
Dia dos Namorados
impacta quase 60%
do varejo mineiro

A última data comemorativa do primeiro semestre 
acendeu a expectativa de vendas melhores em um ano 
especialmente difícil para o empresariado. Marcado pelo 
forte apelo emocional e comercial, 57,4% das empresas 
do varejo de Minas Gerais afirmaram ser impactadas 
positivamente pelas comemorações dos casais, segundo 
pesquisa da Fecomércio MG. Para o varejo nacional, as 
projeções também foram otimistas. De acordo com a 
Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços 
e Turismo (CNC), R$ 1,8 bilhão era esperado no período. 
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médicos de utis Pedem socorro
Dados do Conselho Federal de Medicina (CFM) apontam que dos mais de 500 mil médicos brasileiros, cerca de 1,6% são espe-

cialistas em medicina intensiva, categoria que atende pacientes em estado grave nas UTIs brasileiras. Além de poucos, esses 
profissionais relatam alto nível de exaustão após a segunda onda da COVID-19 no país. É o que relata em entrevista ao edição 

do Brasil, a diretora presidente da Associação de Medicina Intensiva Brasileira (AMIB), Suzana Ajeje Lobo.
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A  a s s e s s o r i a 
política de Romeu 
Zema (Novo) teria 
ficado incomodada 
com o resultado de 
uma sondagem so-
bre as eleições ao 
governo de Minas, 
divulgada, sema-
na passada, pelo 
Instituto AtlasIntel. 
De acordo com a 
pesquisa, no 1º tur-
no, o governador 
ficaria com 35,5% 
e o prefeito Alexan-
dre Kalil (PSD) com 
32,9%. No entanto, 
em um eventual 2º 
turno, o chefe do 
Executo municipal 
conta com 41,4% 
d e  p re fe rê n c i a , 
em detrimento de 
40,6% de Zema. Se 
no Palácio Tiraden-
tes o assunto exigiu 
tato, na Prefeitura 
de Belo Horizonte 
houve euforia.

Revenge Travel: conheça o
movimento que quer se

“vingar” do isolamento viajando
Há quanto tempo você não pega a estrada ou embarca num 

avião rumo a um novo destino? Isolada há mais de um ano e 
meio, parte da população sonha com o dia em que poderá viajar 
novamente. A ansiedade é tanta que foi criado até um termo para 
a volta das viagens: Revenge Travel. A ideia é passear ao máximo 
para compensar tanto tempo dentro de casa. A jornalista Priscila 
Mendes é uma das que planeja uma “supervingança”. “Como 
notei que 2020 não daria mais, joguei para 2021 acreditando 
que tudo já estaria de volta ao normal, mas adiei novamente 
os planos e tenho viagem marcada até 2026”.

Brasil é o 3º no
ranking de países

que mais consomem
cerveja no mundo

Dados divulgados pela CupomValido mos-
tram que com 7% do consumo em todo planeta, 
o Brasil só fica atrás da China (27%) e dos Estados 
Unidos (13%) no hábito de tomar cerveja. Mas, 
segundo especialistas, somente as grandes 
marcas da bebida conseguiram sentir esse cres-
cimento. As cervejarias menores, que produzem 
artesanalmente, estão tendo que lidar com as 
alterações de preço de insumos para a produção. 
Por isso, na opinião do economista Marcello 
Muniz, é preciso buscar meios de driblar a crise.

Pesquisa eleitoral anima
Kalil e incomoda zema

Prefeito de BH venceria o
governador mineiro em um 2º turno
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Pandemia faz estoque de
sangue da Hemominas

chegar a nível crítico

A Fundação Hemominas sofre, atualmente, com 
a queda de 60% nos tipos sanguíneos O+, O-, A+ e B. 
A estimativa é de que uma única doação possa ajudar 
a salvar até quatro vidas. Mas, infelizmente, por medo 
da contaminação do coronavírus, muitos estão com 
receio de sair de casa para doar. Contudo, o presidente 
da Sociedade Mineira de Infectologia, Estevão Urbano, 
explica que é seguro. “Os protocolos de segurança são 
corretos. Não há riscos, pois existe o distanciamento, 
controle de fluxo e higienização do local”.
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copa América: mais um gol contra do governo

leíse costa

C onfesso que nunca fui fã de 
futebol. Apesar dos incentivos 
na infância e das constantes 
peladas com os amigos na 

rua, meu interesse pelo esporte que 
é a paixão nacional acaba sendo mais 
antropológico do que de torcedor. 
Sempre achei curioso o fato de as 
pessoas sofrerem tanto e se alegrarem 
na mesma medida por causa de um 
placar, de um pênalti perdido ou de 
um gol nos acréscimos. Mas como não 
sou o dono da verdade e muito menos 
o juiz do que quer que seja, não opino 
e, às vezes, até arrisco um papo sobre 
o assunto com amigos desavisados.

Dito isso, esclareço de antemão 
que a crítica que farei em seguida 
não tem absolutamente nada a ver 
com o meu pouco-caso com o futebol, 
respeito quem gosta, afinal, “quem 
não sonhou em ser um jogador de 
futebol”, como diz a canção do Skank. 
O diferente neste caso sou eu.

É difícil deixar de criticar, entretan-
to, a decisão do governo brasileiro de 
permitir a realização da Copa América 
no País. Com a permissão, a partir 
deste fim de semana chegam ao Brasil 
10 delegações estrangeiras com cerca 
de 650 pessoas entre jogadores e 
comissões técnicas. A competição 
será realizada nos estados do Rio de 
Janeiro, Mato Grosso, Goiás e Distrito 
Federal e terá duração de 27 dias.

A decisão do governo brasileiro 
para sediar o torneiro ocorreu menos 
de 24 horas após a recusa da Argen-

tina e da Colômbia, países onde a 
competição estava prevista. Lá, os 
governos, seja por pressão popular ou 
mesmo por senso de responsabilidade 
decidiram recusar o evento por causa 
do receio da evolução da pandemia do 
coronavírus. Aqui, no país que ostenta 
o segundo lugar no ranking de mortes 
pela COVID-19 e registra uma média 
de quase dois mil óbitos por dia, o 
governo não só acatou o pedido da 
Conmebol como parece incentivar a 
realização do torneio.

Os infectologistas acreditam que, 
ainda que o número não seja tão 
expressivo, a entrada dos visitantes 
estrangeiros pode trazer novas varian-
tes do vírus e aumentar a circulação 
de pessoas, quando o contrário é o 
que deveria estar acontecendo. A re-
alização da Copa traz o risco também, 
dizem, de mais aglomerações em 
bares para assistir aos jogos.

Por outro lado, os defensores do 
governo argumentam, com certa 
razão, que se os torneios nacionais, 
como os campeonatos estaduais, Bra-
sileirão e Copa do Brasil estão sendo 
realizados, não há problema na adi-
ção de mais uma competição que vai 
durar apenas um mês. Argumentam 
ainda que, assim como nos outros 
campeonatos, não haverá público 
e serão tomadas todas as medidas 
sanitárias necessárias.

Muito difícil mensurar nesse mo-
mento o real impacto direto que a 
chegada das delegações terá sobre 

a evolução da pandemia. Entretanto, 
haverá, sem dúvida nenhuma, um 
desdobramento indireto muito mais 
nocivo: a sensação de que as coisas 
voltaram ao normal. De que a pan-
demia está passando e que podemos 
retomar nossas vidas normalmente. 

Ora, se podemos até promover um 
campeonato internacional de futebol 
por que não podemos nos reunir em 
bares, festas, etc? O efeito psicológico 
será o de confirmação da banalização 
das mortes, o que já estamos assistin-
do no Brasil há muito tempo. Incrível 
como em um país em que 2 mil pesso-
as morrem todos os dias por causa um 
vírus pode se preocupar com a tabela 
de classificação do Brasileirão ou com 
os paredões do BBB.

Lembro-me da comoção e do medo 
das pessoas diante da morte iminente 
no primeiro semestre do ano passado, 
quando morriam menos de mil pes-
soas por dia, em média. Hoje, com o 
dobro de mortes, cada vez mais pes-
soas se arriscam em festas e eventos 
sociais, muitos dos quais poderiam ser 
realizados virtualmente.

Assim, esse grande evento interna-
cional a ser realizado no Brasil, trará 
ainda mais um ar de normalidade ao 
dia a dia do brasileiro. Esse será o efei-
to indireto e mais perverso do evento. 
Num país que não consegue vacinar 
seu povo na velocidade exigida pela 
pandemia, a sensação de normalida-
de é a pior inimiga da vida e por isso 
a Copa América deveria ser vetada.

95% dos profissionais de utis se declaram
exaustos após segunda onda da pandemia

Medicamentos e equipamentos são primordiais 
no enfrentamento de uma pandemia letal, 
mas, sem o ativo humano na execução, pouco 

adiantaria. Um paciente grave de COVID-19, que chega a 
se internar numa Unidade de Terapia Intensiva (UTI), vai 
precisar dos cuidados de um médico intensivista. Aconte-
ce que, de acordo com o Conselho Federal de Medicina 
(CFM), dos mais de 500 mil profissionais brasileiros, 
apenas 8.239 (1,6%) especializaram-se na categoria. E, 
após um ano e meio de pandemia e estagnação num 
patamar elevado de internações pela doença, eles estão 
exaustos. É o que relata a diretora presidente da Associa-
ção de Medicina Intensiva Brasileira (AMIB), Suzana Ajeje 
Lobo (foto), em entrevista ao edição do Brasil. Confira:

Qual a importância do médico intensivis-
ta na pandemia da coVid-19?

A COVID-19 é uma doença que leva um grande 
número de pacientes aos hospitais, deste montante, 
metade acaba precisando de UTI, especialmente, 
em relação à principal manifestação dessa en-
fermidade, que é a insuficiência respiratória com 
necessidade de ventilação mecânica prolongada. 
Esse cuidado é responsabilidade de um médico 
intensivista, que cuida de pacientes de alta comple-
xidade. A importância da categoria nesta pandemia 
é enorme, assim como a do médico que atua na 
emergência.

A quantidade de profissionais intensivis-
tas no Brasil era suficiente para enfrentar 
uma pandemia? 

O número não é adequado. Nós sabemos que 
temos em torno de 8 mil pessoas com título de 
especialista no Brasil. Todos estão em atividade, 
mas alguns estão fora dos hospitais, nos campos 
da pesquisa ou ensino, por exemplo. Com certeza 
a quantidade não foi suficiente para atender a 
demanda de leitos de UTI no país, que cresceu 
150%. A AMIB estima que cerca de 22 a 23 mil 
médicos não-especialistas em medicina intensiva 

estão, hoje, de plantão cuidando de pacientes com 
COVID-19 em estado grave. Uma epidemia de vírus 
respiratório deve ser controlada na comunidade. A 
gente sabe que essa doença é freada com medidas 
de contenção como uso de máscara, distanciamen-
to social, restrições de mobilidade, rastreamento e 
isolamento de casos. Como o novo coronavírus não 
foi controlado de forma adequada localmente, o 
que sobra é a corrida atrás de vagas em hospitais 
para internar doentes. 

nós tínhamos a quantidade necessária 
de leitos de uti?

O Brasil foi muito eficaz em aumentar o número 
de leitos em mais de 150%, entretanto, uma interna-
ção não é feita apenas de cama e equipamento. São 
necessários médicos, enfermeiros, fisioterapeutas 
e técnicos em enfermagem treinados para realizar 
esse cuidado. O que a gente viu, na verdade, foi 
que em vários momentos faltaram profissionais, 
medicamentos e até oxigênio. Isso é devastador. 
Esses são sinais de colapso de um sistema que não 
conseguiu atender a enorme demanda de pacientes 
que precisavam. Agora, estamos estacionados num 
patamar muito elevado de casos, o que é bastante 
crítico porque significa que muitas pessoas vão ficar 
sem a melhor forma de tratamento.

Após um ano e meio de pandemia, quais 
são as principais percepções da AmiB 
sobre os médicos intensivistas?

A AMIB conduziu uma pesquisa para avaliar sinais 
de exaustão física e emocional que caracterizam Sín-
drome de Burnout nos profissionais de saúde, além 
de outras condições, como falta de material e Equipa-
mento de Proteção Individual (EPI). Nós avaliamos 2 
mil intensivistas em dois momentos: junho de 2020 
e março de 2021. No ano passado, 90% dos profis-
sionais que trabalhavam nas UTIs apresentaram 
Burnout. Agora, esse índice chega a 95%. Isso signi-
fica que a taxa de exaustão sobre essas pessoas é gi-
gantesca, mas não é só alta, também é prolongada. 

O Brasil é um dos países que permanece mais 
tempo com número elevado de casos, isso resulta em 
médicos trabalhando de forma contínua, exaustiva, 
muitas vezes dobrando plantões, sem férias e des-
canso. Isso acarreta efeitos extremamente negativos 
nesses profissionais. O correto seria que houvesse um 
diagnóstico dessa situação e um tempo para que 
essas pessoas fossem tratadas, mas a realidade é 
que mal há tempo para diagnóstico, quanto mais de 
retirá-los da linha de frente de combate à pandemia. 
Quem vai cuidar dos pacientes graves?

Apesar de lenta, a vacinação tem avan-
çado. isso tem aliviado as utis? 

A gente já percebe uma diminuição bastante sig-
nificativa em pacientes de idades mais avançadas e 
também em profissionais de saúde. Entretanto, a va-

riante P1 tem nos preocupado bastante, uma vez que 
temos observado um grande número de profissionais 
da saúde com infecção, apesar de já terem sido va-
cinados. O que quer dizer que os cuidados precisam 
ser mantidos por todos, inclusive pela população que 
já tomou alguma vacina. Como disse a Organização 
Mundial da Saúde (OMS), nós só estaremos seguros 
quando todos estiverem imunizados.

como a AmiB encara a projeção de uma 
terceira onda da coVid-19 durante o 
inverno?

A gente já percebe um aumento de casos no Brasil 
todo e, novamente, as taxas de ocupações das interna-
ções estão crescendo. Não sabemos se isso são reflexos 
dos últimos feriados, em que a população circulou 
bastante, ou se já é o início de uma terceira onda, o que 
nos preocupa muito. É uma preocupação maior que a 
da segunda onda porque estamos partindo já de um 
patamar de casos muito elevado em que há problemas 
de estoques de medicamentos fundamentais para 
pacientes graves. A reserva de analgésicos, sedativos, 
antibióticos e corticóides ainda é crítica. 

