso preço e não aten-
der nosso público. Então, essa 
modalidade nunca conseguiu 
suprir nossas necessidades, era 
mais um quebra-galho”, relata.

Hoje, o Gamela, restaurante 
que nasceu de um sonho fami-
liar, luta para sobreviver com a 
ajuda de uma vaquinha on-line. 
“As principais dívidas são de 
fornecedores e, principalmente, 
aluguel e energia elétrica. A 
Cemig não aceitou negociação 
em nenhum momento. A única 
opção que eles oferecem é par-
celamento em cartão crédito, 
mas isso não era possível, pois 
precisamos dele até para nossas 
necessidades básicas. Houve mo-
mentos, inclusive, de ficarmos 
sem energia elétrica. O aluguel 
conseguimos negociar e, só por 
esse motivo, não fechamos. 
Mas, não  pagamos tudo ainda”, 
conta Sandra.

setor abandonado?

Para os empresários, a sen-
sação é de que o setor foi aban-
donado. “Não tem como não 
responsabilizar o poder público. 
Entendemos perfeitamente que 
estamos numa pandemia e que 
fechar é a saída para evitar a 
propagação do vírus, mas eles 
não podem nos deixar à própria 
sorte. Como não tínhamos funcio-
nários, por sermos uma família, 
milagrosamente conseguimos 
sobreviver. Mas, a grande maioria 
dos pequenos negócios fechou. 
Precisávamos de suporte gover-
namental para passar por isso e 
não houve. A sensação é ‘fecha e 
se vira’”, lamenta Sandra.

Paulo Solmucci, presidente 
da Associação Brasileira de Bares 
e Restaurantes (Abrasel), avalia 
diferente. “Não acho que o setor 
foi abandonado à própria sorte. 
Acredito que faltou diagnóstico 
correto e na hora certa. Em re-
lação aos estados e municípios, 
nunca fomos chamados à mesa 
em processos de decisão, como 
ocorreu, por exemplo, na Europa. 
Lá, no mesmo momento em que 
os estabelecimentos eram fecha-
dos já havia programação de re-
cursos. Tivemos ajuda do governo 
federal que, em 15 dias, anunciou 
o Programa Emergencial de Ma-
nutenção do Emprego e da Renda 
(BEm), que permitiu suspensão 
e redução de contratos”, afirma.

Na avaliação de Solmucci, o 
erro do governo federal foi acredi-
tar que a pandemia acabava em 
dezembro do ano passado. “Não 
houve renovação do decreto de 
calamidade pública e as políticas 
se encerraram. O BEm só voltou 
agora, ficamos 4 meses prejudi-
cados perdendo funcionários e 
capitais de giro. Estive com o pre-
sidente da República em janeiro 
e, na ocasião, ele me disse que 
teríamos as medidas em 15 dias. 
Elas demoraram e isso trouxe 
enormes prejuízos para o setor”. 
diz. Apesar disso, ele acredita em 
um segundo semestre positivo. 
“Nossa expectativa é que, a partir 
de julho, vamos estar muito pró-
ximos do faturamento de julho 
de 2019”.

A maioria dos

estabelecimentos

devem para

bancos ou

estão com os

impostos

em atraso

localizado no santa tereza, o gamela passa por momento crítico
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D A  C O C H E I R A AN I V ERSAR I ANT E S

A todos, os nossos Parabéns!

ENCADERNAÇÃO EM GERAL
Executamos qualquer 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
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em visita ao prefeito de ribeirão das neves, moacir costa - Junynho martins (à esquerda 
na foto), e ao secretário municipal de Administração túlio raposo (à direita ), o diretor de 
inovação da universidade de são Paulo (usP) - escola do Futuro, roberto garcia (centro), 
apresentou projeto de modernização, qualificação e formação de gestores e servidores.

A histÓriA se rePete - A notícia de que o Exército vai punir o general Eduardo Pa-
zuello por ter participado de evento político ao lado do presidente Jair Bolsonaro, no 
Rio de Janeiro, me fez lembrar um fato acontecido no longínquo ano de 1955, quando 
o ministro da Guerra, general Henrique Duiflles Teixeira Lott, quis punir o general 
Bizarria Mamede por ter feito discurso político no enterro do general Conrobert 
Pereira da Costa, defendendo o golpe contra a posse de Juscelino Kubistchek. Como 
o presidente de então, Café Filho, se negou a punir o general, Lott pensou em pedir 
demissão do cargo, mas voltou atrás quando soube que era justamente isso que os 
opositores de JK queriam. Assim, ele deu o contragolpe, garantiu a democracia e a 
posse de JK e João Goulart.

novA comPAnhiA AéreA - O Grupo Itapemirim, mesmo vivendo uma recuperação 
judicial com dívidas tributárias de R$ 2 bilhões, vai lançar a Itapemerim Transportes 
Aéreos (ITA), com um voo inaugural de Guarulhos a Brasília e promete, até 2022, 
38 novos destinos no Brasil. A Itapemerim foi fundada por Camilo Cola, que ainda 
está vivo com seus 95 anos. Outras empresas de ônibus, especialmente de Brasília 
fizeram incursão no setor aéreo. Wagner Canhedo que chegou à capital federal, com 
apenas um caminhão durante a construção da cidade, tentou ser dono da VASP e 
quebrou. Outro empresário de ônibus, Nenê Constantino criou a Gol Linhas Aéreas 
que ainda está de pé, mesmo depois de tentar administrar o que sobrou da Varig.

depois das traições de João Doria (PSDB), o ex-governador de São Paulo, Geral-
do Alckmin, está igual “gato escaldado” que tem medo de água fria. Desconfiado de 
quem ele protegeu, está conversando com o PDT, apesar de estar no PSDB há 23 anos. 

o pastor silas malafaia tem feito lobby para André Mendonça, atual advogado 
Geral da União, para o lugar de Marco Aurélio Melo no Supremo Tribunal Federal. 
Já se sabe que todos apoiariam o ex-ministro da Justiça para a Corte. Ele revelou 
que a única voz contra é de Gilmar Mendes. 

A china tem vacinado sua população com maior rapidez possível, depois da 
variante da Índia que passou a preocupar o mundo. Como a China é dona de duas 
grandes fábricas de imunizantes, ela está vacinando 30 milhões de pessoas por dia. 
Vai faltar vacina no Brasil.

A coopax chega ao Brasil com um importante lançamento: o Coopax Open 
Show. O evento on-line e gratuito acontece entre os dias 8 e 10 de junho. O obje-
tivo é promover conteúdos para o enfrentamento dos atuais desafios no setor de 
turismo e hotelaria. Ao mesmo tempo, os participantes terão a oportunidade de 
repensar táticas que possibilitem a retomada do mercado de turismo e de eventos 
de maneira segura.

A cAmPAnhA vAi comeÇAr - Entrevista concedida pelo ministro da Economia, Paulo 
Guedes, ao Jornal Folha de S. Paulo, revela que a equipe do presidente Bolsonaro está 
preparada para enfrentar a campanha política que para ele já começou. Guedes está 
comemorando a arrecadação do 1º trimestre que possibilitou destravar R$ 4 bilhões 
do orçamento, com expectativa de uma melhor arrecadação daqui pra frente, o que 
pode dar uma boa folga no orçamento governamental. Guedes promete muitas 
obras, sem ultrapassar o teto de gastos do governo.

indústria defende manutenção
do emprego e da renda

MP 1045 tem a expectativa de preservar cerca de 4,8 milhões de postos de trabalho em 2021

Ana Paula

Junqueira

comemorando

o aniversário

de 75 anos

de seu

marido, o

prefeito de

uberlândia,

odelmo leão

PM
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domingo, dia 30 de maio

Jornalista Acílio Lara Resende
João Félix Altair – Nova Lima 
Deputado Sargento Rodrigues 

segunda-feira, 31

Empresário Roberto Maluf
Sílvio Bhering

terça-feira, 1º junho

Carlos Murta - ex-prefeito de Vespasiano 
Jornalista Jorge Faria 

Quarta-feira, 02

Jornalista José Antônio de Almeida 
Rejane Rocha
Maria de Fátima da Mata 

Quinta-feira, 03

Carlos Rubens Doné - diretor da Rádio Itatiaia 

sexta-feira, 04

Amadeu Martini
Amadeu Scarpelli
Liliane Dias 

sábado, 05 

Jornalista Idamarís Félix 
Jornalista Thais Nascimento

Com o objetivo de debater os 
principais pontos da Medida Pro-
visória (MP) 1045/21, que institui 
o novo Programa Emergencial de 
Manutenção do Emprego e Renda 
(BEm), a Federação das Indústrias do 
Estado de Minas Gerais (Fiemg), por 
meio do seu Conselho de Relações do 
Trabalho, promoveu, dia 21 de maio, 
um encontro empresarial on-line 
com a presença do deputado federal 
Christino Áureo (PP-RJ), relator da MP. 

Para Flávio Roscoe, presidente 
da Fiemg, esse assunto é de extrema 
relevância e afeta, não somente o 
empresariado, mas também os tra-
balhadores. “O objetivo da MP 1045 
é a manutenção do emprego. Os 
resultados da MP 936/20, que tinha 
o mesmo propósito e escopo seme-
lhante, foram muito positivos. Com 
ela, foram preservados 12 milhões de 
empregos”, pontua.

Segundo o líder empresarial, a 
Fiemg apresentou ao relator da MP pos-
síveis assuntos que podem aumentar a 
flexibilidade de legislação, como o tele-
trabalho, que virou realidade na pan-
demia e que, para a federação mineira, 
precisa ser mais bem regulamentado. 