A piora da pandemia em outros países, principal-
mente na Índia, dificulta ainda mais a possibilidade 
de importarmos ingredientes farmacêuticos ativos 
para vários medicamentos. Corremos o risco de 
ficarmos em uma situação ainda mais grave do que 
a que vimos na segunda onda. É importante evitar 
esse cenário e que a pandemia seja controlada na 
comunidade com as medidas adequadas que já 
conhecemos e não dentro de uma UTI.

impostos sem retorno 
sociedade brasileira é condenada a pagar impostos e outros en-
cargos como se estivesse vivendo em um país de primeiro mundo, 
embora o montante nunca retorne à população em prestação de 
serviço como deveria ocorrer. E essa realidade, juntamente com 

outras enfrentadas no Brasil, somam-se aos problemas coletivos e geram 
uma desigualdade social desmedida.

Tendo como base as informações do Instituto Brasileiro de Planejamento 
e Tributação (IBPT), até o final de maio, o recolhimento de impostos para os 
cofres públicos já havia coletado a bagatela de R$ 1,5 trilhão.

Analisando esse panorama, o presidente da Câmara de Dirigentes Lojistas 
de Belo Horizonte (CDL/BH), Marcelo de Souza e Silva, observou que o comér-
cio varejista é um dos mais impactados pelos altos impostos. Segundo ele, os 
lojistas precisam repassar o valor dos tributos para o produto final, o que reflete 
no poder de compra do cidadão. Com isso, a pessoa acaba impossibilitada de 
adquirir bens por conta dos preços elevados. “Com vendas em queda, há um 
aumento natural no índice de desemprego, perpetuando um círculo vicioso 
e danoso”, assegura Silva. 

Em artigo publicado no edição do Brasil, o dirigente empresarial sugeriu 
romper com essa barreira. “Precisamos conscientizar a sociedade sobre a 
alta carga tributária e, também, chamar a atenção do poder público para a 
necessidade de retorno imediato e de qualidade deste montante arrecadado 
para a população”, disse o presidente da CDL/BH. Em sua avaliação, dentre os 
30 países com maior carga tributária do mundo, o Brasil oferece o pior retorno 
para os contribuintes em relação ao dinheiro arrecadado.

Agora, devido à estagnação geral, proporcionada pelos efeitos da 
pandemia, todo o planejamento é no sentido de incentivar a retomada da 
economia por meio de diferentes ações. Porém, na opinião de especialistas, 
um eloquente manifesto público pode servir como estímulo para forçar o 
poder central a tomar decisões para a recuperação do setor produtivo. Neste 
contexto, existem inclusive os defensores da reforma Tributária como item 
balizador de uma nova fase na vida da população brasileira. Essa tese é im-
portante, mas deverá enfrentar obstáculos nas esferas oficiais por conta da 
volúpia dos governos em angariar valores para manter a máquina pública, 
que já se encontra emperrada e eivada de privilégios. Contudo, diante da 
exaustão de todos, está na hora de se anunciar uma atitude visando mudar 
esse caminho obscuro, no qual os contribuintes só sabem de suas obrigações, 
mas nunca são informados sobre o saldo positivo nessa prestação de contas. 

O ideal seria ter essa informação disponível para todos e, com isso, ser 
possível que o cidadão comum acompanhe os gastos alocados para bancar 
os serviços essenciais, como educação, saúde, segurança pública, assistência 
social, manutenção à cidadania, cultura, etc. Até porque, atualmente, as 
notícias são sempre na mesma direção: a arrecadação do atual trimestre 
superou a do anterior. Entretanto, as fontes oficiais não informam para onde 
está sendo canalizado esse dinheiro. Está faltando confiança da população 
no que se refere aos números divulgados pelo governo e mais transparência 
faria muito bem a todos!
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“o Brasil é um dos
países que permanece

mais tempo com
número elevado de casos,

isso resulta em médicos
trabalhando de forma
contínua, exaustiva,
dobrando plantões,

sem férias e descanso”
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experimente a cachaça “PurAnA”.

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

alguns dos principais degustadores da região.

telefone: (31) 99243-1100

eujácio silva

Pesquisa eleitoral em minas gerais
aborrece zema e agrada Kalil

Como tem sido noticiado pela im-
prensa, a sucessão mineira, mesmo 
a contragosto de muitos, é pauta 
nos bastidores da política estadual. 

E ao que tudo indica, o governador de Minas 
Gerais, Romeu Zema (Novo), não gostou 
da última pesquisa realizada pelo Instituto 
AtlasIntel. De acordo com análise divulgada, 
semana passada, o chefe do Executivo está 
com 35,5% de popularidade, seguido pelo 
prefeito de Belo Horizonte, Alexandre Kalil 
(PSD), com 32,9% no que se refere ao pleito 
para governador em 2022.

A estratégia do grupo do governador, 
se é que existe alguma tática política por 
parte dele, é evitar comentar esse assunto, 
justamente porque almeja organizar alguns 
benefícios para a população antes da elei-
ção. O fato é que, até agora, com 2 anos e 
meio de governo, a administração estadual 
não inaugurou nenhuma obra expressiva. É 
como se as autoridades mineiras estivessem 
atuando apenas para amenizar os problemas 
que envolvem a máquina e a burocracia 
estatal. 

Acrescenta-se a isso, a dificuldade do 
mandatário mineiro em se relacionar com o 
mundo político, inclusive no que diz respeito 
aos parlamentares da Assembleia Legislativa 
de Minas Gerais (ALMG). Recentemente, os 
comentários nos bastidores da Casa davam a 
entender que Zema continua se esquivando em 
aparecer ao lado de deputados. “Sendo assim, 
como é que ele vai conseguir buscar apoio 
político-partidário”, questiona-se um deputado 
do PT que preferiu manter o anonimato.

Segundo jornalistas da crônica política, a 
partir de julho, haverá um aumento na quan-
tidade de sondagens eleitorais realizadas para 
traçar um panorama sobre o governo mineiro. 
O intuito é descobrir quem tem chances de 
vitória, tendo como pano de fundo a posição 
estratégica de Minas Gerais perante o macro 
colégio eleitoral brasileiro. Deste modo, fica 
evidente a preocupação das autoridades de 
Brasília em saber o que envolve o cotidiano 
dos rincões do estado.

A assessoria do prefeito não se manifestou 
publicamente em relação ao resultado da 
análise supracitada, no entanto, amigos de 
Kalil conseguiram captar a euforia, uma vez 
que esse apoio popular ocorre sem que ele não 
tenha dedicado tempo para os movimentos 
políticos, devido à sua entrega ao combate da 
COVID-19. “Kalil não fez nenhum gesto voltado 
a uma possível candidatura em 2022”, informa 
uma fonte próxima a ele.

Kalil lidera no 2º turno

A irritação do comandante da Cidade Ad-
ministrativa foi ainda maior quando ele tomou 
conhecimento dos números da pesquisa em 
relação ao segundo turno. É verdade que a 
diferença segue em uma linha tênue, porém, 
neste cenário, Kalil passa à dianteira, segundo 
o AtlasIntel. O prefeito de BH ficaria com 41,4% 
contra 40,6% do governador mineiro, o que, 
naturalmente, configura empate técnico.

Presidente do congresso nacional recebeu
honraria do ministério Público do estado

O presidente da Assembleia Legislativa de 
Minas Gerais (ALMG), Agostinho Patrus (PV), 
participou de homenagem do Ministério Públi-
co de Minas Gerais (MPMG) ao presidente do 
Congresso Nacional, senador Rodrigo Pacheco 
(DEM-MG). A solenidade foi realizada no dia 7 
de junho na sede do MPMG, em Belo Horizonte.

Várias autoridades estiveram presentes, 
entre elas, o procurador-geral de Justiça de Mi-
nas Gerais, Jarbas Soares Júnior; o governador 
Romeu Zema (Novo); o presidente do Tribunal 
de Justiça do Estado, Gilson Lemes; o senador 
Antonio Anastasia (PSD-MG) e o deputado 
estadual Arlen Santiago (PTB).

Pacheco foi estagiário do MPMG em 1997, 
quando atuou na Promotoria Criminal de Belo 
Horizonte. Segundo a Associação Mineira do 
Ministério Público, ele é o primeiro represen-
tante da bancada mineira a chegar à presidên-
cia do Congresso após a Constituição de 1988.

O senador classificou a honraria recebida como 
uma das mais significativas de sua vida pública. 

Em seu discurso, ele destacou que assumiu a pre-
sidência do Senado com o propósito de pacificação 
e conciliação. Pacheco defendeu o respeito às diver-
gências e ao papel dos três Poderes. “A indepen-
dência do Parlamento é fundamental”, enfatizou.

O presidente do Senado criticou a polari-
zação exacerbada e a politização de questões 
como tratamento contra a COVID-19 e a vacina-
ção. Lembrou ainda a importância do Estado De-
mocrático de Direito e da defesa da democracia.

trF-6

Após a homenagem, Pacheco afirmou que 
acredita na criação do Tribunal Regional Federal 
da 6ª Região (TRF-6), órgão de 2ª instância da 
Justiça Federal resultante do desmembramento 
de Minas do TRF-1. Ele enfatizou que o projeto 
foi concebido sem a geração de novas despesas 
públicas.

“O TRF-6 é uma necessidade. Ele vai permi-
tir uma justiça mais célere e vai ser importante 

não apenas para Minas Gerais, mas também 
para outros estados que hoje estão sobrecar-
regados no TRF da 1ª Região, em Brasília”, 
afirmou.
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Estado formaliza adesão à campanha mundial
Race to Zero para zerar emissões de carbono
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Popularidade de Kalil foi uma surpresa

zema se irritou com a
divulgação da análise
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os demais mencionados na pesquisa são:

Deputado federal André Janones (Avante): 3,2%

Senador Carlos Viana (PSD): 2,6%

Deputado federal Patrus Ananias (PT): 2%

Senador Rodrigo Pacheco (DEM): 1%

Deputado federal Marcelo Álvaro Antônio (PL): 0,5%

Deputado estadual Agostinho Patrus (PV): 0,2%

Deputado federal Paulo Abi-Ackel (PSD): 0,2%

Deputada federal Áurea Carolina (Psol): 2,8%

Reafirmando o pioneirismo na gestão am-
biental e econômica, Minas Gerais se tornou o 
primeiro estado da América Latina e do Caribe 
a aderir à campanha Race to Zero (Corrida para 
o Zero). O governador Romeu Zema (Novo) e o 
embaixador do Reino Unido no Brasil, Peter Wil-
son, formalizaram o acordo no dia 9 de junho.

O Race to Zero é uma campanha global 
para reunir lideranças com objetivo de alcançar 
emissões líquidas zero de gases de efeito estufa 
até 2050, o que deverá limitar o aumento da 
temperatura global a 1,5 grau. A meta será al-
cançada por meio da intensificação de ações de 
descarbonização, da atração de investimentos 
para negócios sustentáveis e para a criação 
de empregos verdes. Desta maneira, será 
possível viabilizar um cenário de desenvolvi-
mento socioeconômico inclusivo e sustentável. 
Atualmente, cerca de 30 diferentes regiões no 
mundo participam da campanha.

O governador ressaltou a importância do 
pioneirismo de Minas Gerais e da união de 
esforços junto ao setor produtivo para garantir 
que as próximas gerações tenham um meio 
ambiente com mais qualidade. “Somos o esta-
do que mais gera energia solar e ficaremos no 
primeiro lugar mais isolado ainda com os novos 
investimentos que estão sendo feitos aqui”. 

Zema acrescentou que ficou agradecido 
ao Reino Unido por dar esta oportunidade a 
Minas e também às entidades representativas 
do setor produtivo. “O agricultor sabe melhor 
do que ninguém a importância de uma nas-
cente e de ter rios perenes. Este projeto vai 

ajudar a atrair investimentos, a valorizar o 
nosso produto, o café, o queijo, porque será 
visto como um produto que foi produzido com 
responsabilidade. Com certeza, em 2050, nós 
deixaremos um estado para nossos filhos e 
netos muito melhor do que o atual”.

Com o protocolo de intenções, Minas se 
compromete a convergir esforços para reduzir 
e neutralizar a emissão de gases e a fomentar o 
desenvolvimento sustentável em seu território. 
O estado vai atualizar o Plano de Energia e 
Mudanças Climáticas em até 12 meses, esta-
belecendo medidas para zerar as emissões até 
2050. Até 2030 deverá ser estipulada meta 
intermediária de redução de emissões dos 
gases. O embaixador Britânico no Brasil, Peter 
Wilson, parabenizou o governo de Minas pela 
adesão ao projeto.

“Parabenizo Minas por largar na frente na 
corrida ao zero e se tornar o primeiro estado 
não só do Brasil e da América Latina, mas o 
primeiro entre países do sul global, a aderir 
à campanha. Liderança e ambição mineiras 
enviam uma mensagem inequívoca para o 
resto do país: não é mais possível separar 
crescimento econômico da proteção do nosso 
meio ambiente. Estamos bastante animados 
em continuar trabalhando com Minas nos 
próximos meses e anos para implementar os 
esforços que possibilitarão a neutralização de 
suas emissões até 2050”, disse o embaixador.

A secretária de Meio Ambiente e Desen-
volvimento Sustentável, Marília Melo, afirmou 
que o ato se tornou um compromisso público 

do governo mineiro com o meio ambiente. 
“Hoje é um dia muito especial para Minas Ge-
rais, pois é, de fato, um compromisso público 
do governo em um processo de descarboniza-
ção da nossa economia, chancelado e junto 
com o setor produtivo do estado. O governador 
tem nos dado a diretriz diária de construção 
do desenvolvimento econômico sustentável”, 
frisou a secretária.

A adesão de Minas reforça o compromisso 
do Executivo em garantir o desenvolvimento 
econômico e sustentável. Em dezembro de 
2020, o estado já havia assinado um Memo-
rando de Entendimento com o Reino Unido em 
torno de uma agenda de desenvolvimento ver-
de rumo à 26ª Conferência das Nações Unidas 
sobre Mudanças Climáticas (COP26), marcada 
para 2021 em Glasgow.

No Race to Zero, Minas Gerais se juntará a 
outros estados de diferentes países do mundo 
que já integram a campanha, como Califórnia, 
Nova York, Havaí e Washington, nos Estados 
Unidos; Catalunha, Madrid e Navarra, na Es-
panha. Há ainda estados da Suécia, Austrália, 
Reino Unido, Canadá, Alemanha e Bélgica.

Presidente da ceasaminas
Atendendo a indicação do deputado federal Pinheirinho 

(PP), filho do ex-deputado federal toninho Pinheiro, foi in-
dicado a assumir a presidência da CeasaMinas, luciano José 
de oliveira. Uma das principais metas do atual presidente é 
acelerar a privatização da empresa, pois, em sua avaliação, 
essa transferência para iniciativa privada vai fomentar mais 
negócios, aumentando a receita e geração de empregos, além 
de atender, sensivelmente, numa melhora do setor produtivo.

sucessão à vista
Anteriormente, apenas a sucessão no comando da Ordem 

dos Advogados do Brasil - Seção Minas (OAB/MG) alimentava 
as conversas de bastidores. Agora, também entrou em cena o 
debate relacionado à eleição para a presidência da Federação 
da Agricultura e Pecuária do Estado de Minas Gerais (Faemg), 
já que o atual presidente, roberto simões, depois de cerca 
de 8 anos, não almeja mais continuar no posto.

Acanhada ou influente?
Considerada uma política discreta, a atual presidente da 

Câmara de Vereadores de Belo Horizonte, nely Aquino (Pode-
mos), deu uma guinada de 360º graus. Ela deixou a timidez 
de lado e, agora, já é avaliada como uma política influente, 
por sinal disputada por dois grupos políticos: um comandado 
pelo governador romeu zema (Novo) e outro pelo prefeito de 
BH, Alexandre Kalil (PSD). Quem te viu, quem te vê.

Pimentel na política
Semana passada, na porta do tradicional Café Nice, no 

Centro de Belo Horizonte, já se comentava sobre uma possível 
candidatura do ex-governador Fernando Pimentel (PT) a uma 
vaga na Câmara Federal. A conferir...

Política em moc 
Em Montes Claros, nas imediações do badalado Café Galo, 

na região Central da cidade, o bochicho é sobre quem terá 
condição de ser o possível sucessor do atual prefeito Humberto 
souto (Cidadania). 

Política em uberlândia
Quem quiser deixar o deputado federal Weliton Prado 

(Pros) irritado basta insinuar que ele, que já teve uma super-
votação em Uberlândia, agora não  tem tanta força junto aos 
eleitores do município. A rigor, a família Prado comanda uma 
espécie de dinastia. Atualmente, tem um deputado federal, 
um estadual e um vereador.

A Vale e Brumadinho
A megaobra destinada à captação de água no Rio Para-

opeba, em Brumadinho, para reforçar o Lago de Rio Manso, 
manancial que abastece a região metropolitana, está quase 
pronta. A construção realizada por empreiteiras tem o pa-
trocínio da Vale. Contudo, a melhoria, mesmo com a sua 
importância para a coletividade, trouxe muitas discussões com 
os proprietários de terras por onde a tubulação foi rasgando 
colinas e elevações.

Funcionários apáticos
A imprensa mineira tem propalado que o presidente da 

Assembleia Legislativa de Minas Gerais (ALMG), deputado 
Agostinho Patrus (PV), é peça fundamental no projeto 
político do prefeito Alexandre Kalil (PSD) no que se refere à 
sucessão ao governo de Minas em 2022. Consta, inclusive, 
que Patrus deverá ser candidato a vice-governador. Porém, 
essa informação estaria passando à distância do gabinete 
dele, deixando os funcionários mais antigos desinformados 
com relação a esse novo projeto político.

http://www.mg.gov.br/
http://www.meioambiente.mg.gov.br/
http://www.meioambiente.mg.gov.br/
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imposto de transmissão de Bens imóveis - o itBi

O Supremo Tribunal Federal (STF) 
pacificou uma controvérsia jurídica 
que há anos vinha se arrastando 

pelo Judiciário, geradora de conflitos e 
intensos debates, tendo de um lado o inte-
resse público arrecadatório e, de outro, o 
privado, representado pelos contribuintes 
de tributos.

Fala-se a respeito do Imposto de Trans-
missão de Bens Imóveis (ITBI), o imposto 
que opera sobre a transmissão onerosa 
dos bens imóveis, que é tradicionalmente 
exigido pelos cartórios de imóveis, em 
momento anterior ao registro translativo 
da propriedade para outra titularidade, ou 
até mesmo no âmbito do próprio cartório 
de notas, antes mesmo da lavratura da 
escritura pública de compra e venda ou de 
cessão de direitos.

Em análise mais compreensiva do caso, 
viu-se ao longo dos anos que a legislação 
municipal veio antecipando o fato gerador 
do referido tributo, com o que visou abran-
gentemente alcançar qualquer ato jurídico 
que tivesse carga negocial transmissiva de 
direito sobre propriedade imobiliária. Não 
demorou até se chegar à seara da expec-
tativa do direito, pelo que, mesmo atos de 
mera promessa de negócio jurídico, embora 
altamente sujeita ao não aperfeiçoamen-

to, para ver regularmente registrada a lei 
passou a condicionar ao pagamento do 
tributo de transmissão - o que é absurdo, 
convenhamos.

Não se pode desconsiderar por comple-
to a lógica que animou o legislador munici-
pal: decerto há no brasileiro médio certo - e 
incorreto - desprendimento pelo registro 
público; parece-lhe mera burocracia. Para 
piorar há sim custos elevadíssimos com o 
ato registral. Não raro, busca-se um singelo 
“carimbo” que permitisse ao interessado 
dizer-se o dono de direito sobre o imóvel; 
mas, ao revés, não raro se vê, para tanto, 
compelido a providenciar - e pagar - regu-
larizações complexas, voltadas a sanar toda 
a cadeia de continuidade registral. Logo se 
faz necessária a contratação de topógrafos, 
advogados, engenheiros, e os famosos 
“despachantes”.

Diante de tantas incumbências de regu-
larização, pareceu lógica a inclusão de uma 
mais: a de logo pagar o ITBI. Ocorre que, ao 
menos neste caso, segundo recente julgado 
do STF, referido imposto incidirá somente 
após o registro público translativo, nunca 
antes dele, basicamente porque somente 
após tal ato registral é que se poderá falar 
em transferência efetiva da propriedade. 
Partindo dessa mesma lógica, portanto não 

incide em operações registrais não voltadas 
à transferência definitiva da propriedade, 
como ocorre com os registros de promes-
sas de contratos de compras e vendas, ou 
registros de contratos de cessão de direitos.

Na verdade, referido julgado apenas 
reafirmou o posicionamento jurisprudencial 
que, embora ignorado ou “escanteado” 
pelo legislador infraconstitucional e até 
pela doutrina especializada, ainda vinha 
sendo assim insistentemente externado 
pelo STF. O que se nota de diferente é que, 
submetido o julgamento do chamado lea-
ding case ao âmbito do regime da reper-
cussão geral, incide sob outros processos 
judiciais o chamado “efeito multiplicador” 
do que restou decidido pela Suprema Corte. 
A decisão, portanto, ajuda a desafogar o 
poder Judiciário, além de uniformizar e 
pacificar questão controvertida altamente 
judicializada.

Em resumo, o posicionamento, ora 
sedimentado pela mais alta Corte do país, 
beneficia o contribuinte no ponto em que 
lhe desonera da incidência do ITBI para 
determinadas operações imobiliárias, 
franqueando novos caminhos, possibilida-
des e estratégias jurídicas, notadamente 
voltadas à gestão e gerenciamento de seu 
patrimônio.

Brasil é o 3º país que mais
consome cerveja no mundo

Segundo pesquisa realizada pela 
Credit Suisse e Statista, divulgada 
pela CupomValido, o Brasil é o ter-
ceiro país que mais ingere cerveja 

no mundo, sendo responsável por 7% do 
consumo do planeta, atrás somente da 
China (27%) e dos Estados Unidos (13%). A 
análise mostrou que o brasileiro ingere, em 
média, seis litros da bebida por mês. O gasto 
médio por semana é de R$ 46, totalizando 
R$ 184 mensalmente, o que representa 16% 
do custo do salário mínimo nacional. Além 
disso, 9% dos pesquisados gastam acima de 
R$ 101 por semana.

O mercado teve impactos positivos e 
negativos com a pandemia. Apesar da crise 
econômica, estima-se que o setor tenha cres-
cido 5% em 2020. Um levantamento da Euro-
monitor aponta que o consumo da bebida, no 
ano passado, foi o maior nos últimos 6 anos, 
atingindo 13,3 bilhões de litros, perdendo só 
para 2014, período em que o país sediou a 
Copa do Mundo. 

Já uma análise da Kantar revela que o 
consumo nas residências bateu um recorde 
histórico na pandemia. O percentual de brasi-
leiros com mais de 18 anos que bebeu cerveja 
dentro de casa saltou de 64,6% em 2019 para 
68,6% em 2020.

Contudo, dentro do mercado cervejeiro, 
o impacto foi negativo para os produtores de 
cerveja artesanal. Durante a pandemia, esses 
empreendedores têm sofrido dificuldades para 
lidar com a falta de insumos e alta nos preços 
de fornecedores de embalagens e malta, por 
exemplo. Para especialistas da área, esse seg-
mento continuará sentindo as consequências 
da crise em 2021.

O professor de economia e analista de 
negócios, Marcello Muniz, faz uma análise 
do Produto Interno Bruto (PIB) - produto e/
ou renda gerada na economia - e do PIB per 
capita (por habitante). “Em 2020, eles foram 
de R$ 7,4 trilhões e R$ 35 mil, respectivamente, 

e, se tomarmos esses dados, os brasileiros 
gastaram cerca de 6% de sua renda per 
capita com cerveja”.

Ele acrescenta que, de acordo com o 
CervBrasil, cerca de 95% da oferta da be-
bida no Brasil é atendida por três grandes 
empresas: Ambev, Heineken e Petrópolis. 
“Trata-se de um setor extremamente oli-
gopolizado e que usa sua força de mercado 
para estimular o consumo. Temos de levar 
em conta ainda que as famílias de baixa 
renda consomem as marcas mais baratas 
ou substituem a cerveja por outros tipos de 
bebidas alcoólicas”.

driblando a crise

Em relação aos produtores de cerveja 
artesanal que, na maioria dos casos, são mi-
croempreendedores, Muniz informa que dada 
à especificidade desses produtos, a produção, 
distribuição e venda são feitas em menor escala, 
quando comparadas com as principais marcas 
vendidas no Brasil. “No entanto, uma forma de 
garantir sucesso é essas empresas implantarem 
estratégias de marketing para conquistar novos 
consumidores por meio de campanhas de divul-
gação e investimentos em canais de distribuição”.

cervejas preferidas 
pelos brasileiros

 A Skol é a cerveja mais vendida 
no Brasil, seguida pela Brahma e 
Antarctica. As três são da Ambev. Na 
quarta posição aparece a Schin e, na 
quinta, a Itaipava. 

 Já no cenário mundial, a cer-
veja mais vendida é a Snow com 
5,5% de participação de mercado. 
A segunda é a Tsingtao, as duas são 
da China. Bud Light e Budweiser, 
ambas dos Estados Unidos, ficam 
na terceira e quarta posição. Em se-
guida aparece a Skol, do Brasil, com 
2,1% de participação de mercado.

Futuro de rodrigo Pacheco 
Em Brasília, comenta-se que, por enquanto, o presidente 

do Senado, rodrigo Pacheco (DEM), deverá ficar em cima do 
muro quando a pauta for relacionada ao seu futuro político. 
Até porque, se ele fizer qualquer movimento mais intenso 
antes do fim do ano, o Palácio do Planalto usará de seus 
temíveis “canhões” para metralhá-lo. Cruz credo, gente!  

obras ou promessas?
Os projetos de obras e outras realizações do governo es-

tadual, mediante o uso dos recursos financeiros provenientes 
de um acordo de reparação feito com a Vale, por enquanto, 
não passam apenas de compromissos. Na verdade, os maiores 
empreendimentos divulgados pelo governador romeu zema 
(Novo) só acontecerão daqui a 2 anos. Ou seja, tudo não 
passa de promessa. 

A suggar ainda é mineira?
Na década passada, os belo-horizontinos enchiam o peito 

em comentar que a indústria de fogões e utensílios domés-
ticos Suggar era de BH. Porém, com o passar dos anos e, 
segundo informações extraoficiais, o presidente lúcio costa 
foi transferindo a linha de produção, paulatinamente, para 
outros países, especialmente para a China.

e por falar em chineses...
Se, até então, os chineses dominavam o comércio popular 

brasileiro, agora estão investindo firme na agricultura familiar 
nacional. Isso ainda vai dar xabú! 

sem fazer política
Em geral, o apelo dos políticos visa convencer o gover-

nador romeu zema (Novo) sobre a importância de ele fazer 
mudanças em sua equipe, nomeando pessoas de prestígio 
eleitoral. Mas, enquanto esse tema é debatido, o chefe do 
Executivo mineiro vai aparelhando as empresas de Minas 
com nomes de pessoas de outros estados. 

Prestígio das prefeitas
Em Brasília, petistas ao serem indagados com relação à 

política mineira, afirmam que o ex-presidente lula já tem em 
sua agenda a expectativa de uma homilia com as prefeitas 
de Contagem, marília campos, e Juiz de Fora, margarida 
salomão, para saber a opinião delas no que se refere ao 
pleito estadual de 2022. 

 

Problemas no Judiciário 
Tem repórter investigativo da imprensa nacional em Belo 

Horizonte tentando apurar informações de bastidores. A ideia 
é indicar a existência de membros do Judiciário mineiro que 
tem se valido da pandemia para despachar diretamente dos 
Estados Unidos. Tema polêmico, não é mesmo, pessoal?

http://www.leitealcantara.com.br/
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leíse costa

Dia dos Namorados injeta quase
r$ 178 milhões no varejo mineiro

Mesmo com a perspectiva de piora nos 
números da pandemia com uma pos-
sível nova onda de COVID-19 no Brasil, 
a projeção da Confederação Nacional 

do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC) 
é de que o Dia dos Namorados tenha injetado 
R$ 177,6 milhões no comércio varejista de Minas 
Gerais. No país, o movimento previsto foi de R$ 1,8 
bilhão no período.