“Alguns pleitos da indústria, como 
prêmios; teletrabalho; justiça gratuita; 
homologação de acordos na Justiça; 
sustentação financeira das entidades sin-
dicais; substituição processual; aprendi-
zagem e PCD melhoram as condições das 
relações trabalhistas e poderão dar mais 
segurança jurídica tanto para o trabalha-
dor quanto ao empregador neste mo-
mento da pandemia”, ressalta Roscoe. 

A Medida Provisória 1045/21 reto-
ma medidas adotadas pelo governo 
em 2020 para combater os efeitos 
da pandemia da COVID-19 na econo-
mia (MP 936/20, convertida na Lei 
14.020/21). A legislação tem a expec-

tativa de preservar cerca de 4,8 milhões 
de postos de trabalho em 2021. 

Christino Áureo afirma que a MP 
vai renovar o benefício de manutenção 
do emprego. “Devemos assegurar a 
segurança jurídica de tudo o que está 
sendo estabelecido entre empregador 
e trabalhador, com fundamento nos 
mecanismos de suspensão do contrato 
e flexibilização das jornadas. Significa 
garantir a repetição da Lei 14.020/21, 
com alguns aperfeiçoamentos”, diz. 

De acordo com o governo, o objeti-
vo da retomada do programa é garantir 
a preservação de empregos e a conti-
nuidade das atividades empresariais 
para atenuar o impacto econômico das 
medidas de isolamento. Junto com esta 
medida provisória, foi editada ainda 
a MP 1046/21, que trata de medidas 
trabalhistas para o enfrentamento da 
pandemia, como teletrabalho e ante-
cipação de férias individuais.
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AirAm chAves

O conteúdo deste artigo é de responsabilidade exclusiva do seu autor

como lidar com a tristeza das crianças na pandemia

Uma coisa que a pan-
demia nos mostrou é 
o quanto estamos não 

só preocupados com o risco de 
contaminação, mas também 
estressados, cansados e tantos 
outros deprimidos. Mas esse 
problema não atinge só adultos. 
As crianças estão sendo muito 
afetadas. Algumas se tornaram 
mais agressivas, outras ficaram 
mais tristes ou com variações 
de humor.  

Sabemos o quanto os pais 
estão transtornados com a 
demanda de trabalho em casa. 
O home office pode ter deixada 
as famílias no mesmo recinto, 
com a sensação de que estão 
mais próximos. No entanto, nem 
sempre isso significa que os pais 
estão dando a atenção na qual 
as crianças acham necessárias. 
Com isso, os filhos confundem 
a presença do adulto com a 
atenção em que gostariam de 
receber, afetando suas emoções 
na pandemia. 

Família, amigos e colegas 
são fatores fundamentais que 
formam a sociedade, mas que 
têm sido atravessadas pelo mo-
mento atual. Com as crianças, 
não são diferentes. Elas não 
sabem como lidar com algo 
que não se tem entendimento. 
Ainda é muito confuso para nós, 
adultos, imagina para eles? 

Por exemplo, uma pesquisa 
conduzida, recentemente, pelo 
Children’s Hospital of Chicago, 
nos Estados Unidos, veiculada 
na revista médica JAMA Network 
Open, mostrou dados preocu-
pantes sobre a saúde mental das 
crianças e adolescentes america-
nas e como foram afetadas pelo 
ensino à distância na pandemia. 

Das consultadas, uma par-
te, cerca de 25%, mostrou-se 
estressada, ansiosa e irritada. 
Outras, cerca de 33%, sentiram-

-se solitárias. Além disso, outra 
parte das crianças, cerca de 
30%, que antes mostravam-se 
felizes, começaram a desenvol-
ver sentimentos como raiva, 
ficaram deprimidas, sentindo-se 
solitárias ou estressadas no pe-
ríodo em que suas escolas não 
recebiam os alunos fisicamente. 

Isso confirma o quanto as 
crianças e adolescentes ne-
cessitam de uma troca afetiva 
entre amigos e professores. 
Vale lembrar que esse contato 
físico na primeira infância está 
ligado às funções emocionais 
cognitivas do cérebro. É nesse 
“ambiente família” que a escola 
constrói a identidade social do 
ser humano. 

O fato de elas estarem iso-
ladas dentro de casa colabora 

para que a criança passe a não 
interagir com outras crianças, 
nem mesmo com os adultos. 
Isso ainda gera comportamen-
to agressivo, birras intensas, 
timidez exagerada, redução 
no desempenho escolar entre 
outros conflitos emocionais.

Portanto, pais e professores, 
mesmo que à distância, preci-
sam prestar atenção na forma 
como os jovens se expressam e 
algumas atitudes que possam 
manifestar, pois podem ser si-
nalizações ou respostas de como 
estão se sentindo. Sempre que 
puderem, tirem um tempo de 
qualidade para conversar com 
eles, deem atenção e mostrem 
o quanto eles são importantes 
para vocês. Isso pode fazer toda 
a diferença!

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

maio roxo destaca a importância
de falar sobre doenças intestinais

O quinto mês do ano é escolhi-
do para conscientizar à população 
a respeito de doenças inflamató-
rias intestinais (DII). A campanha 
Maio Roxo é realizada pela Socie-
dade Brasileira de Coloproctologia 
e visa informar sobre o tema e 
estimular o diagnóstico precoce.

No Brasil, as patologias infla-
matórias intestinais mais comuns 
são a doença de Crohn, que afeta 
o revestimento do trato digestivo; 
e a Retocolite Ulcerativa Inespecí-
fica (RCUI), enfermidade crônica 
inflamatória do cólon (intestino 
grosso).

A coloproctologista Cristiane Koi-
zimi explica que sintomas como diar-
reia, acompanhada de muco e san-
gue com vários episódios durante o 
dia, dor abdominal, emagrecimen-
to e fraqueza precisam de atenção.

Ela afirma ainda que não 
existem exames específicos para 
diagnóstico das DII. “É necessá-
rio uma análise especializada, 
na qual avaliamos o histórico 
clínico do paciente. Além disso, 
exames endoscópicos devem ser 
feitos, como a colonoscopia e a 
endoscopia digestiva alta. O espe-
cialista pode pedir também uma 
tomografia do abdome e exames 
de sangue e fezes, como o PCR e 
a calprotectina fecal”.

Após o diagnóstico, ela acres-
centa que é fundamental um 
acompanhamento médico. “Este 
deve ser feito por um gastroen-
terologista ou coloproctologista 
para melhorar a qualidade de vida 
e diminuição das complicações da 
doença”.

O administrador Paulo Gou-
veia tem feito isso desde que 
descobriu ter a doença de Crohn. 
Ele recorda que apresentou sinais 
leves, mas persistentes e que, por 
isso, decidiu buscar um especia-
lista. “Após alguns exames, foi 
constatada a patologia. O médico 
me explicou que, com cuidados 
específicos, tudo ficaria bem. En-
tendi meu diagnóstico como um 

convite para melhorar de vida, 
afinal, uma hora nosso organismo 
sente nossos maus hábitos”.

Após ser medicado e iniciar o 
tratamento, ele também come-
çou a fazer exercícios físicos e a 
ter uma reeducação alimentar. 
“A ponta do iceberg para minha 
melhora foi a terapia. Minha 
qualidade de vida melhorou 100% 
desde então”.

diagnóstico

A especialista elucida que, as-
sim como Paulo fez, é importante 
buscar auxílio médico. “Nem sem-
pre os sinais vêm de forma leve. 
Às vezes, essas doenças podem já 

se apresentar de maneira muito 
grave. Com isso, há risco de inter-
nação prolongada, necessitando ir 
para o CTI ou fazer cirurgia”.

Ela complementa que os pa-
cientes portadores da doença de 
Crohn, por exemplo, têm risco 
aumentado de necessitar de 
cirurgias durante a vida. “O não 
acompanhamento adequado 
pode elevar o risco de câncer 
colorretal. Hoje, sabemos que a 
melhor prevenção de câncer, nos 
pacientes portadores de DII, é 
manter a mucosa intestinal cica-
trizada por meio do tratamento 
e vigilância adequados. É por isso 
que a campanha Maio Roxo é tão 
importante”, conclui.

sem razão específica

A causa das doenças intes-
tinais inflamatórias não é co-
nhecida, mas evidências su-
gerem que bactérias normais 
do intestino desencadeiam 
uma reação imunológica 
anormal em pessoas com 
pré-disposição genética.

sintomas comuns como a diarreia
podem indicar patologias no intestino
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90% da população trans no Brasil
tem prostituição como fonte de renda

Índice escancara a necessidade de ações voltadas para a inserção desse grupo no mercado de trabalho

O programa No Limite, pro-
duzido e transmitido pela 
Rede Globo, levantou uma 
importante discussão: a falta 
de oportunidade que pessoas 

trans e travestis têm no mercado de traba-
lho. Durante uma conversa, Ariadna Aran-
tes, conhecida por ser a única participante 
trans da história do Big Brother Brasil, re-
velou que precisou se prostituir no começo 
de sua vida adulta por não conseguir um 
emprego formal. Ela foi criticada pela tam-
bém participante do reality, Íris Stefanelli, 
que disse: “todos temos escolha”, mas será 
que é assim tão simples?

Estima-se que 90% da população trans 
no Brasil tem a prostituição como fonte de 
renda e única possibilidade de subsistência. 

Esse índice é causado por diversos fatores, 
dentre eles a dificuldade de inserção no mer-
cado formal de trabalho. Além da deficiência 
na qualificação profissional causada pela 
exclusão social, familiar e escolar.

Os dados são da Associação Nacional de 
Travestis e Transexuais (Antra) e mostram 
ainda que, em média, pessoas desse grupo 
são expulsas de casa pelos pais aos 13 anos. 
Informações do Projeto Além do Arco-Íris/
AfroReggae apontam que apenas 0,02% 
estão na universidade, 72% não possuem o 
ensino médio e 56% o ensino fundamental.