Em um recorte do cenário mineiro, uma pes-
quisa da Federação do Comércio de Bens, Serviços 
e Turismo de Minas Gerais (Fecomércio MG), que 
ouviu 402 empresários de 10 regiões do estado, 
aponta que 57,4% afirmam ser impactados posi-
tivamente pela data. Destes, 45,7% acreditam em 
vendas melhores neste ano, sentimento justificado 
pelo otimismo e esperança (59,4%) e pelo valor 
afetivo da ocasião (31,7%). Na visão desse públi-
co, os consumidores cogitam gastar entre R$ 70 
e R$ 200 com presentes, majoritariamente, por 
meio do cartão de crédito.

Por outro lado, a pandemia (78,1%) e a 
percepção de continuidade da crise econômica 
(40,6%) fazem com que 29% dos empreendedores 
acreditem em vendas inferiores às de 2020, um 
ano marcado pelo fraco desempenho devido ao 
início do processo de flexibilização do comércio em 
alguns municípios. Ainda assim, no comparativo 
com as vendas de 2021 em relação a 2019, Minas 
Gerais apresenta um leve aumento (+2,6%) sendo, 
juntamente com o Espírito Santo e Santa Catarina, 
um dos únicos estados brasileiros que acusou 
avanços nesse período.

“O Dia dos Namorados é a sétima data 
comemorativa mais importante do calendário 
do comércio varejista. Devido ao elevado apelo 
comercial e emocional, podemos acompanhar 
um aumento sazonal nas vendas do setor. A 
comemoração impacta, em especial, os seg-

mentos de livros, jornais, revistas e papelaria 
(90,0%); tecido vestuário e calçados (75,9%); 
e outros artigos de uso pessoal e doméstico 
(60,7%). Além disso, também impulsiona o 
ramo de serviços, impactando principalmente os 
restaurantes e os estabelecimentos de estética”, 
explica Gabriela Martins, economista da Feco-
mércio MG, sobre a importância da celebração 
para o varejo.

No calendário do comércio, o dia encerra 
o primeiro semestre do ano. Para Gabriela, o 
desempenho de outras datas até aqui pode ser 
considerado positivo. “Quando levamos em conta 
a Páscoa e o Dia das Mães, notamos um aumento 
no faturamento em relação aos mesmos períodos 
do ano passado. Neste ano, a Páscoa, por ter 
ocorrido em um momento com mais restrições 
ao funcionamento das atividades não essenciais 
em todo o estado, não obteve um resultado sa-
tisfatório. Porém, mesmo diante desse cenário, 
a celebração apresentou resultados superiores 
em comparação a 2020. Já o Dia das Mães, por 
sua vez, teve um aumento de 66% nas vendas, 
segundo a empresa de máquinas de cartões Rede 
Itaú Unibanco. Essa expansão pode estar ligada, 
principalmente, à reabertura dos serviços tidos 
como não essenciais, o que ocorreu em meados 
de abril na maioria das cidades mineiras”, analisa.

A economista, no entanto, reforça que a única 
solução para retomada da economia mineira em 
2021 é o avanço da vacinação contra o novo coro-
navírus. “Sabemos da importância de conciliar a 
saúde da população e a sobrevivência financeira 
de milhares de empresas do setor, afetadas pelos 
prejuízos causados pela pandemia. Só com todos 
vacinados, será possível garantir o pleno funcio-
namento das atividades econômicas, garantindo 
o bem-estar das pessoas e a recuperação da 
confiança dos empresários. Enquanto não houver 
esse ampliamento, acompanharemos um crescen-
te desgaste econômico e uma deterioração dos 
indicadores socioeconômicos”, finaliza.

Só com todos vacinados,
será possível garantir o pleno
funcionamento das atividades 

econômicas, o bem-estar
das pessoas e a recuperação

das confiança dos empresários
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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

KAlil Que se cuide – O prefeito de Belo Horizonte, Alexandre Kalil (PSD), 
acostumado a ganhar eleição sem sair de casa, pode se dar mal no pleito 
para o governo do Estado. Recente pesquisa mostra que o governador Ro-
meu Zema (Novo) não está morto e que ele seria páreo duro.  Zema, ao con-
trário de Kalil, tem visitado muitas cidades do interior e vem conversando 
com várias lideranças, enquanto o prefeito continua dentro do seu gabinete. 
Vide Aécio Neves, que embora tenha sido um excelente governador, preferiu 
ir para o Rio de Janeiro todo final de semana, ao invés de conversar com 
os eleitores do interior de Minas. Quando chegou o momento de ter votos 
aqui, os eleitores votaram em Dilma Rousseff (PT) e ele perdeu a eleição 
presidencial por 3 milhões de votos, justamente em seu estado natal.

mArcelo QueirogA – O ministro da Saúde não se saiu mal durante 
seu segundo depoimento a CPI da COVID-19 instalada no Senado. Com 
respostas diretas, depois das perguntas dos senadores, ele se defendeu 
das acusações de que não manda nada em seu ministério. A resposta que 
fez muito bem ao Palácio do Planalto foi aquela em ele disse que não era 
crítico do presidente da República.

todos Pelo Pl 2564/2020 – Mantendo os protocolos de segurança, no dia 9 
de junho, quarta-feira, foi realizada uma reunião para a discussão do Projeto 
de Lei 2564/2020, que visa definir um piso nacional para a enfermagem e 
estabelecer a jornada de 30 horas semanais para trabalhadores de todo o 
país. Estiveram presentes, de forma remota ou presencial, representantes do 
Sindicato Único dos Trabalhadores da Saúde de Minas Gerais (Sind-Saúde), 
da Fundação Hemominas, Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais 
(SES-MG), Fhemig, Unimontes, Samu de Minas Gerais, da Atenção Básica e 
Endêmicas dos municípios, serviços sanitários e membros da diretoria do 
Conselho Regional de Enfermagem de Minas Gerais (Coren-MG).

Homenagem

O presiden-
te da As-
sociação 

Mineira do Mi-
nistério Público 
(AMMP), Enéias 
Xavier Gomes e 
o presidente do 
Congresso Na-
cional, senador 
Rodrigo Pacheco, 
que foi homena-
geado pelo Mi-
nistério Público 
de Minas Gerais.

As vacinas contra COVID-19 em Minas estão proporcionando uma 
imunização diferente do resto do país. A previsão é de que, ainda 
em junho, sejam vacinadas pessoas com 50 anos. 

Acordo de mariana – Zema disse, outro dia, que o acordo entre 
Minas e a Samarco deverá envolver mais dinheiro que o da Vale sobre 
a tragédia de Brumadinho. O governador afirmou também que o 
pacto vai abranger dois estados, porque o Rio Doce, prejudicado pela 
tragédia de Mariana, desemboca no Espírito Santo.

Falando em mineração, prossegue na internet a campanha que 
vem sendo feita contra a mineradora que começou a buscar minério 
na Serra do Curral. Os ambientalistas não vão descansar enquanto 
o assunto não for resolvido. O movimento contra a mineradora, que 
também está no pé da Serra da Piedade, ainda não se desfez. Lá, os 
ambientalistas contam com o apoio da arquidiocese de Belo Horizonte.

o presidente
do sindicon,

carlos eduardo
Alves de Queiróz,

é um dos
melhores

advogados
de BH
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domingo, dia 13 de junho

Artur Abreu Antão 
Ex-deputado Antônio Genaro de Oliveira
Advogado Antônio Bráz - Contagem
Deputado Gil Pereira
Deputado Marcus Pestana
Repórter Claudio Resende - Rádio Itatiaia 

segunda-feira, 14

Jornalista Danilo Andrade
Rafael Vidigal
Newton Rocha - Formiga

terça-feira, 15

Geraldo Diniz Couto
Elmar da Silva Lacerda Junior 
Jornalista Oldack Esteves
Silvério Cândido 

Quarta-feira, 16

Eugenio de Oliveira 
Dona Neném Gutierrez

Quinta-feira, 17

Jornalista Ana Marina Siqueira
Jornalista Paulo Lott
Delegado Édmo Santos Menezes

sexta feira, 18

Dr. Vilmar de Oliveira Filho 
Ex-presidente Fernando Henrique Cardoso

sábado 19

Jornalista Eleuza Passos Guimarães 
Nilton Paiva Ferreira Filho 
Junia Barcelos Melo

Fiemg promove diálogo por mecanismos
de crescimento sustentável para o Brasil

Presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, esteve na federação no dia 7 de junho

“A soma das grandes reformas com 
estabilidade política e o investimento em 
questões fundamentais podem garantir 
um crescimento sustentável do Brasil”. 
Assim o presidente do Senado Federal, 
Rodrigo Pacheco (DEM), que participou 
de reunião com o Conselho Estratégico e 
a Diretoria da Federação das Indústrias 
do Estado de Minas Gerais (Fiemg) no dia 
7 de junho, sintetizou seu otimismo com 
relação aos pontos prioritários em discus-
são da pauta legislativa. Ele vê o diálogo 
como fundamental para a construção de 
mecanismos que garantam a segurança 
jurídica. “O que nós precisamos no Brasil 
é de estabilidade que nos garanta previ-
sibilidade”, salientou.

O presidente da Fiemg, Flávio Ros-
coe, alertou para o perigo da aprovação 
de propostas que aumentem distorções e 
afetem a competitividade das empresas 
nacionais. “O imposto mais perverso que 
existe hoje é sobre a folha de pagamen-
tos, porque ele é custo Brasil e não está 
sendo tocado na reforma Tributária”.

 O empresário salientou que é pre-
ciso um limite para a carga tributária. 
Neste sentido, ele observou para se ter 
a dimensão de uma reforma Tributária 
é fundamental entender antes o tama-
nho do Estado. “Neste sentido, temos 
conversado e entendemos que a reforma 
Administrativa é prioridade”, ressaltou.

momento positivo 
O líder empresarial lembrou 

que a pandemia deixou legados im-

portantes como a maior celeridade 
do poder Legislativo para decisões. 
Neste sentido, destacou a atuação 
de Pacheco na produtividade do 
Congresso Nacional. 

Na avaliação do parlamentar, o Bra-
sil vive um momento novo nos últimos 
5 anos. “Foram aprovadas questões 
importantes como os marcos legais 
(do saneamento, do teto dos gastos 
públicos, as novas leis de licitações e de 
recuperações judiciais) e a autonomia do 
Banco Central”.

rodrigo Pacheco e Flávio roscoe
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A rádio nAcionAl do rio de JAneiro, que pertence ao governo federal, 
está se expandindo em Minas Gerais com instalação de uma Rádio FM, 
em Belo Horizonte, retransmitindo ora a Nacional do Rio, ora a Nacional 
de Brasília.
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Por falta de doação, estoque de sangue
da Hemominas está em nível crítico

Junho é o mês escolhido para conscientização acerca da importância de ser doador

O sexto mês do ano foi esco-
lhido para falar sobre a campanha 
Junho Vermelho, que começa em 
um momento no qual os estoques 
da Hemominas estão em níveis 
críticos e com queda de 60% nos 
tipos sanguíneos O+, O-, A+ e B-. O 
déficit está em todo o país e a pan-
demia tem contribuído para isso, 
já que as doações caíram 20%.

Há 5 meses, Heitor William, 
26, luta contra a leucemia e conta 
que precisou iniciar o tratamento 
com urgência. “Descobri que 
tenho leucemia mileoide aguda 
e, nessa forma da doença, tudo 
acontece rápido. Já precisei de 
uma quantidade alta de sangue 
e, de um modo geral, as pessoas 
só se comovem quando se trata 
de alguém conhecido”.

Segundo ele, todo paciente 
oncológico tem uma alta neces-
sidade de transfusão. “Após e no 
intervalo da quimioterapia, há 
baixas de plaquetas e na imu-
nidade. Desse modo, a doação 
é importante porque se a gente 
chega ao hospital e não tem san-
gue ficamos sem fazer os exames 
e atrasamos o tratamento”.

Para ele, a dificuldade em 
encontrar doadores traz um sen-
timento de incapacidade. “Têm 
várias pessoas que são saudáveis e 
não doam por medo. Falo isso por 
experiência própria, mas não tinha 
noção do quanto isso é essencial 
para alguém em tratamento”.

Para aumentar a visibilidade 
acerca da doação e do tratamento, 
Heitor decidiu falar sobre o tema 
nas redes sociais. “O diagnóstico 
me deu um start. Trabalho como 
profissional da saúde há 8 anos 
e nos meus olhos via os pacientes 

que lutavam pela vida não compre-
enderem porque aquilo acontecia. 
Entretanto, me tornando um, per-
cebi que não devemos nos questio-
nar, mas usar isso como motivação 
e conscientizar as pessoas sobre a 
importância de se prevenir”.

coVid-19 e a doação

O medo de se contaminar com 
o coronavírus tem feito muitos 
desistirem de doar. Mas, para o 
presidente da Sociedade Mineira 
de Infectologia, Estevão Urbano, 
tomando todos os cuidados, a 
ida até o hemocentro é segura. 
“Os protocolos de segurança dos 
bancos de sangue são absoluta-
mente corretos. Não há riscos, pois 
existe o distanciamento, controle 
de fluxo e higienização do local. 
Contudo, para reforçar ainda mais 
tudo isso, a pessoa deve usar más-
cara – que é obrigatória, além de 
lavar as mãos ou usar álcool em 
gel com frequência”. 

Ele explica que, por complica-
ções da própria COVID-19, alguns 
pacientes precisam de sangue. 

“Quando a doença evolui para a 
forma mais grave pode desenca-
dear uma anemia profunda e o 
tratamento é a transfusão. Além 
desses casos, existem outras 
inúmeras doenças onde é preciso 
esse procedimento, o que aumen-
ta ainda mais a importância desse 
gesto”.

como doar

A gerente de captação da 
Hemominas, Viviane Guerra, cor-
robora com a fala de Urbano e re-
força que as pessoas não precisam 
ter medo de sair de casa. “Existe 
um receio de se contaminar, mas 
seguimos todos os protocolos de 
higienização da Organização Mun-
dial de Saúde (OMS). Além disso, 
por causa da pandemia, as doa-

ções são previamente agendadas, 
o que diminui o fluxo no local”.

Ela acrescenta que as doações 
podem ser agendadas pelo site da 
Hemominas ou pelo aplicativo MG 
Cidadão. “A pessoa deve estar em 
boas condições de saúde, pesar 
mais de 50 quilos e ter entre 16 e 
69 anos. Jovens de 16 e 17 anos pre-
cisam estar com os responsáveis ou 
levar uma autorização assinada”.