Além da falta de oportunidade, o 
Brasil é o país que mais mata pessoas 
trans e travestis no mundo. De forma 
contraditória, é o lugar onde mais se 
consome pornografia deste grupo. A 
estimativa é de que a cada 48h uma 
pessoa trans seja assassinada por aqui. 
A idade média da vítima é de 27,7 anos. 

E é na prostituição que se encontra a 
maioria esmagadora das vítimas: 70% 
dos assassinados foram direcionados 
àquelas que são profissionais do sexo. 
55% deles aconteceram nas ruas. 

Para a secretária de articulação políti-
ca da Antra, militar da Marinha do Brasil e 
travesti, Bruna Benevides, os dados mos-
tram que, muitas vezes, homens se sen-
tem atraídos sexual e afetivamente por 
mulheres trans/travetis, mas não sabem 
lidar com esse sentimento. “Elas não são 
vistas e reconhecidas como pessoas aptas 
a uma possibilidade de relacionamento”.

Ela atribui isso à transfobia presente 
em nossa sociedade. “Além dos diversos 
estigmas que são colocados,o homem 
estaria infringindo uma regra da he-
teronormatividade. Seu status seria 
colocado em xeque ao se envolver com 
alguma trans ou travesti. E aí caímos na 
perspectiva da fetichização dos nossos 
corpos. Eles podem ser explorados, seja 
na pornografia ou no trabalho sexual. 
Mas nunca podem estar em um relacio-
namento afetivo ou na construção de 
laços sociais e afetivos”.

Esse processo, segundo ela, gera 
homens sexualmente frustrados. “Isso 
porque eles não podem exercer seu de-
sejo de se relacionar com outros corpos 
que não sejam o cisgêneros. O risco de 
serem descobertos se relacionando com 
alguém trans/travesti autoriza que eles 
nos desejem na tela e na pornografia, 
mas, também, faz com que acreditem 
que, ao nos encontrar pessoalmente e 
não saber lidar com a pessoa objetifica-
da, se tornem violentos”.

reflexos

Todo o preconceito sofrido pela 
população reflete diretamente nas 
oportunidades de conseguir postos de 
trabalho. “Existe uma insistência em 
atribuir qualquer tipo de demérito ou 
incapacidade social às pessoas trans. E 
isso dificulta a interação, contratação 
e também permanência no mercado. A 
ruptura familiar e a exclusão social fazem 
surgir a exclusão escolar, o que dificulta 
o processo educacional, de formação e 
qualificação técnica”.

A partir daí, se inicia um ciclo de 
precarização dessas vidas. “De invisi-
bilidade e marginalização. Fora isso, 
existe a transfobia, que inclui discursos 
violentos e narrativas falaciosas dentro 
da identidade de gênero. Colocando-nos 
em posições não saudáveis, de pessoas 
que não devem ser incentivadas. Há ain-
da a questão da evasão pós-contratação 
por consequência do assédio transfóbico 
que, muitas de nós, sofremos. E ele vem 
do corpo administrativo das empresas e 
de colegas de trabalho”.

  

mudanças

Para Bruna, faltam políticas públicas 
para pessoas trans em todos os âmbi-
tos. “No mercado de trabalho não é 
diferente. Especialmente nesse cenário 
de desemprego, tetos de congelamen-
to de gastos e Reforma Trabalhista. 
Consequentemente, a população que 
já enfrentava um alto índice de desem-
prego ou de subempregos tem sido mais 
impactada”.

Ela acrescenta que todo esse pro-
cesso precisa ser bem compreendido. 
“Políticas de segurança públicas, por 
exemplo, não devem ser pensadas com 
base no que já aconteceu. É necessário 
que haja investimento na informação e 
educação para se pensar também em 
prevenção. Além disso, é importante 
se formar policiais, agentes de saúde 
e membros do Judiciário para fazerem 
a efetiva notificação, pois existe muita 
impunidade”.

Por fim, ela ressalta que é preciso 
projetos de incentivo à formação, con-
tratação e permanência de pessoas 
trans no mercado. “Se não existirem 
ações para o enfrentamento da violên-
cia e garantia da entrada no mercado, 
a situação nunca irá mudar. É preciso 
enfrentar a questão como um todo, 
principalmente, com investimentos 
adequados”, conclui.

Primeira participante trans do
Big Brother Brasil e, agora, do
programa no limite, Ariadna
Arantes falou sobre o tema

em sua participação no reality
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capacete elmo reduz em até 60% chance
de intubação em tratamento de covid-19
Hospitais e instituições filantrópicas da capital já contam, ao todo, com 110 equipamentos que foram doadas pela CDL/BH

A crise sanitária provo-
cada pela pandemia 
de COVID-19 fez com 
que a medicina e os 

cientistas buscassem alternati-
vas para atenuar as consequ-
ências causadas pela doença. 
Uma delas é o capacete Elmo, 
desenvolvido por pesquisadores 
do Ceará, que tem se mostrado 
eficaz no tratamento de pacien-
tes acometidos pela doença.

O dispositivo é um capacete 
de respiração assistida não 
invasiva, feito com silicone e 
PVC, e auxilia no tratamento de 
pacientes com quadros clínicos 
leve e moderado de insuficiên-
cia respiratória. Sua utilização 
reduz em até 60% a necessida-
de de intubação, diminuindo 
a ocupação de leitos de UTI 
para o tratamento da doença. 
Os pesquisadores do Ceará se 
inspiraram na experiência de 

médicos italianos que usaram 
máscaras de mergulho para 
tratar pessoas com COVID-19 
e também na utilização de 
capacetes hiperbáricos para 
doenças de descompressão nos 
Estados Unidos e Europa.

No Brasil, o dispositivo foi 
utilizado pela primeira vez em 
Manaus, em janeiro. Estados 
como Rio Grande do Sul e São 
Paulo também já contam com 
o equipamento em alguns de 
seus hospitais. Em Fortale-
za, mais de 1.900 pessoas já 
utilizaram o capacete. E, de 
acordo com dados da Escola 
de Saúde Pública do Ceará, 
cerca de 60% das pessoas que 
utilizaram o Elmo em Fortaleza 
não precisaram ser intubadas. 
Isso significa que seis em cada 
dez pacientes conseguiram se 
recuperar sem um procedimen-
to mais invasivo.

Em Belo Horizonte, a Câma-
ra de Dirigentes Lojistas (CDL/
BH) promoveu a doação de 110 
capacetes Elmo para hospitais e 
instituições filantrópicas de Belo 
Horizonte, Ribeirão das Neves, 
Mateus Leme, Piumhi e Jua-
tuba, além das prefeituras da 
capital mineira e de Nova Lima.

Para o presidente da CDL/
BH, Marcelo de Souza e Silva, 
a ação reforça o compromisso 
da entidade em ser parceira 
da sociedade. “Sempre que 
possível precisamos ir além 
do que é nossa responsabili-
dade e ajudar a sociedade a 
enfrentar desafios, especial-
mente quando se trata de 
vidas e saúde. É com grande 
prazer e comprometimento 
que realizamos essas doações 
e temos a certeza de esses 
equipamentos vão ajudar a 
salvar vidas”, analisa.

Bons resultados

Os hospitais que recebe-
ram o equipamento já regis-
traram vários casos onde ele 
foi fundamental no tratamento 
do paciente com a COVID-19. 
”Tivemos um paciente com do-
ença pulmonar obstrutiva crô-
nica que, com o uso do Elmo, 
não precisou ser entubado e 
teve uma boa recuperação”, 
destaca a fisioterapeuta da 
Santa Casa de Belo Horizonte, 
Rozana Astolfi Cardoso.

Ainda de acordo com a 
profissional, os capacetes po-
dem ser uma opção para o 
tratamento da insuficiência 
respiratória aguda nos pa-
cientes da COVID-19. “Eles são 
uma alternativa para oxigenar 
melhor os pacientes de forma 

não invasiva. Permitem que 
o paciente receba pressão 
positiva e suplementação de 
oxigênio, podendo evitar uma 
possível necessidade de in-
tubação traqueal de acordo 
com a resposta observada no 
paciente”, afirma.

De acordo com o diretor-
-presidente do Instituto Mário 
Penna, Marco Antônio Viana 
Leite, os capacetes Elmo aju-
dam a aliviar a demanda por 
leitos de UTI e tratamentos 
intensivos. “Por ser menos 
invasivo, o equipamento ofe-
rece uma melhor condição 
clínica para o paciente. Além 
disso, conseguimos atender 
mais pessoas acometidas pela 
COVID-19 e, como um todo, 
aumentar a acolhida no insti-
tuto”, pontua.

No hospital da Baleia, o 
Elmo tem sido utilizado em 
pacientes que testam positivo 
para Covid-19 e apresentam 
quadro de insuficiência respi-
ratória e requerem a realização 
de ventilação mecânica não 
invasiva. “O Elmo permite que 
estes pacientes sejam tratados 
de forma precoce do quadro 
de piora respiratória e no seu 
próprio leito na enfermaria 
ou apartamento, reduzindo o 
número de intubações orotra-
queais, bem como a necessi-
dade de transferência para o 
Centro de Terapia Intensiva e as 
complicações decorrentes da 
ventilação invasiva”, pontua a 
médica e assessora da Superin-
tendência Técnica do hospital, 
Carolina Mourão.

Ainda de acordo com Caro-
lina, a doação foi de extrema 
importância para aumentar 
a oferta de leitos na institui-
ção. “Com o uso do Elmo con-
seguimos proporcionar um 
tratamento adequado e efe-
tivo aos pacientes, reduzir as 
complicações assistenciais e 
também promover um maior 
giro de leitos, tendo assim um 
aumento na oferta de vagas 
para a sociedade”, destaca.