Viviane acrescenta que a pes-
soa não pode doar sangue em 
jejum. “Pela manhã, deve tomar 
um café reforçado. Já na parte 
da tarde, é necessário aguardar 
3 horas após o almoço e evitar 
comidas gordurosas. Se o indi-
víduo fizer uso de algum tipo de 
medicamento, precisa ligar na 
Hemominas para ver se o remédio 
impede a doação”.

lutando contra a leucemia, Heitor William
relata as dificuldades de seguir com o tratamento
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Atenção
é importante estar atento a indícios de gripe e da coVid e se ater aos prazos estabelecidos.

sinais/Vacina Período

Sintomas gripais como febre, coriza e tosse 30 dias após o desaparecimento dos sintomas

COVID-19 30 dias após o desaparecimento dos sintomas

Contato com alguém contaminado pela COVID-19 14 dias após o contato

Vacinado com a Coronavac
48h após a aplicação

(válido para a primeira e segunda dose)

Vacinado com a Astrazeneca
7 dias após a aplicação

(válido para a primeira e segunda dose)

Vacinado com a Pfizer
7 dias após a aplicação

(válido para a primeira e segunda dose)
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Revenge Travel: quase metade dos brasileiros
pretendem viajar nos próximos 12 meses

A ansiedade para voltar a viajar 
como antes da pandemia é tanta 
que foi criado o termo Revenge 
Travel, algo que pode ser traduzido, 
de forma literal, como “viagem da 
vingança”. Apesar de soar violento, 
trata-se de um movimento positi-
vo. Após tanto tempo privada de 
conhecer novos lugares, parte da 
população quer compensar “via-
jando como nunca”. E os viajantes 
adormecidos são muitos. Segundo 
pesquisa da Hibou, empresa de 
monitoramento de mercado e 
consumo, 47% dos entrevistados 
pensam em embarcar rumo a novos 
destinos nos próximos 12 meses, 
mesmo com medidas de isolamento 
ainda em operação e sem previsão 
final de 100% do país vacinado.

De acordo com o estudo, a imen-
sa maioria quer conhecer melhor 
o Brasil. Entre os destinos mais 
almejados, 55,7% querem passear 
pelo país e 22,9% têm em mente 
explorar o próprio estado. Em relação 
ao exterior, 20,5% pretendem ir para 
a América do Norte e 19% gostariam 
de embarcar rumo à Europa. 

Planejar viagem é algo que 
a jornalista Priscila Mendes, 35, 
entende. Antes da pandemia, ela 
e o namorado costumavam viajar 
duas vezes anualmente. Há um ano 
e meio trancados, eles prometem 
uma “vingança” de mestre. “Como 
notei que 2020 não daria mais, 
joguei para 2021 acreditando que 
tudo já estaria de volta ao normal, 
mas adiei novamente os planos 
para dezembro deste ano e tenho 
viagem marcada até 2026”, conta.

Nas próximas temporadas, 
o casal pretende conhecer Curi-
tiba, Holambra, Campos do Jor-
dão, Porto Alegre, Sete Lagoas, 
Foz do Iguaçu, Florianópolis, 
Chile e Uruguai. “Em agosto, 
vamos para a capital do Paraná,  
a escolha se deu por ser uma 
cidade que tenho muita vonta-
de de conhecer. Hospedagem e 
passagens foram compradas em 
fevereiro, mas os voos já foram 
remarcados três vezes pela em-
presa. A expectativa está alta, 

meu roteiro turístico já está todo 
planejado para os seis dias. Acre-
dito que ainda será com o uso de 
máscaras devido ao momento 
em que vivemos”, afirma.

Enquanto alguns querem res-
pirar novos ares, a relações públi-
cas Ana Paula Prado, 50, planeja 
sua ida a Campos do Jordão com 
a intenção de reviver os bons mo-
mentos que passou na cidade. “Foi 
uma das melhores viagens que fiz 
na minha vida. Quero ir para um 
lugar que eu tenha me distraído 

bastante e onde possa comemorar 
a vida. Afinal de contas, vamos 
todos renascer com a vacina”, diz.

Na iminência de ser vacinada, 
o embarque de Ana Paula deve 
acontecer até o fim deste ano, 
quando o período para o imuni-
zante agir no sistema imunológico 
já terá sido cumprido. “Quero ir no 
verão, época que os preços estão 
mais baixos porque lá é um local 
de temporada de inverno. Irei com 
a minha mãe e ficaremos num ho-
tel boutique. Pretendemos apro-

veitar bastante. É lógico que vou 
continuar usando álcool em gel, 
máscara, com todos os cuidados. 
Vai ser diferente, mas será uma 
celebração à vida!”, comemora.

Se os viajantes estão empol-
gados com a Revenge Travel, o 
segmento de turismo está mais 
ainda. Como explica Magda Nas-
sar, presidente da Associação 
Brasileira de Agências de Viagens 
(Abav), a queda foi grande. “A 
pandemia causou um impacto 
gigantesco no setor e nós conti-

nuamos sofrendo. Em relação a 
2019, o movimento caiu 70% em 
2020. Não fizemos projeções para 
2021 porque continuamos na crise 
sanitária”, afirma. 

Para ela, é preciso cautela 
nas projeções. “A gente entende 
que, num momento como esse, 
criar previsões resulta sempre em 
surpresas ou decepções. Vivemos 
um momento atípico e é necessá-
rio entender que é um passo de 
cada vez. O que a gente espera é 
retomar os índices anteriores para 
depois alcançar taxas maiores. 
Mas, sim, concordamos 100% com 
a pesquisa, creio que os números 
são esses para mais, inclusive. 
Como todos os países do mundo, o 
movimento chamado de Revenge 
Travel ou Revenge Tourism vai che-
gar forte no Brasil. Temos certeza 
absoluta disso, talvez na próxima 
temporada de verão até o ápice 
nos meses seguintes”.

Magda reforça que viajar, em 
qualquer época daqui para frente, 
exigirá consciência. “A indústria 
está totalmente preparada para 
esse momento. Temos todos os 
protocolos de segurança instau-
rados na hotelaria, companhias 
aéreas e agências de viagens. O 
que recomendo para todos, vaci-
nados ou não, é responsabilidade. 
Vamos viver uma era na qual 
distanciamento social, máscara, 
álcool em gel e medição de tem-
peratura farão parte do nosso dia 
a dia até o vírus ser erradicado. 
O que queremos é que todos 
aproveitem com saúde, cuidado e, 
claro, diversão, para que a gente 
volte a um mundo ainda mais 
saudável do que antes”.
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Junho é voltado para a conscientização
da violência contra as pessoas idosas

MINAS RECOMEÇA COM VOCÊ, 
MINAS RECOMEÇA COM TODOS.

Retomar a economia, 
gerar empregos
e enfrentar 
questões sociais.

Acesse o site e conheça
todas as medidas
aprovadas

almg.gov.br/  
recomecaminas 

O envelhecimento é inevitável 
para qualquer ser humano. 
Como sociedade, é nosso 
dever garantir que essa 

etapa transcorra de forma saudá-
vel, tranquila e com dignidade para 
todos. No entanto, muitas vezes, 
essa fase da vida é marcada por 
violências, abusos e agressões, que 
podem ocorrer de diversas maneiras 
e causar danos irreparáveis.

Para chamar atenção para o 
tema foi criado o Dia Mundial de 
Conscientização da Violência contra 
a Pessoa Idosa. A data, celebrada 
em 15 de junho, foi instituída pela 
Organização das Nações Unidas 
(ONU) e pela Rede Internacional 
de Prevenção à Violência à Pessoa 
Idosa, em 2006.

No Brasil, a Constituição e o Esta-
tuto do Idoso asseguram os direitos 
dessa população. Segundo a lei, é 
dever de todos garantir a integridade 
física e psicológica da pessoa idosa. 
“Nenhum idoso será objeto de qual-
quer tipo de negligência, crueldade 
ou opressão, e todo atentado aos seus 

direitos, por ação ou omissão, será 
punido”, diz um trecho do estatuto.

De acordo com a advogada, Bár-
bara Viegas Carvalho, “as agressões 
contra a pessoa idosa podem ser 
tipificadas como: violência física; 
negligência, como a privação de 
medicamentos, descuido de higiene 
e abandono; violência sexual, ca-
racterizada pelo uso da força para 
praticar atos sexuais; patrimonial, 
que consiste no uso não consenti-
do de recursos financeiros e bens; 
e psicológica, que corresponde a 
agressões verbais, menosprezo e 
discriminações. A autoagressão e 
autonegligência também são consi-
deradas formas de violência. Quando 
o idoso se priva de cuidados básicos e 
ameaça a própria vida ou saúde, por 
exemplo, é necessário buscar ajuda”.

Segundo ela, o responsável pode 
ser penalizado em caso de colocar 
em risco a vida ou a saúde da pes-
soa idosa. “O Estatuto do Idoso, Lei 
10.741/2003, prevê como crime a 
conduta de submeter idosos a condi-
ções degradantes ou privação de ali-

mentos ou cuidados indispensáveis. 
A pena prevista é de 2 meses a 1 ano 
de detenção, e multa. Se o resultado 
do crime for lesão corporal grave, a 
pena aumenta para 1 a 4 anos de 
reclusão. Por fim, se o resultado for 
morte, a pena é de 4 a 12 anos de 
reclusão”, explica.

É considerada idosa qualquer 
pessoa acima de 60 anos. De acordo 
com o Instituto Brasileiro de Geogra-
fia e Estatística (IBGE), cerca de 28 
milhões de brasileiros se encaixam 
nesse grupo, totalizando 13% da 
população.

Para Bárbara, é importante que 
profissionais, familiares, cuidadores 
e vizinhos fiquem atentos a qualquer 
sinal de violência, já que, ainda que 
constantes, as agressões podem não 
deixar marcas visíveis. “A atuação em 
conjunto é muito valorosa. Em suma, 
a legislação protege a integridade da 
pessoa idosa contra qualquer tipo de 
violência e maus-tratos, mas só terá 
efetividade a partir da mobilização 
de toda a sociedade em prol dessa 
parcela da população”, diz.

Aumento nos casos 

Desde o início da pandemia a ciên-
cia demonstra que os idosos são mais 
vulneráveis a COVID-19, as estimativas 
da Sociedade Brasileira de Geriatria 
e Gerontologia (SBGG) apontam que 
75% dos óbitos no país são desse 
grupo populacional. Além dessa alta 
taxa de mortalidade, o isolamento e o 
distanciamento social, medidas sanitá-
rias recomendadas pela Organização 
Mundial da Saúde (OMS) como método 
preventivo a exposição e contágio do 
vírus, apesar de eficazes e necessárias, 
causam uma mudança na rotina da 
vida de milhões de pessoas idosas, 
provocando solidão, estresse, tensão, 
ansiedade, frustração e medo da morte.

Como se não bastasse esse quadro 
desalentador, o Disque 100 registrou 
87.907 casos de violência contra idodos 
no primeiro ano da pandemia no país, 
um crescimento de 81% em conside-
ração a 2019, que foram registradas 
48.446 ocorrências. Os principais episó-
dios foram de negligência, abandono, 
violência física, psicológica e financeira.

como 
denunciar?

Existem diversos ór-
gãos responsáveis pelo 
bem-estar dos idosos aqui 
no Brasil, tornando a de-
núncia de maus-tratos 
mais fácil. Confira alguns:

  O Disque 100 
funciona 24 horas 
por dia, sete dias 
por semana;

  A polícia tam-
bém pode rece-
ber  denúncias 
deste tipo, bas-
ta  d iscar  190.
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governo explica proposta de centro mineiro de controle de doenças
A necessidade de centralizar 

serviços de vigilância em saúde, 
pesquisa, atendimento médi-
co para doenças infecciosas e 
produção de medicamentos e 
vacinas está, segundo represen-
tantes da Secretaria de Estado de 
Saúde (SES), no cerne da criação 
do Centro Mineiro de Controle 
de Doenças, Ensino, Pesquisa 
e Vigilância em Saúde Ezequiel 
Dias (CMC). No entanto, o risco 
de perda de autonomia e inter-
rupção de serviços de instituições 
que devem ser fundidas, como a 
Escola de Saúde Pública (ESP) e a 
Fundação Ezequiel Dias (Funed), 
foi um dos pontos levantados por 
quem se opõe à proposta.

Realizado pela Comissão de 
Administração Pública da Assem-
bleia Legislativa de Minas Gerais 
(ALMG) no dia 8 de junho, o de-
bate foi solicitado pelo vice-líder 
do governo, deputado Roberto An-
drade (Avante), e pelo deputado 
Raul Belém (PSC). O objetivo era 
discutir a criação do CMC, prevista 
no Projeto de Lei (PL) 2.509/21, do 
governador Romeu Zema (Novo). 
De acordo com a proposição, a 
nova fundação terá autonomia 
administrativa e financeira e 
vai incorporar, além da Funed 
e da ESP, o Hospital Eduardo de 
Menezes.

O secretário estadual de saú-
de, Fábio Baccheretti, falou so-
bre a necessidade de fortalecer 
a resposta às epidemias cíclicas 
que Minas vivencia. Ele afirmou 
que a pandemia causada pelo 
coronavírus expôs uma desor-
ganização que já era detectada 
na dificuldade em se resolver 
epidemias recorrentes como as 
de dengue e de febre amarela. 
Assim, o CMC seria uma estraté-
gia para garantir treinamento 
aos profissionais e realizar todo 
o ciclo de atendimento necessá-
rio para barrar o avanço dessas 
doenças infectocontagiosas.  

A ideia de um aparato centra-
lizado para tais tarefas visaria ga-
rantir os investimentos necessários 
em pesquisa e produção de vacinas 
e medicação. Segundo o secretário, 
a meta é tornar o CMC tão impor-
tante para a saúde pública brasileira 
quanto a Fiocruz e o Butantan.

Quem apresentou a proposta 
de forma mais detalhada foi 
o presidente da Funed, Dario 
Ramalho. Ele explicou que, ao 
longo da pandemia, a capaci-
dade da instituição de realizar 
exames foi ampliada em 10 ve-
zes e que universidades federais 
foram credenciadas para atuar 
em rede no interior do Eestado 
para aumentar a testagem.

O gestor ponderou, porém, 
que é preciso aumentar o inves-
timento para que seja possível 
responder de forma eficiente 
aos desafios impostos pelas 
epidemias e por eventos como 
o rompimento da barragem da 
Vale em Brumadinho (região 
metropolitana de Belo Hori-
zonte), que teve a Funed como 
responsável pela testagem coti-
diana dos bombeiros envolvidos 
no resgate.

Nesse sentido, Ramalho des-
tacou as diferenças estruturais 
da Funed em relação à Fiocruz 
e ao Butantan. Conforme infor-
mou, enquanto a Fiocruz tem 12 
mil funcionários, a Funed tem 
1,2 mil. Por outro lado, ambas 
as instituições têm parques 
industriais mais tecnológicos, 
capazes de produzir vacinas 
mais modernas, como aquelas 
a partir da tecnologia conhecida 
como RNA.

Ele elogiou o corpo técnico 
da fundação mineira, mas disse 
que há falta de pessoal admi-
nistrativo e entraves jurídicos 
nos estatutos que dificultam a 
realização de parcerias e de in-
vestimentos. Ramalho defendeu, 
ainda, a ampliação da estrutura 
física e técnica para que seja pos-
sível atuar para além do labora-
tório, realizando, por exemplo, 
testes clínicos de vacinas.

O Conselho Estadual de Saú-
de deliberou contrariamente à 
proposta

As críticas à proposta parti-
ram da deputada Beatriz Cer-
queira (PT), que demonstrou 
preocupação, em especial, com 
três pontos. O primeiro é o fluxo 
de encaminhamento do projeto 
para criação do CMC, que foi 
entregue à ALMG antes de ser 
discutido com órgãos de controle 
popular vinculados ao sistema 

de saúde público. De acordo com 
a parlamentar, ainda assim, o 
conselho debateu a questão e 
deliberou con-
t rar iamente à 
fusão da Funed, 
da ESP e do Hos-
pital Eduardo de 
Menezes para a 
criação do cen-
tro, solicitando 
o fim da trami-
tação do projeto.

A  s e g u n d a 
crítica da parlamentar diz res-
peito aos riscos de que a fusão 
acabe com a autonomia das três 
instituições e limite a atuação de 
todas. Sobre a ESP, ela lembrou 
que, em 2019, o governador Ro-
meu Zema (Novo) tentou tirar a 
autonomia da entidade e, depois 
de pressão popular, desistiu da 
ideia. Beatriz teme que todo o 
leque de atividades educacionais 
da escola de saúde seja subs-
tituído pelo enfoque exclusivo 
em doenças infectocontagiosas. 
Além disso, acredita que Minas 
iria na contramão de outros 
estados ao extinguir a ESP a 
partir da fusão, tendo em vista a 
tendência nacional de criação de 
escolas de saúde pública. 

A deputada ainda destacou 
que relatório do Ministério Pú-
blico de Contas relativo ao exer-
cício de 2020 informou que o 
governo Zema investiu menos 
do que o mínimo constitucio-
nal da saúde, que é 12% das 
receitas. Por fim, ela salientou 
o subfinanciamento da pesqui-
sa e advertiu que o desejo de 
alcançar instituições como o 
Butantan não se materializará 
sem o fortalecimento da Fun-
dação de Amparo à Pesquisa de 
Minas Gerais (Fapemig).

“Em 2019, o governo Zema 
executou R$ 65 milhões em 

pesquisa, enquanto a Fapesp 
(equivalente à Fapemig em 
São Paulo) investiu mais de R$ 

1  bi lhão. Essa 
alegada preocu-
pação com pes-
quisa na criação 
da CMC não se 
materializa na 
prática do go-
verno”, disse.

No seu en-
tender, parce-
rias com outras 

instituições, como as 22 univer-
sidades federais em território 
mineiro, poderiam ajudar a 
resolver alguns dos problemas 
apresentados pelo presidente 
da Funed, sem a necessidade 
de fusão de várias instituições.

negociação 

Algumas das críticas da parla-
mentar foram respondidas pelos 
gestores do Executivo. Sobre a 
ESP, o secretário de saúde disse 
que reconhece a importância 
da instituição e que o governo 
está disposto a debater melhor 
a questão. Ele afirmou que a in-
tenção não é retirar a autonomia 
da entidade e que, diante das co-
locações, pode ser pensada a sua 
retirada da proposta de fusão.

Ramalho, por sua vez, disse 
que parcerias pontuais da Funed 
com outras instituições, como 
universidades federais, já são 
feitas, mas que é preciso uma 
continuidade que esses acordos 
não permitem para a solução 
mais robusta dos problemas 
apresentados.

Já o deputado Arnaldo Silva 
(DEM) defendeu o governador 
mineiro no que diz respeito aos 
investimentos em saúde e pes-
quisa. Ele argumentou que dívi-
das de governos anteriores, em 

especial no que se refere aos 
repasses obrigatórios aos mu-
nicípios, estão sendo quitadas 
agora. Esse dinheiro, destinado 
ao pagamento de compromissos 
anteriores, é que seria o dificulta-
dor para maiores investimentos 
atualmente.

O deputado Gustavo Valadares 
(PSDB), líder do governo na ALMG, 
ressaltou a importância do projeto 
e a disposição do Executivo em 
negociar pontos que deixam dú-
vidas e aprimorar a proposta. O 
deputado Duarte Bechir (PSD) elo-
giou a proposta e disse que o CMC 
pode trazer previsibilidade para as 
ações da saúde, por meio de um 
planejamento mais centralizado. 
Também os deputados Roberto 
Andrade (PSB), Raul Belém (PSC), 
Zé Reis (Pode), Antonio Carlos 
Arantes (PSDB), Zé Guilherme (PP) 
e Glaycon Franco (PV) elogiaram 
a iniciativa e pediram agilidade 
na tramitação do texto na ALMG.

servidores 

Em resposta a questiona-
mentos dos deputados Roberto 
Andrade e Cristiano da Silveira 
(PT), Baccheretti explicou que 
o corpo de servidores de todas 
as instituições que devem ser 
fundidas será mantido e que não 
haverá qualquer alteração nos 
planos de carreira. Haverá uma 
reestruturação administrativa, 
com mudanças em cargos co-
missionados, mas sem alterar as 
carreiras da Funed, da ESP e da 
Fundação Hospitalar do Estado 
de Minas Gerais (Fhemig). Ra-
malho acrescentou que o PL trará 
maior versatilidade aos servido-
res, de modo que o trabalhador 
da Funed possa fazer uso das 
carreiras das outras instituições.

“A pandemia expôs
uma desorganização
que já era detectada

na dificuldade
em se resolver

epidemias recorrentes”
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As matrículas para o 2° semestre de 
2021 dos cursos técnicos do Serviço Nacio-
nal de Aprendizagem Industrial  (Senai) 
em Minas Gerais estão abertas até o dia 
26 de julho. No total serão mais de 20 
cursos ofertados no estado. O edital com a 
lista completa, vagas disponíveis e valores 
das mensalidades para cada município, 
dentre outras informações, estão disponí-
veis no site http://www.senaimg.com.br/. 

Com os cursos técnicos, o aluno terá 
grandes chances de se dar bem, pois 
iniciará sua carreira com muitas ativi-
dades práticas que simulam a vivência 
na indústria, o que trará segurança para 
exercer a profissão. Os cursos têm o 
objetivo de proporcionar competências 
que combinam a teoria e as práticas es-
pecíficas em diversas áreas de atuação.

Para se inscrever, o candidato deve 
estar matriculado ou ter concluído o 
ensino médio ou o Educação de Jovens e 
Adultos (EJA) - nível médio - ou ainda ter 
sido aprovado parcialmente no exame 
de massa de nível médio. Além disso, 
não existe prova de seleção. Os candi-

datos inscritos dentro do limite de vagas 
ofertadas serão classificados, mediante a 
comprovação dos pré-requisitos de esco-
laridade. As matrículas serão realizadas 
somente pela internet, via site da insti-
tuição, por meio do CPF do candidato. O 
documento utilizado no ato da inscrição 
para matrícula deverá ser, exclusiva-
mente, do candidato, não podendo, em 
hipótese alguma, a utilização do CPF dos 
responsáveis, de terceiros ou inválido.

O valor da matrícula é de R$ 
199,00, mas se realizada até o dia 26 
de julho o candidato obterá o desconto 
de 50% no valor da matrícula. Assim, o 
boleto no ato da inscrição será gerado 
no valor de R$ 99,00.  

semipresenciais  

Sem tempo para estudar? Que tal 
fazer um curso semipresencial do Senai? 
As aulas são 80% on-line e 20% presen-
ciais e, desta maneira, você pode estudar 
onde e quando quiser. Há interatividade 
entre alunos, docentes e tutores.  

No curso semipresencial, o estu-
dante tem acesso a uma educação 
mais flexível e pode gerenciar com 
autonomia o seu horário e local de 
estudo. Além disso, os custos são 
reduzidos, os materiais didáticos 
impressos, incluso na mensalidade e 
a pedagogia é inovadora.

O Senai-MG está com matrículas 
abertas até o dia 20 de agosto para 
três cursos semipresenciais: técnico 
em automação industrial; técnico em 
eletrotécnica e técnico em segurança 
do trabalho. A duração é de 22 meses 
e as mensalidades custam R$ 265. Os 
cursos são oferecidos em 10 cidades: 
Belo Horizonte, Contagem, Ipatinga, 
Ituiutaba, Juiz de Fora, Mariana, 
Montes Claros, Pouso Alegre, Uberaba 
e Varginha.  

Indicado para quem procura uma 
capacitação com horários mais flexíveis 
do que um curso presencial, os cursos 
semipresenciais têm conquistado espa-
ço no mercado de trabalho.

Cursos técnicos do Senai
estão com matrículas abertas

São cerca de 5 mil vagas e mais de 20 cursos em 44 municípios em Minas A s mulheres es-
tão aproveitando 
mais as oportu-
nidades do mer-

cado digital. De acordo com 
a pesquisa “Impactos do 
coronavírus nos pequenos 
negócios”, feita no início 
deste ano pelo Sebrae em 
parceria com a Fundação Ge-
tulio Vargas (FGV), mostrou 
que elas (74%) têm apostado 
mais que os homens (64%) 
nas vendas on-line de seus 
produtos e serviços pelas 
redes sociais, WhatsApp, 
aplicativos e sites.  

E para estimular ainda 
mais o empreendedorismo 
feminino e a capacitação das mulheres que estão à frente dos pequenos 
negócios ou que desejam empreender, que o Sebrae Minas e a Feco-
mércio MG promoveram nos dias 14 a 17 de junho, o Conexão Delas. 

Na abertura teve a palestra “Mulheres e o empreendedorismo”. 
Os outros três dias do evento trataram das principais dificuldades 
enfrentadas por muitas mulheres para gerir seus negócios. No dia 
15, o assunto foi sobre as oportunidades e desafios do mercado, além 
de tendências de negócios em meio à crise e, ainda, como manter a 
produtividade da empresa em tempos tão desafiadores.  

“Queremos que as mulheres estejam cada vez mais preparadas 
para liderar suas próprias empresas. Afinal, elas estão à frente da 
metade dos novos empreendimentos abertos no Brasil nos últimos 
anos. Nós incentivamos o empreendedorismo feminino e sabemos da 
importância delas para a geração de empregos e, consequentemente, 
para o crescimento econômico do país”, explica o superintendente 
do Sebrae Minas, Afonso Maria Rocha.  

No dia 16 foi o momento de esclarecer dúvidas sobre finanças 
e crédito. Ainda tiveram várias dicas para quem quer controlar e 
organizar a gestão financeira do negócio. No dia 17, as participantes 
receberam orientações para potencializar ainda mais o marketing 
digital dos seus negócios e discussões sobre ferramentas e serviços 
necessários para criar uma loja virtual, marketing social e como usar 
as redes sociais para melhorar o relacionamento com os clientes.  

A presidente interina da Fecomércio MG, Maria Luiza Maia Oli-
veira, destacou a importância da promoção de iniciativas voltadas 
ao empreendedorismo, principalmente, àquelas direcionadas às 
mulheres. 

“Acredito que nós estamos conquistando aos poucos os espaços 
que almejam. Já somos maioria quando o assunto é empreendedo-
rismo no Brasil. Por isso, o Conexão Delas chega como uma opor-
tunidade ímpar para essas mulheres, que poderão adquirir novos 
conhecimentos, compartilhar experiências e fortalecer o desenvol-
vimento do seu negócio”.

sebrae minas e Fecomércio mg realizam
evento para mulheres empreendedoras

superintendente do sebrae 
minas, Afonso maria rocha
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https://www.almg.gov.br/atividade_parlamentar/tramitacao_projetos/interna.html?a=2021&n=2509&t=PL&aba=js_tabVisao
http://www.senaimg.com.br/
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estudo aponta que desigualdades de renda,
gênero e raça precisam ser combatidas

O Mapa das Desigualdades 
2021, publicação elaborada pelo 
Movimento Nossa BH, que mapeia 
informações sistematizadas e ter-
ritorializadas sobre as condições 
socioeconômicas, raciais e de 
gênero dos bairros belo-horizon-
tinos, foi objeto de discussão em 
audiência pública da Comissão de 
Meio Ambiente e Política Urbana 
no dia 8 de junho.

 O objetivo é que o diagnós-
tico apresentado possa subsidiar 
políticas de enfrentamento às 
desigualdades e permita o de-
senvolvimento de medidas que 
aprimorem a mobilidade urbana 
e o acesso da população a outros 
serviços e direitos essenciais. 

Na reunião, que mobilizou 
representantes da sociedade civil e 
da prefeitura, a requerente da au-
diência, vereadora Duda Salabert 
(PDT), salientou a necessidade de 
se enfrentar as desigualdades de 
gênero e de raça na cidade. 

O estudo em debate demons-
trou que a tendência é que sejam 
encontrados mais negros (pretos 
e pardos) em bairros que abrigam 
pessoas com renda mais baixa, 
mas se a exclusão é grande para 
a população negra, é ainda maior 
para as mulheres negras, uma vez 
que a média da renda das pessoas 
brancas é 1,4 vez maior que de in-
divíduos negros, e a renda média 
de homens brancos é 2,1 vezes 
maior que a de mulheres negras.

desequilíbrio

O Mapa das Desigualdades 
2021 também demonstra que as 
maiores rendas médias em Belo 

Horizonte são encontradas nos 
bairros Belvedere (11,6 salários 
mínimos), São Bento e Comiteco, 
com 7,7 salários mínimos de renda 
média em cada um desses dois. Já 
a Grotinha, o Distrito Industrial do 
Jatobá e o Vila Real II apresentam 
as menores rendas médias da 
cidade, com 0,3 salários mínimos 
cada um. Isso significa que a 
renda média dos moradores do 
Belvedere é 38,7 vezes maior que 
a dos habitantes dos bairros que 
detêm as menores rendas médias. 
Já a renda média geral de Belo 
Horizonte é de 1,5 salário mínimo. 
Os dados foram obtidos a partir 
do censo demográfico de 2010, 
realizado pelo Instituto Brasileiro 
de Geografia e Estatística (IBGE), 
sendo que os valores de renda 
foram corrigidos pelo Índice Na-
cional de Preços ao Consumidor 
Amplo (IPCA) acumulado até julho 
do ano passado.