“sempre que possível
precisamos ir além

do que é nossa
responsabilidade e
ajudar a sociedade

a enfrentar desafios,
especialmente

quando se trata
de vidas e saúde”

Presidente da cdl/Bh, marcelo de souza e silva
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Faltam-nos brasileiros

Fiemg lança campanha para celebrar o “dia da indústria”
Federação homenageia empresários e trabalhadores

Tá no café da manhã, 
no banho e na pasta de 
dente, na roupa do dia, 
no escritório ou no home 

office, no almoço, no carro, no 
ônibus ou na bicicleta. Tá nas telas 
dos telefones, monitores e da tele-
visão. E também em nossa saúde. 
A indústria tá em tudo que cerca 
o cotidiano da vida moderna, do 
trivial ao complexo. 

No dia 25 de maio, “Dia da 
Indústria”, a Federação das Indús-
trias do Estado de Minas Gerais 
(Fiemg) homenageou aqueles que 
permitem que tenhamos uma vida 
saudável e sustentável, fabricando 
produtos essenciais para todos. No 
estado mineiro, a indústria reúne 
mais de 1 milhão de trabalhadores 
preparados para produzir itens 
indispensáveis para a sociedade. 

Se formos reparar, tudo o que 
usamos passa pela indústria. Já 

pensou ficar um dia sem beber 
água? Não dá pra sair sem vestir 
roupa. Será que conseguimos 
ficar sem ligar a TV, o rádio ou 
celular? Como abrir mão de me-
dicamentos? E dos combustíveis? 
São, todos esses produtos, e cen-
tenas de outros, fabricados pela 
indústria mineira – uma indústria 
inovadora, diversificada e pujante, 
geradora de empregos, riqueza e 
desenvolvimento. 

“Quase tudo o que consumi-
mos, comemos ou usamos foi 
industrializado. A indústria é a 
base da vida como a conhecemos 
hoje. Não vivemos sem ela. É uma 
atividade essencial”, ressalta o 
presidente da Fiemg, Flávio Roscoe. 

Durante a pandemia do novo 
coronavírus, essa essencialidade 
ficou ainda mais clara e óbvia 
para toda a sociedade, uma vez 
que os produtos básicos para a so-

brevivência não poderiam ter sua 
produção interrompida. Quando 
todos precisamos nos proteger e 
restringir a circulação externa e, 
por vezes, a abertura do comércio, 
a indústria não parou e garantiu 
o fornecimento de itens como me-
dicamentos, insumos de saúde, 
alimentos, bebidas, combustíveis, 
água e energia elétrica. 

Ainda em março de 2020, o 
governo de Minas Gerais atendeu 
ao pleito da Fiemg e decretou a 
indústria como atividade essencial 
durante a pandemia. A solicitação 
da federação buscou manter ativa 
a produção industrial, considera-
da fundamental para a socieda-
de. “Dessa forma, os produtos 
continuaram sendo produzidos e 
chegando até a população. Não é 
só a indústria que é fundamental, 
mas toda a sua cadeia produtiva”, 
pontua Roscoe.

Presença da indústria 
no cotidiano

25 de maio de 2021, “Dia 
da Indústria”, a Fiemg lança a 
campanha “A indústria tá”. Para 
Roscoe, a ação de comunicação, 
que estará nos principais canais e 
veículos, visa sensibilizar a popu-
lação acerca da essencialidade do 
setor. “A indústria está no seu dia a 
dia e transforma a sua realidade”, 
ressalta.

 

A indústria mineira

O setor industrial tem grande 
importância na estrutura econô-
mica e social de Minas Gerais. O 
estado conta com extensas ca-
deias produtivas como as do setor 
extrativo mineral, automotivo, 
metalúrgico, têxtil, alimentício, 
químico e farmacêutico. 

O Produto Interno Bruto (PIB) 
industrial mineiro somou R$ 142,8 
bilhões em 2018, representando 
26,5% do total do estado. Entre 
2002 e 2018, essa representati-

vidade foi, em média, de 28,8%, 
acima da média nacional, que 
registrou 25,5% de participação 
no mesmo período. Em 2018, 
essa participação era de 21,8% 
na média nacional, confirmando 
um peso maior do setor industrial 
na economia mineira que na 
brasileira. 

O segmento é ainda um im-
portante gerador de emprego e 
renda, com 1.141.944 trabalhado-
res  em Minas (dados de 2019), de 
acordo com dados do Ministério 
da Economia, o que representa 
23,1% do total de empregos for-
mais no estado. A massa salarial 
paga pela indústria compreendeu 
aproximadamente 22,7% do total 
pago em Minas Gerais em 2019. 

De acordo com o Ministério da 
Economia, a indústria é a principal 
geradora de divisas de Minas 
Gerais, respondendo por cerca 
de 80% do valor exportado pelo 
estado. Em 2019, o setor exportou 
US$ 20,21 bilhões, principalmente 
para mercados como China, Esta-
dos Unidos, Europa e Argentina. 

Dados da Secretaria de Estado 
da Fazenda (SEF-MG) mostram 
que o setor industrial é o principal 
contribuinte na arrecadação tribu-
tária do estado. Juntas, as ativida-
des extrativas e de transformação 
respondem por 49,9% do ICMS es-
tadual. Se considerarmos também 
as atividades de distribuição de 
energia, essa contribuição atingiu 
65% do total de ICMS arrecadado 
em Minas Gerais em 2019. 

O presidente da Fiemg se diz 
confiante no cenário econômi-
co futuro. “Acreditamos que a 
indústria deve crescer em torno 
de 4% neste ano, puxada pelos 
segmentos comoditizados e pelas 
exportações, mas também por 
setores do consumo interno. Isso 
já ficou bastante evidente nos 
primeiros 3 meses com um grande 
número de contratações. Estamos 
esperançosos com essa retomada 
econômica”, diz Roscoe.

Acesse www.fiemg.com.br e 
saiba mais sobre o “Dia da Indús-
tria” e os homenageados.
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E stamos vivendo os pio-
res dias das últimas 
décadas. Medo, inse-
gurança, preocupação, 

desinformação, gerando uma 

grande confusão em nossas 
mentes. Juntando a pandemia 
e suas consequências, temos os 
meios de comunicação, fugindo 
da sua função e gerando grande 

mal-estar na população. Pela 
imprensa não há mais mortes 
no país por dengue, câncer, 
problemas cardíacos e demais. 
Só COVID. Hipocrisia e irrespon-
sabilidade. Surge um “negócio” 
na China, pros chineses, claro. O 
mundo todo pego de surpresa. 
Muitas e muitas nações passan-
do por seríssimas dificuldade. 
Estados Unidos e Europa em 
situação controlada. 

No Brasil as coisas cami-
nham melhor do que é dito pela 
imprensa. A nossa UFMG estará 
produzindo vacinas ano que 
vem. Na área politica é só direi-
ta x esquerda, numa total baixa-
ria, política rasteira, baixíssimo 
nível e o pior, sem candidatos 
para as eleições. A pobreza não 
é só na classe política. Onde 
estão as lideranças do país? 
Existem? Na classe empresarial, 
religiosa, artística, nos órgãos 
de classe, por onde andam? Já 
há algum tempo. Omissão total. 
Num país tão rico de recursos 
naturais, tão pobre, paupérrimo 
em recursos humanos. Acho até 
que brasileiros tem, milhões 
de nível muito infinitamente 
melhores do que os políticos. 
A realidade é que as pessoas 
de bem não se misturam, não 
querem entrar nesse terrível lixo 
que é a política, porém há ne-
cessidade da sociedade assumir 
sua responsabilidade e começar 
a limpeza nesse seguimento 
que é vital para o país. Temos 
que começar reformulando as 
nossas lideranças nos diversos 
segmentos da sociedade. Nas 
Câmaras Municipais, estadu-
ais e consequentemente no 
Congresso Nacional. Com isso 
melhoraremos os candidatos a 
governadores e para Presidên-
cia da República. Concluímos 
que o que nos faltam, são 
“brasileiros”.
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sebrae: Startup Day conecta pessoas em
prol da inovação e do empreendedorismo

A 7ª  edição do Star-
tup Day foi realizada 
no dia 22 de maio. O 
evento, totalmente 

on-line, foi mais uma iniciativa 
do Sebrae para incentivar o 
ecossistema de inovação e esti-
mular o debate sobre empreen-
dedorismo no país. Ao longo do 
dia, a programação recheada de 
especialistas contou com a parti-
cipação de pessoas de todo ter-
ritório brasileiro. A abertura do 
Startup Day teve a participação 
do presidente do Sebrae, Carlos 
Melles; do ministro da Ciência, 
Tecnologia e Inovações (MCTI), 
Marcos Pontes, e do coorde-
nador de Empreendedorismo 
Inovador e Novos Negócios do 
ministério da Economia, Rafael 
Wandrey.

O presidente do Sebrae abriu 
o evento elogiando seu caráter 
democrático. “Nós, do Sebrae, 
estamos muito felizes por co-
nectarmos tantas pessoas e 
instituições que acreditam na 
inovação e contribuem para a 
realização desta iniciativa. Esta-
mos focados na digitalização dos 
pequenos negócios, assim como 
na modernização do ambiente 
de inovação brasileiro. O Startup 
Day demostra nosso empenho 
em fomentar e entusiasmar a 

criação e o desenvolvimento de 
startups no nosso país. Espero 
que vocês aproveitem muito a 
programação”, declarou Melles. 
Ele destacou a aprovação recen-
te do Marco Legal das Startups, 
que trará mais segurança para 
o ecossistema, e agradeceu o 
apoio dos Ministérios da Econo-
mia, da Tecnologia, da Cidada-
nia e demais parceiros.

Pontes incentivou o público a 
participar ativamente do Startup 
Day ao longo do dia, além de res-
saltar a importância de aplicar 
os aprendizados em suas rotinas 
de negócios. “Participem, apli-
quem e convidem aqueles que 
ainda não conhecem o evento, 
que é tão envolvente com todos 
os atores do ecossistema de ino-
vação brasileiro”, disse. 

 Wandrey observou como 
esse tipo de evento impulsiona 
a inovação: “Neste ano vamos 
bater o recorde de startups 
aceleradas, graças a iniciativas 
como o Startup Day, o Inovativa, 
entre tantas outras. Agora te-
mos o Marco Legal das Startups 
que, sem dúvidas, trará mais 
segurança jurídica para negócios 
inovadores. O nosso objetivo é 
transformar o Brasil em um dos 
maiores polos de tecnologia e 
empreendedorismo no mundo”.

marco legal 
das Startups

O Marco Regulatório das 
Startups foi tema do painel 
mediado pelo analista de Políti-
cas Públicas do Sebrae, Gabriel 
Rizza, com a presença do secre-
tário de Empreendedorismo e 
Inovação do MCTI, Paulo Alvim 
e o presidente da Associação 
Brasileira das Startups (ABStar-
tups), Felipe Matos. 

Rizza mostrou panorama 
de como o texto do Marco 
Legal das Startups começou 
a ser criado. “O Marco é fruto 
de uma grande discussão 
para estimular produtos e 
serviços inovadores, facilitar 
investimentos, melhorar o 
ambiente de negócios, além 
de propor a mudança da 
relação do estado com as star-
tups. O processo começou em 
2019, com grupos de trabalho 
discutindo quais eram os prin-
cipais pontos, depois foi feita 
uma consulta pública. Assim, 
consolidaram o texto que 
foi aprovado no Congresso 
para melhorar o tratamento 
dispensado às startups brasi-
leiras”, relembrou.
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Durante o evento 
de lançamento 
do “Clube Prime 
Box”, os convida-

dos tiveram o prazer de 
degustar cervejas de qua-
lidade com sabores e aro-
mas diferenciados de alguns 
parceiros conhecidos e bem 
posicionados no mercado: 
Albanos, Carcamanos, Sáti-
ra, Slod e Verace.

Ao participar do clube, o 
assinante prime vai receber 
mensalmente uma sele-
ção com cervejas escolhidas 
pelos sommeliers para de-
gustar e vivenciar a melhor 
experiência cervejeira.  

Foram selecionados 
rótulos de cervejarias na-
cionais, com destaques 
para as marcas mineiras. 
Vitor Tadeu Ferreira, um 
dos sócios do empreen-
dimento, reforça o foco 
no produto fabricado em 
Minas. “Pela nossa diver-

sidade de estilos e cria-
tividade na produção de 
cervejas artesanais, somos 
comparados à Bélgica. 
Chegamos para fortalecer 
esse mercado”, diz.

A ideia é entregar aos 
clientes uma experiência 
completa, mais do que re-
ceber os produtos em casa, 
os assinantes têm acesso às 
curiosidades e as histórias da 

cerveja artesanal, conteúdos 
sobre harmonizações dos 
diferentes estilos de cervejas 
com as mais variadas culiná-
rias assinadas por chefes e 
sommelieres.

Os clientes poderão op-
tar pelas vantagens ofere-
cidas pelos planos platinum 
ou black, com duas opções 
de assinatura, mensal ou 
semestral.

Falta estrutura para retorno
de crianças às aulas em Bh

A falta de estrutura nas escolas 
da rede municipal de educação 
infantil e a dificuldade de se cumprir 
os protocolos sanitários nesses am-
bientes são fatores que dificultam 
um retorno seguro às aulas neste 
momento da pandemia em Belo 
Horizonte.

Essa opinião foi manifestada 
no dia 25 de maio, por diversos 
participantes de audiência pública 
da Comissão de Educação, Ciência e 
Tecnologia da Assembleia Legislativa 
de Minas Gerais (ALMG).

O retorno da educação infantil 
das redes pública e particular foi 
autorizado pela Prefeitura de Belo 
Horizonte (PBH) no final do mês de 
abril, após mais de um ano de sus-
pensão devido à pandemia. 

Segundo a diretora do Sindicato 
dos Trabalhadores da Rede Municipal 
de Belo Horizonte (Sind-Rede), Va-
nessa Portugal, as especificidades da 
educação precisam ser consideradas 
neste momento, porque essa área 
por si só promove um ambiente 
de contato. Ela comentou que os 
números mais atuais dão conta de 
45 trabalhadores contaminados 
em cerca de 30 unidades em Belo 
Horizonte, o que ainda pode estar 
subnotificado.

Vanessa relatou que as escolas, 
de modo geral, não têm amplo es-
paço aberto e as salas são quentes, 
o que dificulta a ventilação. Além 
disso, conforme disse, é difícil cumprir 
fielmente protocolos sanitários na 
educação infantil, uma vez que crian-
ças não fazem de modo adequado 

o uso das máscaras e a higienização 
das mãos.

Ela também questionou o esque-
ma de bolhas implementado nas 
escolas de Belo Horizonte. “A con-
vivência em bolhas ocorre com um 
número menor de crianças e impede 
o contato com outros grupos. Mas, 
na capital, o professor da educação 
infantil pode passar por até seis 
bolhas na mesma semana”, contou.

Para Vanessa, o único motivo 
para o retorno neste momento se dá 
em função das escolas particulares. 
“Até entendemos porque muitas 
estão fechando as portas. Mas a solu-
ção não pode ser colocar as crianças 
em risco”, argumentou.

 Professora da Escola Municipal 
da Vila Pinho, Adriana Cristina de 
Souza enfatizou a mudança na 
política de enfrentamento à pan-
demia pela prefeitura. “Em vários 
momentos, o prefeito Alexandre 
Kalil (PSD) disse em suas coletivas 
que as aulas não retornariam na 
capital enquanto a pandemia não 
ficasse em um patamar de 20 casos 
de COVID por 100 mil habitantes. 
Mas ele chamou essa retomada em 
abril deste ano quando havia 400 
casos por 100 mil habitantes. Um 
absurdo”, lamentou.

Também diretora do Sind-Rede, 
Evangely Rodrigues salientou que 
a escola não está pronta para esse 
retorno. �Dezenas de pessoas es-
tão nas escolas para atender a um 
quantitativo mínimo de crianças. Tem 
instituições  que trabalham com 30 
profissionais para receber duas ou 

três crianças por turno. Os pais mos-
tram com esses números que não 
estão seguros”, contou.

Representante do Fórum Mineiro 
de Educação Infantil, Daise Aparecida  
Silva afirmou que é hora de discutir 
atividades remotas para a educação 
infantil. “Ninguém está realmente 
preocupado com as crianças, só que-
rem o retorno presencial a qualquer 
custo. E querem isso expondo profis-
sionais, crianças e famílias ao risco 
da doença. Os índices estão altos 
e reabriram as escolas no mês que 
mais tivemos óbitos em Belo Hori-
zonte”, reforçou.

greve sanitária 

Outro diretor do Sind-Rede, 
Paulo Henrique Fonseca pediu o 
apoio da comunidade escolar à 
greve sanitária dos profissionais da 

educação infantil de Belo Horizonte 
que são contrários à volta às aulas 
neste momento.

Os participantes que o antecede-
ram também solicitaram apoio na 
interlocução com a prefeitura para 
que não haja cortes de salários e 
nem de pontos em razão dessa gre-
ve. Eles salientaram o cumprimento 
do trabalho remoto e a luta pela vida 
de toda a comunidade escolar.

Cláudia Costa, integrante da 
Aliança de Mães pela Liberdade de 
Ensinar, manifestou concordância 
com o movimento. “Achávamos 
que o retorno às aulas seria com um 
patamar aceitável na pandemia”.

Ela pediu a vacinação de todos 
os profissionais da educação, sobre-
tudo dos da educação infantil que 
já foram chamados a trabalhar pre-
sencialmente, e o aprimoramento 
de ferramentas de ensino remoto.

Polly do Amaral, integrante da 
Associação de Mães, Pais e Respon-
sáveis de Estudantes da Educação 
Municipal de Belo Horizonte, tam-
bém disse ser favorável à greve. Ela 
criticou a falta de um protocolo na 
capital com critérios bem definidos 
para a abertura de escolas neste 
momento.

deputados e a volta às aulas 

A deputada estadual Beatriz 
Cerqueira (PT), que preside a 
comissão e solicitou a audiência, 
ressaltou a procura em dar voz aos 
trabalhadores da educação. Ela 
criticou a administração estadual 
por ter investido menos em edu-
cação e saúde em 2020 do que 
as porcentagens previstas pela 
Constituição.

“Como explicar que, no pior 
ano de nossas vidas, Romeu Zema 
(Novo) investiu menos em saúde 
do que deveria? O que aconteceu 
com esse dinheiro? Falta respon-
sabilidade”, afirmou. 

A vereadora de Belo Horizonte 
Iza Lourença (Psol) falou que o re-
torno é uma demanda importante 
para estudantes e suas famílias. 
“Sabemos dos prejuízos causados 
pela falta das aulas. Todos enten-
demos a importância do ambiente 
escolar, no entanto, a volta às 
escolas ainda não é segura�.

Tanto a deputada quanto a 
vereadora ainda manifestaram 
apoio à greve sanitária de tra-
balhadores da educação infantil.