Ao dividir a renda total per 
capita de homens brancos pela 
renda total per capita de mulheres 
negras, por bairro de Belo Horizon-
te, o estudo descobriu que a maior 
diferença está no São Pedro, no 
Estrela e no Santa Rita de Cássia, 
onde a renda média dos homens 
brancos é 4,2 vezes a das mulheres 
negras. Já a menor diferença é 
encontrada nos bairros Flamengo, 
Lagoinha Leblon e Piratininga, 
onde a renda média dos homens 
brancos é 1,4 vez maior que a das 
mulheres negras.

A menor proporção da popula-
ção autodeclarada preta em relação 
à população total de cada bairro é 
encontrada no Sion, Santa Lúcia 
e Vila Paris; 1% dos moradores de 

cada um desses três bairros se auto-
declarou preto no Censo Demográ-
fico de 2010. Já a maior proporção 
da população autodeclarada preta 
é encontrada nos bairros São Fran-
cisco das Chagas (45%), Vila São 
Rafael (41%) e Vila da Área (36%). 
A média de pretos autodeclarados 
em Belo Horizonte é de 12%.

Pretas ou pardas

A menor proporção de mulhe-
res autodeclaradas pardas ou pre-

tas em relação à população total 
de cada bairro é encontrada no 
Vila Paris (4%), Sion e Belvedere, 
com 6% delas pretas ou pardas em 
cada um. Já a maior proporção de 
mulheres autodeclaradas pardas 
ou pretas é encontrada nos bairros 
Vila Paraíso (52%), São Francisco 
das Chagas (47%) e Vila São Ra-
fael (46%).

Duda salientou que, no Brasil, 
a discussão de gênero e raça não 
pode ser dissociada do debate 
sobre classe social. Ela elogiou 

o trabalho do Nossa BH, que 
demonstra que, para combater 
as desigualdades, as políticas 
públicas devem ser focadas na 
mulher preta, moradora dos 
bairros periféricos, que atua em 
uma jornada dupla ou tripla de 
trabalho em sua casa e em bair-
ros centrais. 

A parlamentar afirmou que 
se os contrários às políticas para 
redução das desigualdades estão 
muito organizados, ela própria e 
os demais apoiadores de ações 
em prol do combate às injustiças 
sociais contam com coletivos da 
sociedade civil como o Nossa BH, 
organização não governamental 
que atua para dar visibilidade a 
dados que possam garantir ao 
poder público as informações ne-
cessárias para subsidiar políticas 
de transformação social.

Luana Silva Costa, do Movi-
mento Nossa BH, afirmou que 
o racismo é uma constante na 
construção de Belo Horizonte, 
que expulsou a população preta 
do Centro da cidade, onde estão 
concentradas as oportunidades 
de trabalho, os parques bem 
cuidados e os equipamentos de 
saúde.

A representante do Movimen-
to Nossa BH salientou que essa 
segregação territorial na cidade 
está associada à política de mo-
bilidade urbana, que, conforme 
demonstram os dados do Mapa 
das Desigualdades, não atende 
adequadamente a pretas e pretos 
que estão distantes das áreas 
centrais, que são aquelas que 
concentram as melhores oportu-
nidades e serviços públicos.

O Movimento Nossa BH de-
monstrou que Vila Cemig e Jardim 
Felicidade têm, respectivamente, 
0,5 e 0,9 pontos de ônibus para 
cada mil habitantes, enquanto 
que a média em Belo Horizonte 
é de 5,4 pontos para cada mil 
pessoas. Além disso, a média do 
tempo de deslocamento de um 
bairro até o estabelecimento de 
saúde de alta complexidade mais 
próximo, em horário de pico, tam-
bém demonstra a desigualdade 
no acesso aos serviços públicos. 
Enquanto um morador do Funcio-
nários gasta 5,9 minutos para se 
deslocar até um equipamento de 
saúde de alta complexidade, um 
morador do Capitão Eduardo leva 
67,1 minutos.

Falta de ônibus  
e tarifas altas

A respeito das críticas à po-
lítica de mobilidade, a BHTrans 
afirmou que a oferta de ônibus é 
maior quando há mais demanda 
por viagens. Além disso, a BHTrans 
informou que há uma quantidade 
mínima de ônibus que deve ser 
disponibilizada pelas concessio-
nárias do serviço de transporte 
mesmo em horários de menor 
procura.

André Veloso, do Nossa BH, 
ao discordar da BHTrans, afirmou 
que a demanda é baixa em de-
terminados dias e horários não 
porque as pessoas não precisem 
se locomover pelo transporte pú-
blico, mas porque elas sabem que 
não adianta buscar por ônibus, em 
determinadas ocasiões, uma vez 
que eles não estarão disponíveis.

duda salabert salientou a necessidade 
de se enfrentar essas disparidades
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estímulo 2020 tem disponível mais
de r$ 12 milhões para minas gerais

A iniciativa
já concedeu

mais de
r$ 75 milhões em 
apoio financeiro

para mais de
mil empresas
de são Paulo,
minas gerais,

rio de Janeiro,
ceará e

santa catarina

O Estímulo 2020, or-
ganização sem fins lucrati-
vos e fundo 100% privado 
ESG do Brasil tem disponí-
vel cerca de R$ 12 milhões 
em recursos para apoio 
financeiro aos micros e 
pequenos empreendedo-
res de Minas Gerais com 
juros de 0,53%. Iniciado 
em junho do ano passa-
do, o projeto no Estado já 
disponibilizou mais de R$ 
25 milhões a empresas 
locais, impactando posi-
tivamente 398 empreen-
dimentos e mais de cinco 
mil empregos.

Para estarem elegí-
veis, os empreendedores 
mineiros precisam ter fa-
turamento mensal entre 
R$ 10 mil e R$ 400 mil, 
comprovar a existência 
da empresa há pelo me-
nos dois anos e ter um 
bom histórico de crédito. 
Os juros mensais são de 
0,53% e a quitação pode 

ser realizada em 21 vezes, com 
carência de 3 meses para o pa-
gamento da primeira parcela.

A iniciativa já concedeu 
mais de R$ 75 milhões em 
apoio financeiro para mais de 
mil empresas de São Paulo, 
Minas Gerais, Rio de Janeiro, 
Ceará e Santa Catarina. Além 
disso, contribuiu para a manu-
tenção de 16 mil empregos. A 
solicitação do apoio financeiro 
e do programa de capacitação 
são feitos diretamente no site 
www.estimulo2020.org, de 
maneira simples e sem buro-
cracia.

Os apoiadores no estado 
mineiro são: Sicoob; Fiemg; 
Arcelor Mittal; Banco BMG; 
Banco Inter; Banco Máxima; 
Barbosa Mello Construtora; 
Direcional; Energisa; Ferreira 
Lopes; Localiza; MRV; Super-
mercados BH; Pif Paf Alimen-
tos; Afya educação tecnologia 
e saúde; Grupo Bamaq; Banco 
BS2; Mater Dei Rede de Saúde; 
UMA e UniBH.

BAIXE AGORA
O aplicativo o�cial da Rádio Itatiaia 

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

VAcinAs X mulHeres

Belo Horizonte deixou de ser conhe-
cida como a capital mundial dos bares. 
A capital mineira não é uma cidade qual-
quer. Além de justificar o seu nome com 
horizontes maravilhosos, BH é conhecida 
por ser o local com o maior número de 
bares para cada morador no mundo in-
teiro. Mas essa fama está desaparecendo 
aos poucos desde o início da maior crise 
sanitária da história do Brasil. No início 
de 2020, eram, aproximadamente, 14 
mil pontos de vendas e, atualmente, 
não passa de 10 mil. Ou seja, cerca de 
4 mil pontos de alimentação, tais como 
bares, restaurantes, lanchonetes, pizza-
rias, cafeterias, churrascarias, espeterias 
e outros, encerraram suas atividades. 
A consequência é que cerca de 20 mil 
pessoas estão desempregadas e desam-
paradas, o que é um cenário muito triste 
para a economia mineira.

As vacinas contra o coronavírus 
são alvos de fake news há muito tem-
po, mesmo antes de sua aprovação. 
Está circulando nas redes sociais que 
os imunizantes causariam câncer de 
mama, infertilidade e até aborto nas 
mulheres. Nada disso é verdade. Es-
pecialistas da área médica afirmam 
que não existe associação das vacinas 
com nenhuma dessas enfermidades. 
Os imunizantes produzidos são segu-
ros e podem ocasionar alguns efeitos 
colaterais, mas nenhum grave como os 
citados acima. Os principais são dor de 
cabeça e no local de aplicação, além de 
moleza e febre baixa nos primeiros dias. 
Sempre tem gente mal-intencionada 
para espalhar o terror e muitas pessoas 
acabam compartilhando essas coisas 
na tentativa de alertar os conhecidos. 
Antes de acreditar no que lê, veja se a 
informação tem fonte e é confiável. E 
não deixe de se vacinar.

c A n A l   A B e r t o

muitas agências bancárias estão sendo fechadas. 
Clientes de bancos de Belo Horizonte estão reclamando 
da redução de atendimento em algumas agências da 
cidade. Com certeza, a capital mineira é a que mais fechou 
agências bancárias em todo o Brasil durante a pandemi. 
Diante disso, quem sofre é a população que paga os 
seus impostos em dia e precisa enfrentar filas enormes, 
causando grandes aglomerações e aumentando os riscos 
de contágio da COVID-19. E ainda tem outro agravante 
que são os horários reduzidos de funcionamento. Os 
caixas eletrônicos ajudam a realizar algumas transações 
bancárias, mas muitos também estão fechados.

governo mineiro pretende acabar com a cohab. A 
Companhia de Habitação de Minas Gerais (Cohab-MG) 
está com planos para acabar com a empresa estatal e 
deverá enviar um projeto de lei para a Assembleia Legis-
lativa de Minas Gerais (ALMG) em junho. A companhia é 
responsável pela execução do plano de habitação e por 
viabilizar o direito à moradia para a população mineira 
de baixa renda. O seu histórico de realizações ao longo 
dos 56 anos de sua existência, junto com suas propostas 
em desenvolvimento demonstram que sua manutenção 
é fundamental. A Cohab Minas foi criada em 1965 pelo 
então governador Magalhães Pinto. A iniciativa foi por 
causa da demanda por moradias gerada pelo êxodo 
rural e aceleração do crescimento das grandes cidades. 
A política de habitação não pode ser abandonada em 
nosso estado, porque ela significa uma redução na po-
breza e na desigualdade social. Tomara que a extinção 
não aconteça.

cresce a violência contra a mulher na pandemia. Um 
levantamento feito pelo Datafolha e pelo Fórum Brasileiro 
de Segurança Pública mostrou que quase metade das 
mulheres que sofreu violência no último ano também 
perdeu o emprego. A pesquisa ouviu 2.079 brasileiras 
acima de 16 anos, no em maio. Uma em cada 4 mulheres 
sofreu algum tipo de violência no último ano no país. E 
os autores são sempre os namorados, companheiros ou 
ex-parceiros. Já passou de a hora dos nossos governantes 
criarem leis mais duras contra esses covardes que não 
medem esforços para fazer todo tipo de maldade.

Amm se reúne com ministério
Público e governo de minas
Um novo passo foi dado rumo 

à concretização de um novo acor-
do histórico entre a Associação 
Mineira de Municípios (AMM) e o 
governo do Estado para solucionar 
dívidas com os 853 municípios. 
Desta vez cobrando recursos atra-
sados da saúde, desde 2015. Em 
reunião no Ministério Público do 
Estado de Minas Gerais (MPMG), 
no dia 7 de junho, o presidente 
da AMM, Julvan Lacerda, esteve 
reunido com o procurador-geral 
do Estado, Jarbas Soares Júnior, 
e com o secretário de Estado de 
Saúde, Fábio Bacheretti, quando 
ficou estabelecido que, em um 
prazo de 60 dias, será apresen-
tada uma proposta de solução 
da dívida para análise do MPMG.

“Demos mais um passo no 
sentido de solucionar esse proble-
ma que já se arrasta há anos. Exis-
te uma divergência ainda, porque 
o estado não conseguiu fechar os 
números. Nós já conseguimos, a 
AMM já consolidou os valores e, 
agora, estamos nessa construção 
de um acordo”, destacou Julvan.

Segundo o levantamento 
feito pela associação, o valor da 
dívida chega a R$ 6,8 bilhões em 
repasses atrasados da saúde só 
para os municípios, e mais R$ 900 
milhões para os hospitais filantró-
picos, Santas Casas, a sociedade 
civil organizada em parceria com 
as cidades. Os valores foram 
levantados a partir das fontes de 
informação dos municípios e do 
próprio estado, que são públicas, 
e também com a chancela do 
Tribunal de Contas.

urgência 

“Nós temos que receber o mais 
rápido possível porque o que está 
afligindo muito o gestor municipal 
é que houve um aporte de recursos 
na saúde no ano de 2020. Então 
precisamos de um socorro, que é 
esse dinheiro que estamos buscan-
do. Não é favor que pedimos. É um 
dinheiro que é nosso e que estamos 
precisando dele pra socorrer a 
população”, cobrou Julvan.

Baccheretti explicou que o 
papel do estado não é questionar 
o valor próximo de R$ 7 bilhões, 
mas entender quais os mecanis-
mos que devem ser utilizados 
no processo. “Os próximos 60 
dias será o tempo para se entrar 
em acordo no valor e negociar 
a forma de pagamento. A nossa 
ideia é que ele saia o mais rápido 
possível, para que a gente con-
siga dar previsibilidade para os 
municípios. Junto com o TJMG e 
o MPMG tudo indica que iremos 
logo fechar esse acordo e pagar 
esta dívida histórica”.