O deputado Professor Cleiton 
(PSB) destacou que a estrutura 
das escolas e as condições de 
trabalho dos professores não 
permitem um retorno seguro às 
aulas neste momento.O parla-
mentar questionou os diversos 
argumentos utilizados por quem 
defende a volta às aulas agora 
como a garantia da segurança 
alimentar e da integridade das 
crianças. Na opinião dele, essas 
justificativas não dizem respeito 
necessariamente à educação, mas 
à assistência social.

A deputada Andréia de Jesus 
(Psol) disse que a prefeitura impõe a 
volta às aulas, penalizando os traba-
lhadores da educação. O deputado 
Betão (PT), por sua vez, criticou a 
discussão sobre o retorno quando 
o número de mortes por dia ainda 
está alto e nenhuma adaptação de 
segurança foi feita nas escolas. 

Em contrapartida, para a de-
putada Laura Serrano (Novo), 
escolas fechadas por mais tempo 
do que o necessário causam pre-
juízos grandes. “Com instituições 
fechadas por mais de um ano, há 
estudos que falam de uma defasa-
gem de 11 anos de aprendizagem”, 
argumentou.

O deputado Bartô (Novo) 
falou que entende a seriedade 
da doença, mas que é preciso 
avaliar os riscos para as crianças 
que estão fora da escola há mais 
de um ano. “Precisamos discutir 
como a escola funcionará e não se 
funcionará ou não”, disse.

vereadora iza lourença e a deputada Beatriz cerqueira
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Cidade de Uberlândia é referência em
saneamento básico para capital do Acre

A qualidade e a experiência de 
Uberlândia na aplicação de políticas 
públicas voltadas para o saneamento 
básico continuam sendo considera-
das exemplo para outras cidades bra-
sileiras. No dia 24 de maio, o prefeito 
Odelmo Leão (PP) recebeu em seu 
gabinete o prefeito de Rio Branco, 
capital do Acre, Tião Bocalom (PP), 
que veio até a cidade para conhecer 
o trabalho realizado pelo município 
por meio do Departamento Muni-
cipal de Água e Esgoto (Dmae). O 
encontro aconteceu junto do diretor-
-geral da autarquia, Adicionaldo dos 

Reis Cardoso, e o vice-prefeito, Paulo 
Sérgio Ferreira (PSD). 

“Rio Branco passou recentemen-
te pela municipalização do serviço 
de saneamento e está em busca de 
um modelo que possa ser replicado 
com eficiência. Na visita que nos fez, 
eu pude conversar com Tião Bocalom 
sobre a gestão dos municípios e 
convidá-lo para conhecer as questões 
técnicas e administrativas em torno 
do Dmae, que hoje trata a água para 
100% da população”, disse Odelmo. 

O prefeito de Rio Branco ob-
servou que, quando se trata de 

qualidade da água, Uberlândia é 
exemplo. “O Dmae tem um serviço 
de excelência em saneamento no 
Brasil e queremos contar com essa 
experiência em nossa cidade”, de-
clarou. 

Reis ressaltou que o Dmae está 
de portas abertas para contribuir no 
que for preciso no processo de ade-
quação à municipalização. “Nossos 
diretores técnicos e administrativos 
estão à disposição para auxiliar na 
troca de informações para melhoria 
dos serviços de saneamento na capi-
tal acreana”, garantiu.
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Primeiro clube de assinatura de cervejas
artesanais é lançado em minas gerais

“Clube Prime Box” é o único agregado a um clube de benefícios do Brasil

instagram: @clubeprimebox site: www.clubeprimebox.com.br

clube de benefício

As vantagens não param por aí, além da comodidade 
de ter em casa a ótima companhia de uma cerveja de 
qualidade, ao assinar o Clube Prime Box, o cliente também 
será incluído no Clube de Benefícios com acesso a descon-
tos exclusivos em bares, restaurante, salões e barbearia, 
tabacarias, e muito mais. 

As parcerias são escolhidas a dedo abrangendo 
estabelecimentos de marca e reputação reconhecidas.  
São benefícios atrativos e diferenciados, com vantagens 
especiais para o assinante aproveitar e se deixar levar por 
essa experiência.
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http://www.clubeprimebox.com.br
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reAJuste de Aluguel

insegurAnÇA AlimentAr no PAís

cresce A dívidA dos cluBes de FuteBol

Com a crise econômica gerada pela pandemia da 
COVID-19, é preciso negociar com cuidado os valores de 
aluguéis. Em Minas Gerais, o Índice Geral de Preços-Mercado 
(IGP-M) sempre foi o principal indicador utilizado para cal-
cular o reajuste e, em 2020, teve a maior alta desde 2002, 
chegando a 23%. Esse índice está muito alto se comparado 
com a inflação, por isso que é preciso negociar para se 
chegar a um acordo entre as necessidades do locador e 
do locatário. Diante da crise sanitária, o Senado poderá 
analisar um projeto de lei que determina que o aumento 
nos preços de aluguéis residenciais e comerciais seja feito 
pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), que em 
2020 foi de 4,56%. Portanto, neste momento, nada mais 
justo do que usar outros índices menores para o reajuste 
dos aluguéis, afinal, imóvel vazio não é bom para ninguém.

No Brasil, mais de 125 milhões de pessoas não se alimen-
taram como deveriam ou tinham dúvidas quanto ao acesso à 
alimentação no futuro durante a pandemia. A informação é 
do estudo “Efeitos da pandemia na alimentação e na situação 
da segurança alimentar no Brasil”, coordenado pelo Grupo 
de Pesquisa Alimento para Justiça da Universidade Livre 
de Berlim, na Alemanha, em parceria com a Universidade 
Federal de Minas Gerais (UFMG) e com a Universidade de 
Brasília (UnB). Segundo a Fundação Getulio Vargas, mais 
22 milhões de brasileiros entraram na pobreza após o fim do 
auxílio emergencial e com o aumento do desemprego. Para 
resolver o problema da fome agora e no futuro, é preciso 
retomar programas que tiveram êxito para retirar o Brasil do 
Mapa da Fome e em que havia a promoção da agricultura 
familiar que destinava sua produção para alimentos.

É fato que todos os setores da sociedade foram prejudi-
cados pela pandemia do novo coronavírus e no futebol não 
foi diferente. O ano de 2020 foi muito ruim para os clubes 
brasileiros na parte financeira, resultando em um aumento 
no endividamento na temporada passada. Para se ter uma 
ideia, os dois times de Minas Gerais, Atlético (R$ 1,2 bilhão) e 
Cruzeiro (R$ 965 milhões), juntos, atingiram mais de R$ 2 bi-
lhões em dívidas no ano passado. Os dados são do site Sports 
Value, especializado em marketing e finanças. De acordo com 
o estudo, os times são muito dependentes de direitos de 
transmissão e boa parte dos débitos é de natureza tributária. 
Dívidas herdadas, frutos de decisões de gestões anteriores, 
pesam nos balanços atuais das equipes. Uma curiosidade é 
que entre os seis clubes com maiores débitos, três estarão 
disputando a série B em 2021. Esses problemas financeiros, 
com certeza, refletem muito quando as equipes estão em 
campo. É preciso mais responsabilidade e profissionalismo 
para se administrar um clube de futebol.

c A n A l   A B e r t o
ex-ministro Pazuello passou dos limites. O ex-ministro 

Eduardo Pazuello teve uma atuação desastrosa na pasta da 
Saúde e não deixa saudades. Como se isso não bastasse, 
além das mentiras na CPI da COVID, inclusive para tentar 
proteger o presidente Jair Bolsonaro, ele transgrediu os 
regulamentos militares ao participar de um ato político 
com o presidente no dia 23 de maio, no Rio de Janeiro. 
De acordo com o artigo 45 do Estatuto Militar, oficiais da 
ativa não podem participar de atos políticos. Foi aberto 
um procedimento administrativo contra Pazuello, que já foi 
notificado para justificar sua participação, sem máscara, na 
manifestação. Se a punição não for exemplar, o comandante 
do Exército poderá perder o controle dos militares e todos 
se sentirão autorizados a fazer política nos quartéis. Uma  
corporação de Estado não pode ser usada como instru-
mento político pelo presidente Bolsonaro ou por ninguém.

duplicação da Br-040 vira uma novela. Quem 
passa rotineiramente pela BR–040, entre Belo Horizonte 
e Juiz de Fora, sabe o que é pagar pedágios sem ver 
canteiros de obras para a duplicação. Essa rodovia já 
deveria ter sido duplicada desde a década de 1980 e isso 
está longe de acontecer. Do total de 557 km que deve-
riam ser duplicados, somente 73 km foram realizados. A 
arrecadação com o pedágio passa dos R$ 800 milhões. O 
governo federal estuda uma nova concessão do trecho da 
BR-040. A previsão é que o leilão ocorra no final de 2022 
e o contrato tenha início em 2023. Os impactos da falta 
de duplicação vão além do prejuízo aos motoristas. Sem 
as melhorias, mas com a cobrança de pedágio, os custos 
com o transporte de mercadorias aumentaram até 15%, 
o que é repassado ao consumidor final. Além disso, com 
a rodovia duplicada, diminui o número de acidentes e 
mortes. É um absurdo essas obras não serem concluídas.

Profissionais do transporte público querem ser vaci-
nados. Os trabalhadores do transporte coletivo de Belo Ho-
rizonte estão reivindicando a imediata imunização contra a 
COVID-19. O assunto foi discutido numa audiência pública 
na Câmara dos Vereadores. Vale destacar que a categoria 
não parou de atender a população, não pode fazer rodízio 
e está há um ano e meio enfrentando a crise sanitária. 
Segundo o Ministério da Saúde, a orientação é que os 
trabalhadores do transporte coletivo sejam vacinados na 
21ª etapa. O sindicato da categoria ameaçou paralisação 
para garantir o direito à imunização. Essa reivindicação é 
justa porque as chances de um profissional do transporte 
público se contaminar é igual a de um da saúde. Estão 
expostos ao vírus diretamente e não há equipamentos 
de proteção. Em outras cidades, a categoria já está sendo 
vacinada. Resta saber quando haverá vacinas, já que 
faltam insumos para a sua produção em todos os estados.

Presidente dA FederAÇão dAs indústriAs de minAs gerAis (Fiemg)

Flávio roscoe

O conteúdo deste artigo é de responsabilidade exclusiva do seu autor

A indústria em tudo!
Imagine as ações que você 

realiza nas 24 horas do seu dia 
quando está com sua família, 
trabalhando, dormindo, ou 
mesmo quando está em curso 
uma grave crise de saúde. Verá 
que em praticamente 100% 
delas a indústria está presente, 
sempre contribuindo para suprir 
suas necessidades e assegurar 
melhor qualidade de vida para 
sua família, vizinhos e amigos.

Neste 25 de maio, Dia da 
Indústria, celebramos a essen-
cialidade do setor e o trabalho 
incansável de milhões de bra-
sileiros que, mesmo quando 
muitos têm que ficar em casa, 
seguem firmes na missão de 
produzir itens primordiais para 
a manutenção da vida como  
conhecemos hoje.

Em Minas Gerais, temos ra-
zões especiais para comemorar 
este dia, que focaliza o mais 
importante setor econômico e 
social do estado, cujo desempe-
nho positivo resulta de uma obra 
solidária e coletiva, realizada 
em todas as regiões do nosso 
território por cidadãos que abra-
çam a causa da indústria como 
profissão, por acreditarem em 
sua força como instrumento de 

geração de desenvolvimento e 
em seu poder como fator decisi-
vo de transformação e inclusão 
social.

Somos um setor pujante, re-
presentado, em Minas Gerais, por 
mais de 130 sindicatos empresa-
riais e mais de 80 mil empresas. 
Formamos, juntos, a Federação 
das Indústrias do Estado de 
Minas Gerais (Fiemg). E trabalha-
mos para defender os interesses 
legítimos das empresas e para 
garantir que elas, com os bens e 
serviços que produzem, atendam 
com efetividade às demandas e 
aspirações da sociedade.

Com o seu trabalho, esses 
homens e mulheres, dirigentes 
de sindicatos e empresas, co-
locam a indústria em todos os 
momentos da vida das pessoas. 
Desde quando acordam em suas 
casas (indústria da construção 
civil), tomam o seu café (indús-
tria do café e panificação, indús-
tria alimentícia), vestem suas 
roupas para trabalhar, passear 
ou ficar em casa (indústria têxtil, 
do vestuário, calçados, bolsas, 
joias e bijuterias), quando co-
meçam a trabalhar, usando os 
seus computadores, suas mesas, 
cadeiras, telefones e tablets (in-

dústria eletroeletrônica, da 
informática e moveleira). Segue 
o dia e segue a indústria na vida 
de todos nós até o encerramento 
das atividades para o merecido 
descanso – no cinema, comendo 
sua pipoca, tomando sua cerveja 
ou sua cachaça que Minas Ge-
rais produz tão bem (indústria 
do audiovisual, alimentícia, de 
bebidas).

Mas a indústria é mais e vai 
além. O Produto Interno Bruto 
(PIB) da indústria mineira che-
gou a R$ 142,8 bilhões em 2018, 
representando 26,5% do total 
do estado. O setor é, também, 
importante gerador de empre-
go e renda: são 1.141.944 de 
trabalhadores, o que representa 
23,1% do total de empregos 
formais em Minas Gerais.

Em síntese, a indústria mi-
neira comemora o seu dia com 
orgulho e otimismo: orgulho, 
pelo que realizamos até aqui; 
otimismo, por entender que, 
mesmo com a crise e a pan-
demia, estamos contribuindo 
para a construção de um futuro 
promissor. E tudo isso representa 
força para nossas empresas e 
empregos de qualidade para a 
população.

Juiz de Fora comemora 171 anos e
amplia anistia e apoio ao contribuinte

Fe
rn

an
do

 P
ri

am
o

e
m comemoração ao aniver-
sário dos 171 anos de Juiz de 
Fora, a prefeitura sanciona 
a Lei da Anistia 2021, que 

garante aos contribuintes que pos-
suem débitos de natureza tributária 
ou não, inscritos em dívida ativa 
com a Fazenda Pública Municipal 
(SF), receberem desconto de 40% 
para o parcelamento em até 12 
vezes, e 50% para o pagamento à 
vista, incluindo débitos protestados 
e ajuizados.

Definido como um presente da 
Secretaria Municipal da Fazenda 
(SF) e da Procuradoria Geral do 
Município (PGM), esta anistia será 
diferente de todas as outras. De 
acordo com a secretária da Fazenda, 
Fernanda Finotti, “a anistia 2021 
tem por finalidade primeira deso-
nerar, na medida das possibilidades 
financeiras, o contribuinte que se 
tornou inadimplente em função dos 
ônus advindos da pandemia, que 
vão muito além dos juros e multas 
devidos, englobando também a 
piora no score de crédito e encare-
cendo ou mesmo impossibilitando 
empréstimos e financiamentos 
necessários. Todos os devedores 
serão beneficiados, mas aqueles 
que devem a menos tempo, es-
pecialmente apenas desde 2020, 
terão descontos significativos sobre 
o valor original, o que chamamos 
de remissão”.

Anteriormente, o contribuinte 
era convidado a quitar seus débitos 

com descontos de 100% apenas em 
cima dos juros de mora e multa de 
mora. Neste ano, esse desconto de 
50% à vista e 40% parcelado abran-
gerá a totalidade do valor devido, o 
que aumenta o valor perdoado em 
relação a todas as anistias concedi-
das na década.

Caso o parcelamento seja des-
cumprido, o contribuinte volta a 
ter juros e multa computados, só 
podendo abater do total devido 
às quantias adimplidas até o mo-
mento.

cadastro on-line
Na linha da transformação 

digital, iniciada pela Secretaria de 
Transformação Digital e Administra-
tiva (STDA), por meio do “Prefeitura 
Ágil”, a lei 14.187/21 que estabelece 
critérios excepcionais para quita-
ção de débitos será integralmente 

implementada por meio digital 
no site. Para solicitar a anistia dos 
seus débitos e também para fazer 
jus aos descontos concedidos pelo 
executivo nos valores devidos em 
2022 - como o IPTU à vista, cada in-
divíduo deverá preencher com seus 
dados pessoais e imprimir, se for o 
caso, o Documento de Arrecadação 
Municipal (DAM). O cadastro ficará 
aberto até 30 de setembro.

“Esta será uma negociação de 
dívida integralmente on-line, feita 
pelo contribuinte num espaço físico 
seguro, uma vez que ainda estamos 
em situação pandêmica. Os últimos 
ajustes no sistema estão sendo 
implementados. É importante o 
cidadão realizar seu cadastro, para 
que sejam feitas as alterações ne-
cessárias a fim de sanar as dúvidas 
dos contribuintes”. afirma o procu-
rador-geral do município de Juiz de 
Fora, Carlos Frederico Delage.

luciana e luciano
Alves são influentes

nomes que atuam nos
bastidores da política
na cidade de Juatuba
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ouro, prata e bronze
Nós que gostamos do esporte em 

geral, vamos falar na coluna sobre a 
Olimpíada em Tóquio, que movimenta 
atletas de 94 países e é o maior evento 
esportivo do mundo. Apesar dos protes-
tos do público, do ceticismo das partes 
interessadas e do estado de emergência 
em curso em Tóquio e outras cidades, os 
organizadores afirmam que as Olim-
píadas ainda ocorrerão no segundo 
semestre deste ano. 

Já adiada por um ano, as Olimpía-
das estão programadas para acontecer 
de 23 de julho a 8 de agosto e as 
Paralimpíadas de 24 de agosto a 5 de 
setembro.

 Mais de 11 mil atletas de 207 
diferentes Comitês Olímpicos Nacionais 
participaram dos Jogos Olímpicos do 
Rio em 2016, e cerca de cerca de 8 mil 
já garantiram uma vaga para com-
petir em Tóquio, por meio de provas 
em seus países ou nas competições 
homologadas pelo Comitê Olímpico 
Internacional (COI).     

O Brasil devera levar ao Japão cerca 
de 250 esportistas conforme o levanta-
mento que o Comitê Olímpico Brasileiro 
está realizando. Em 2016, A Olimpíada 
em no Rio de Janeiro rendeu ao Brasil 
o seu melhor desempenho na história 
dos jogos. A previsão de antes do início 
das competições não foi alcançada, mas 
os números máximos de medalhas e 
de ouros foram superados. Com sete 
medalhas douradas, seis de prata e 
seis de bronze.     

Todos os participantes terão que 
fazer dois testes de COVID-19 antes de 
entrar no Japão. Os atletas e os outros 

envolvidos nas competições serão testa-
dos todos os dias. Se um alguém testar 
positivo para a doença, terá que se 
isolar e ficará sem permissão para com-
petir, mas, outro exame será realizado, a 
partir da mesma amostra, se o primeiro 
teste for positivo ou inconclusivo.

Os participantes também te-
rão que baixar dois aplicativos para 
postar relatórios de saúde e rastrea-
mento de contato enquanto estive-
rem no Japão. Os atletas receberão 
um smartphone na chegada à vila 
olímpica e paraolímpica para aju-
dar a registrar detalhes de saúde.  
Torcedores estrangeiros já foram proi-
bidos de participar das Olimpíadas e 
Paraolimpíadas. Em junho, a organi-
zação deve anunciar se vai permitir a 
participação de torcedores japoneses. 