O procurador-geral destacou 
que o MPMG tem um procedi-
mento de apurar, e nesse pro-
cedimento, irá buscar o diálogo 
entre a AMM, que representa 
legitimamente os municípios, e 
o estado. “Acredito que a solução 
seja por aí, com a homologação 
do Judiciário”, disse.

Julvan pediu agilidade do 
governo para o estabelecimento 
dos valores e a concretização 
do acordo. “O que esperamos 
é uma agilidade do governo do 
Estado no sentido de se posicio-
nar, mesmo que seja com valores 
divergentes dos nossos. Ele ainda 
não se posicionou formalmente e 
é necessário que esse acordo saia 
ainda esse ano”, enfatizou.

Participaram também da reu-
nião, o advogado-geral do Estado, 
Sérgio Pessoa, o secretário de 
Estado-adjunto de Saúde, André 
Luiz Moreira, o promotor coorde-
nador do SES-Saúde do MPMG, Lu-
ciano Oliveira, o consultor jurídico 
da AMM, Flávio Boson, e demais 
autoridades e assessores.

uberlândia ganha selo de reconhecimento
por atuações ambientais na cidade

Os Programas Escola Água 
Cidadã (Peac) e Buriti do Depar-
tamento Municipal de Água e 
Esgoto (Dmae) estão entre os três 
contemplados de Minas Gerais 
pela Secretaria de Meio Ambiente 
e Desenvolvimento Sustentável 
(Semad) com o selo “Semad Re-
comenda 2021” neste primeiro se-
mestre. A iniciativa visa reconhe-
cer e divulgar programas, ações e 
projetos voltados à preservação e 
manutenção do meio ambiente 
no estado. O evento de divulgação 
foi realizado, virtualmente, pela 
Semad, no dia 7 de junho.

O Programa Escola Água 
Cidadã, focado em educação 
ambiental, realiza ações sobre 
uso responsável da água e a pre-
servação ambiental em escolas, 
associações de moradores, em-
presas e entidades. O trabalho de 
educação ambiental é realizado 
por servidores do Dmae e estagi-
ários de cursos de graduação. Já 
o Programa Buriti, criado há 12 
anos, visa proteger e recuperar 
nascentes e fazer o plantio de ma-
tas ciliares, garantindo recursos 

hídricos para o abastecimento da 
cidade e as atividades rurais.

De acordo com o gerente am-
biental do Dmae, Celismar Costa, 
os dois programas são estratégi-
cos na preservação e educação 
ambiental. “Desde a sua criação 
o Peac já atendeu mais de 300 mil 
pessoas e segue com ações virtu-
ais nesse período de pandemia. 
Já, o Buriti conseguiu preservar 
mais de 6.486 hectares de áreas 
de preservação permanente, exe-
cutou o plantio de mais de 459 

mil mudas de espécies nativas do 
Cerrado”, disse. 

Sobre a premiação, Costa res-
saltou que o momento é propício 
para o reconhecimento pelo es-
tado dessas ações desenvolvidas 
em Uberlândia pelo Dmae. “Com 
este selo nossas iniciativas aqui 
no Triângulo serão conhecidas 
mais amplamente em Minas Ge-
rais e isso pode incentivar ações 
semelhantes em outras cidades. 
Estamos muito contentes com este 
reconhecimento”, afirmou.
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tite é um
técnico ultrAPAssAdo

É difícil entender como esse técnico Tite conseguiu chegar 
ao comando da seleção brasileira de futebol. É um dos maiores 
enganadores, além de antipático. A nossa eliminação para a 
Bélgica na última Copa do Mundo deve-se exclusivamente a 
ele. Além de retranqueiro, escala sempre os mesmos jogadores, 
de preferência os apadrinhados e de nível técnico duvidoso, 
esquema tático ultrapassado e as vitórias só aparecem graças 
à categoria individual de nossos atlteas em algum momento.
Tite é um dos piores técnicos de futebol em atividade no país 
e ganha muito dinheiro para pouco resultado. Está na hora de 
colocar sangue novo nessa seleção que não tem nos encantado 
mais. Com ele no comando do time, podem anotar que seremos 
eliminados mais uma vez na Copa do Mundo de 2022.
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Viva os campeões estaduais!

clube Fiat/minas anuncia
cinco novas contratações

Com o objetivo de seguir entre 
os melhores times do Brasil, o Fiat/
Minas, vice-campeão da Superliga 
2020/21, anuncia a contratação do 
oposto Leandro Vissotto, do central 
Maurício Souza, do levantador 
Everaldo e dos ponteiros Leozinho 
e Matheus Silva. 

Os jogadores chegam para 
reforçar o time minastenista e se 
juntam ao levantador William, ao 
ponteiro Honorato, ao central Ma-
theus Pinta e ao líbero Maique, que 
foram alguns dos pilares do time 
na última Superliga e seguirão 
vestindo as cores minastenistas. O 
técnico Nery Tambeiro permanece 
no comando do time pela oitava 
temporada consecutiva e poderá 
contar também com jovens talen-
tos das categorias de base.

de volta ao minas

Vissotto, Everaldo e Maurício 
já representaram o clube em tem-
poradas passadas e estão de volta 
ao time. Medalha de prata com a 
seleção brasileira nos Jogos Olím-
picos de Londres 2012, Vissotto 
relembrou momentos marcantes 
da carreira com a blusa do Mi-
nas e comemorou o seu retorno. 
“Estou bem feliz de voltar. Joguei 

pelo clube na Superliga 
2005/2006 e fizemos 
a final contra a Cimed, 

no Mineirinho, com mais de 20 mil 
pessoas. É uma lembrança bem 
marcante, acabamos perdendo, 
mas sempre vem um sentimento 
forte quando me lembro do Mi-
nas”. 

O oposto, 38, também falou 
sobre ser um dos experientes do 
grupo, que conta com muitos 
jovens da base. “É um momento 

especial da minha carreira, quero 
poder ajudar com toda experiência 
que conquistei ao longo desses 
anos, quero ajudar o Minas e essa 
garotada. A gente se sente novo 
também trabalhando com tantos 
garotos. Quero passar para eles 
o melhor sobre experiência, parte 
técnica e também sobre a questão 
mental”, comentou.   

Por fim, Vissotto disse estar feliz 
também em poder trabalhar nova-
mente com Nery, que foi um dos 
seus treinadores ainda no início da 
carreira. “Trabalhei com ele quan-
do eu era bem garoto, o primeiro 
contato foi na seleção infantojuvenil 
carioca. Depois, trabalhamos juntos 
no juvenil, na Unisul, ele era auxiliar 
do Alemão, e foi o responsável 
por me levar para o time, que foi 
o meu primeiro time profissional. 
Nery foi responsável por me tornar 
profissional. Nesse mesmo ano em 
que fui para o juvenil, comecei a 

treinar com o adulto e no final da 
temporada tive a oportunidade 
de jogar. Voltar a trabalhar com 
ele vai ser muito bom, não só pela 
qualidade e competência, mas 
também pelo aprendizado. Tenho 
muito que aprender, não só na parte 
do treinamento, mas como constrói 
essa sequência vitoriosa de atletas 
que chegam à base do Minas e 
despontam no adulto”.   

Souza, que foi campeão da 
última Superliga pelo EMS Taubaté 
Funvic e eleito um dos melhores cen-
trais do torneio, também retorna ao 
time, após a passagem na tempo-
rada 2012/2013. Maurício também 
tem no currículo a medalha de ouro 
dos Jogos Olímpicos Rio 2016. 

Já o experiente levantador 
Everaldo, 36, defendeu as cores do 
clube nas temporadas 2014/2015 e 
2015/2016, e se destacou nas equi-
pes em que jogou, conquistando 
títulos estaduais e nacionais.

os estreantes

O Fiat/Minas também vai se 
reforçar na ponta. Chegam para 
estrear com a camisa do time 
minastenista os ponteiros Leozi-
nho, de 1,99m, 26, que estava 
na Turquia e já foi campeão da 
Superliga, do Sul-Americano e 
do Mundial de Clubes, e Ma-
theus Silva, de 1,95m, 24, que 
foi um dos destaques do Azulim/
Gabarito/Uberlândia na última 
Superliga.

Confiante em uma boa tem-
porada, Leozinho comentou sobre 
o grupo e seus objetivos. “Estou 
extremamente feliz em fazer parte 
da equipe do Minas. Era um desejo 
pessoal, uma vontade minha de 
ter a oportunidade de jogar um 
dia na equipe principal. Estou 
com as melhores expectativas, o 
elenco formado está muito forte, 
é para brigar por títulos. Vamos 

trabalhar duro para alcançar isso. 
Tenho certeza que vamos fazer um 
bom trabalho. Outro motivo que 
me fez vir para o time foi porque 
aqui vou ter uma evolução técnica, 
os treinamentos são bons e o Nery 
é especialista em alguns funda-
mentos que desejo melhorar”, 
comemorou.

Além dos reforços e dos atletas 
que permanecem na equipe, o téc-
nico contará com jovens formados 
nas categorias de base, seguindo 
um dos propósitos da diretoria do 
Minas, que é formar campeões na 
vida e no esporte. Gustavo Orlando, 
Lucas, Juninho, Paulo, Arthur, Vare-
la e Kelvi participaram da campa-
nha do vice-campeonato do Fiat/
Minas na Superliga 2020/2021 e 
seguem na equipe para a próxima 
temporada.

maurício souza, everaldo, leandro Vissotto, leozinho e matheus silva
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Bia zaneratto é eleita a jogadora do
mês de maio do Brasileirão Feminino

Bia Zaneratto, do Palmeiras, 
foi eleita a jogadora do mês de 
maio do Brasileirão Feminino 
Neoenergia 2021. A atacante foi 
a primeira atleta na história do 
campeonato a receber o prêmio. 
Em votação feita por jornalistas 
e comentários, Bia somou 104 
pontos, com 19 votos diretos para 
o primeiro lugar e venceu isolada 
na ponta.

A grande fase de Bia é um dos 
principais motivos para o torcedor 
palmeirense sonhar com o título 
brasileiro. Com sete gols em sete 
jogos no mês de maio, a camisa 10 
contribuiu para o que o Palmeiras 
vencesse cinco destes jogos e em-
patasse os outros dois, fortalecen-
do o Verdão na briga pela ponta 
da tabela do Brasileirão Feminino 
Neoenergia.

“Estou feliz por ter conquis-
tado este prêmio. Acho que foi 
muito importante para a minha 
carreira, mas ele faz parte do gru-
po. Se não fosse pelas meninas, 
não conseguiria alcançar este 
objetivo. É mais um passo para 
a modalidade ser reconhecida. 
Espero continuar evoluindo cada 
vez mais e sempre mostrar um 
bom futebol”, disse.

Contra o Grêmio, no Allianz 
Parque, Bia fez um golaço na go-
leada por 4 a 1 do Palmeiras, que 

deu as Palestrinas a liderança do 
Brasileirão Feminino Neoenergia. 
Na rodada seguinte, no clássico 
contra o Corinthians, a atacante 
deu a assistência do gol palmei-
rense no empate, fora de casa, 
mantendo a ponta da tabela. 
Contra o Real Brasília, mais um 
gol e outra assistência anotada 
na vitória por 4 a 0.

O empate sem gols contra o 
Santos fez com que o Palmeiras 
caísse para a segunda colocação. 
No entanto, nas partidas seguin-
tes, contra Bahia, São José e 
Flamengo, foram três vitórias com 
cinco gols marcados por Bia. A se-
quência serviu para sacramentar o 
prêmio de jogadora do mês dado 
a camisa 10 do Verdão.
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No final dos campeonatos 
estaduais, voltam os questiona-
mentos de sempre. Vale a pena 
ou não manter a competição 
no calendário esportivo a cada 
temporada?

Atlético e América jogaram 
pela primeira vez em 1915. 
Lá se vão 106 anos. É a nossa 
competição mais antiga, gera-
dora das grandes rivalidades 
clubísticas que permanecem 
até hoje, geradora das paixões 
que passaram de avós para pais, 
filhos e netos. Por esse aspecto, 
fizeram história.

Um fato importante: na se-
mana das decisões, Atlético, São 
Paulo e Palmeiras pouparam 
titulares na Copa Libertadores 
para não correrem risco nos 
estaduais.

O que tem complicado é a 
nossa eterna dificuldade em 
conciliar as datas do calendário 
esportivo. Junto com os estadu-
ais, passamos a ter Libertadores 
e Copa do Brasil. Jogo todo dia 
com viagens malucas pelo país 
e em toda a América do Sul e há 
quase 2 anos também conviven-
do com a COVID-19.

Alguns campeonatos esta-
duais têm métodos malucos e 
o melhor exemplo é o de São 
Paulo, onde a fórmula de dis-
puta é confusa e com jogos em 

excesso. Pelo menos o Rio caiu 
na real e Minas voltou ao que 
sempre funcionou bem.

Com apenas 3 meses de 
jogos, os regionais são a porta 
de entrada para jogadores, téc-
nicos e pessoal de suporte em 
dezenas de clubes pelo Brasil 
afora, alguns deles já centená-
rios. Pensar em campeonatos 
brasileiros o ano todo é um pro-
jeto inexequível e de alto custo. 
Deixem em paz o campeonato 
estadual e respeitem os milha-
res de empregos que ele abriga.

Talvez seja o momento para 
se abrir uma discussão séria 
no futebol brasileiro sobre o 
empobrecimento e as dívidas 
monstruosas que assaltam os 
nossos clubes, sejam eles peque-
nos, médios ou grandes. A falta 
de juízo nas contratações, todos 

querendo títulos e a irresponsa-
bilidade de dirigentes passando 
sempre a dívida para as gestões 
seguintes causaram, nos últimos 
anos, um mal impossível de 
medir. O tsunami financeiro já 
pegou gigantes, como Cruzeiro, 
Vasco e Botafogo. Quais serão 
os próximos?

Não há milagre à vista. 
Criamos uma fórmula suicida 
para sustentação dos clubes, 
repatriando jogadores com data 
vencida e vendendo as nossas 
promessas quando aparece o 
primeiro dinheiro, seja ele de 
clubes da Turquia, Romênia, 
países árabes ou da segunda di-
visão da Europa. Já se começa a 
falar muito em “clube-empresa”. 
Muito cuidado. “Clube-empre-
sa” é mais fácil de quebrar do 
que no modelo atual.
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