De acordo com o manual, atletas 
e membros das delegações foram 
orientados a usar máscaras em todos 
os momentos, exceto ao comer, beber, 
dormir, treinar ou competir e aconselha-
dos a manter o distanciamento social.

Os esportistas também foram 
instruídos a usar veículos dedicados 
aos jogos, em vez de transporte pú-
blico, para viagens e não visitar áreas 
turísticas, lojas, restaurantes, bares ou 
academias.     

As vacinas estão sendo vistas como 
parte da “caixa de ferramentas” de 
medidas durante as Olimpíadas, e o 
COI diz que está trabalhando com os 
países para incentivar e auxiliar todos 
os atletas, oficiais e partes interessadas 
a serem vacinados. O COI enviou para 
todos os países imunizantes para serem 

aplicados nos esportistas, comissões 
técnicas, diretores dos países que irão a 
Tóquio. No Brasil, os atletas já começa-
ram a tomar a primeira dose. O desafio 
para os organizadores é que os países 
que participarão dos jogos estão em 
ritmos diferentes de vacinação.

O COI informa que outro adiamen-
to seria muito caro para o Japão e logis-
ticamente impossível, especialmente 
considerando que os Jogos Olímpicos 
de Inverno de Pequim 2022 devem 
acontecer em menos de um ano.

O COI é uma organização sem fins 
lucrativos e distribui cerca de US$ 3,4 
milhões todos os dias para apoiar atle-
tas e organizações esportivas em todo 
o mundo. As Olimpíadas respondem 
por uma parte substancial da receita 
total do COI: entre 2013 e 2016, por 
exemplo – período que abrange os 
Jogos Olímpicos de Inverno de 2014, 
em Sochi, e os Jogos Olímpicos de 
Verão no Rio, em 2016 – foi gerado 
uma receita de US$ 5,7 bilhões. Quase 
75% do financiamento do COI vêm de 
direitos de transmissão, o que significa 
que os Jogos de Tóquio gerariam uma 
receita muito necessária, mesmo sem 
a presença de fãs, enquanto o cance-
lamento seria um desastre financeiro 
para a organização.

Os jogos foram cancelados apenas 
em três ocasiões anteriores: em 1916, 
1940 e 1944, por causa de guerras 
mundiais.

Vamos torcer que, em pouco mais 
de 50 dias, Tóquio realize os jogos e o 
Brasil esteja nos pódios conquistando 
as medalhas de ouro, prata e bronze.

Os amantes do tênis podem comemorar: após 
pouco mais de um ano de paralisação da agenda 
de esportes recreativos, o Torneio de Tênis está com 
inscrições abertas para a temporada 2021. A competi-
ção terá início no dia 7 de junho, na 
categoria 3ª Classe Simples, com 
jogos realizados às segundas, 
quartas e sextas-feiras, a partir 
das 19h, e aos sábados e domin-
gos, a partir das 14h, nas quadras 
de tênis do CL7, na Unidade I. 

Para participar, o associado deve 
preencher um formulário ou se inscre-
ver nos setores de marcação de quadra, 
nos Minas I e II, ou pelo telefone (31) 3516-
1301. Com direito a camisa e tubo de bolinha, a 
inscrição custa R$ 70.

Qualquer associado acima de 12 anos pode 
participar do torneio e os jogadores serão distri-
buídos em classes (Iniciantes, 1ª, 2ª, 3ª, 4ª e 5ª). 
Após a competição da 3ª classe simples, em junho, 
a previsão de andamento do torneio é: 4ª classe 
em agosto; 5ª classe em setembro; 2ª classe e 
iniciantes em outubro; e +60 anos em novembro.

Lembrando que essa programação é uma 
previsão, já que, devido à pandemia e os decretos 
municipais para conter a disseminação do corona-
vírus, a agenda pode mudar. Por isso, é importante 
ficar atento ao site para saber mais informações!

lazer recreativo

Nas três Unidades do Minas, há espaços para os 
praticantes de tênis, peteca, squash, futebol, vôlei, 
sinuca, buraco, xadrez e até de purrinha. E para 

celebrar esses encontros e a amizade entre os sócios 
e promover a competitividade de forma saudável e 
recreativa, a área de entretenimento da diretoria de 
lazer realiza os torneios internos das modalidades. 
Os grupos são tradicionais, mas sempre há espaço 
para mais sócios e para os mais jovens.

Presidente do galo admite vendas,
mas avisa que não reforçará rivais
Depois do título estadual, 

o segundo consecutivo, 
o Atlético terá pela fren-
te o restante da Copa 

Libertadores - já está classificado 
para as oitavas de final -, a es-
treia no Campeonato Brasileiro 
e a Copa do Brasil na sequência 
da temporada. O presidente do 
Galo, Sérgio Coelho, considera o 
grupo forte para as disputas, mas 
não descartou negociar algum 
jogador. A prioridade, no entanto, 
é o mercado internacional, já que 
o mandatário não quer reforçar 
concorrentes diretos no Brasil. 

Apesar de especulações do 
interesse do Santos no zagueiro 
Gabriel e no meio-campo Nathan, 
ambos reservas, Coelho entende 
que o momento não é o de refor-
çar eventuais concorrentes do Galo 
nas competições. Ele garantiu 
não haver propostas por nenhum 
jogador, mas admitiu a possibili-
dade de fazer receita com venda 
para o mercado internacional. A 
“janela de transferências” para 
o exterior será aberta em 1º de 
agosto deste ano.

“Não temos propostas para 
nenhum jogador do nosso elenco. 
Mas a janela vai abrir e acredita-
mos que vão aparecer propostas. 
Então, estamos preparados, o clu-
be precisa vender algum jogador 
e caso tenhamos propostas que 
julgarmos boas, a gente precisa e 
deve vender”, afirmou o manda-
tário alvinegro, que reafirmou o 
cuidado em não desfalcar o grupo 
para concorrentes nas competi-
ções ao longo da temporada. 

“Para emprestarmos jogador 
para outro clube, é preciso ter cui-
dado. Não podemos reforçar nossos 
adversários. Se algum atleta receber 
proposta, temos que olhar o lado 
financeiro também. Não podemos 
pegar um elenco como o nosso, 
com nomes importantes, bons, e 
emprestar para os nossos adversá-
rios. Se alguém tiver que sair, vamos 
olhar a parte comercial e financeira, 
que têm que ser muito boas”, 
reforçou, em entrevista ao progra-
ma Bastidores, da Rádio Itatiaia.

saídas e chegadas

Coelho garantiu que, em caso 
de negociação, haverá reposição 
de peças. Tanto que a diretoria 
terá reuniões com o técnico Cuca 
para avaliar o grupo e as necessi-
dades de um acréscimo, mediante 
eventual saída. O dirigente deixou 
claro que não poderá descartar 
uma oferta valiosa por algum 
jogador, até mesmo para cumprir 
o orçamento aprovado no fim do 
ano passado. O clube, de acordo 

com o balanço, projeta arrecadar 
R$ 120 milhões com vendas de 
atletas. 

“Para a gente cumprir esse 
orçamento é preciso vender sim. 
Mas é claro que tem que haver in-
teresse dos outros clubes, em caso 
de propostas vamos analisá-las e 
não é só o caso de precisar vender 
que vamos queimar. Precisamos 
vender, mas também ter um time 
forte para as competições. Por 
isso, eu disse que se sair algum 
atleta teremos que trazer outro, 

porque nosso objetivo é ganhar 
mais títulos e não podemos des-
falcar o time e resolver o problema 
financeiro e deixar de lado o fute-
bol”, alertou.

Ele ressaltou a importância do 
departamento de tecnologia que 
trabalha interligado com o fute-
bol, o Centro de Informação do 
Galo (CIGA), que estuda dados de 
diversos jogadores que podem ser 
contratados pelo clube. “Temos 
o CIGA,e ele monitora centenas 
de jogadores pelo mundo. Então, 

para cada posição nós temos 
alguns nomes. Se sair alguém, 
possivelmente, certamente, va-
mos trazer outro para substituir”, 
comentou. 

Brasileiro ou libertadores

O Atlético está classificado 
para as oitavas de final da Copa 
Libertadores da América. A partir 
deste fim de semana, o Galo vai 
dividir as atenções da competição 
internacional com o Campeonato 
Brasileiro, cujo jejum de 50 anos 
incomoda e muito os torcedores. 
O primeiro jogo na Série A será 
contra o Fortaleza, no domingo, 
às 11h, no Mineirão.

A equipe de Cuca ainda terá 
pela frente a Copa do Brasil. A es-
treia está marcada para o dia 2 de 
junho, às 19h, em Belém-PA, contra 
o Remo. A partida de volta ocorrerá 
no Mineirão, no dia 10, às 19h.

Em meio a tantos compromis-
sos, qual priorizar? O presidente 
do Atlético disse que dependerá 
do desempenho do time. “Difícil 
antecipar isso. Essa pergunta po-
deria ser respondida no momento 
em que as coisas estiverem acon-
tecendo. Se a gente estiver melhor 
em um determinado campeonato, 
é evidente que vamos dar ali uma 
atenção maior, porque já esta-
remos na frente. Como é mata-
-mata é uma coisa complicada, 
enquanto que no Brasileiro ainda 
estaremos no início. então vamos 
pensar com calma, mas vamos 
encarar com a mesma vontade e 
o mesmo objetivo”.
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minas tênis clube abre 
inscrições para torneio de tênis
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https://www.mg.superesportes.com.br/futebol/atletico-mg/

