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Comerciante que começou a carreira
política como vereador em Betim,
onde também foi vice-prefeito, tinha
68 anos e passou 18 dias internado. Em
Minas, mortes causadas pelo
coronavírus já passam de 28mil.

DE ELETRÔNICOS A
CARROS. FIM DE
FÁBRICAS COMO A LG
DEIXA CONSUMIDOR
COM CADA VEZ
MENOS OPÇÃO DE
MARCAS E PREÇOS.
PRIMEIRO PLANO - P. 4 E 5

JÁ CHEGA A 30% CONFISCO DE
MACONHA SINTÉTICA EM MINAS

16ºC A 30ºC
SOL COM ALGUMAS NUVENS. NÃO CHOVE.

EX-DEPUTADO PINDUCA
MORRE DE COVID

HORIZONTES – P.11
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Produzida em laboratório e potencialmente perigo-
sa,drogatambémconhecidacomoSpice,K2eK10circu-
laemgrandequantidadenoEstadoepreocupaaPolícia

Civil, que disparou alerta aos mineiros. Entorpecente
é oferecido pelos traficantes em pequenos pedaços
de papel, semelhante ao LSD, e vendido por cerca de

R$ 30. Consumo causa graves efeitos colaterais, como
psicose,paranoia,confusãomental,irritabilidade,arrit-
mia cardíaca e até lesões renais. HORIZONTES - P.10

REGRAS DIFERENTES
NovaLeideTrânsito entra emvigorhoje.
Entreasmudanças, descontoparamultas
recebidason-line, prazodevalidademaior
paraaCNHemargemde40pontosantes
deperderodocumento.

BRUNOHADDAD/CRUZEIRO

MARCELO JABULAS

Vice-presidentedaAssociaçãoComercial de
Minas,MarcosBrafmandefendepacote
urgentedemedidas para salvar o comércio
da crise geradapelapandemia.PÁGINADOIS

Com um gol do atacante Airton, o
Cruzeiro venceu o Atlético por 1 a 0,
ontem, noMineirão, em jogo pela fase
classificatória doMódulo I que abriu a
semana de comemoração do
centenário do clássico. ESPORTES – P. 12

CLÁSSICO CENTENÁRIO
TEM FESTA CELESTE

DECISIVO - Airton comemora seugol histórico, quedeu aoCruzeiro vitória em jogoque comemorouo centenário do clássico ontem,noMineirão, emconfronto pela nona rodadado Estadual
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Aperspectivaparaosse-
toresdocomércioedeser-
viços em Minas Gerais
continua bastante nebu-
losa em 2021. Sem apoio
dos governos para redu-
zir tributos e com medi-
das mais restritivas im-
postas no Estado, para
conter o avanço da Co-
vid-19, os prejuízos que
tais setores acumulam
desde o início da pande-
mia aumentam a cada
dia.Ocenárioécaótico: lo-
jas fechadas,empresasen-
dividadasemuito funcio-
nários demitidos.
Para tentar reaquecer a

economia mais rapida-
mente, a Associação Co-
mercial e Empresarial de
Minas Gerais (ACMinas)
está elaborando um pro-
jeto para ampliar o fun-
cionamento do comér-
cio, no pós-pandemia. A
proposta é manter todas
as lojas abertas tanto de
dia como à noite, como
explica o vice-presiden-
te da ACMinas, Marcos
Brafman, em entrevista
ao Hoje em Dia.

Aaplicação demedidas
mais restritivas doMinas
Consciente está causan-
doprejuízos enormes aos
setores de comércio e ser-
viçosnoEstado.Aestima-
tivaéqueasperdasnope-
ríodo de vigência da On-
da Roxa ultrapassem R$
12 bilhões, conforme le-
vantamento da Federa-
ção das Câmaras de Diri-
gentes Lojistas de Minas
Gerais (FCDL-MG). Como
reduzir o prejuízo?
O prejuízo está mesmo

enorme. Só para se ter
uma ideia do que está
acontecendo, em Minas
Gerais, quase 20%das 120
mil pessoas que traba-
lham no comércio já es-
t ã od e s emp r e g a d a s .
Alémdisso, cerca de 5mil
lojas fecharam. No Brasil,
e Minas não foge dessas

estatísticas, 70% das em-
presasestãocomsérioen-
dividamento e 60% com
dificuldade em manter o
negócio.Asituaçãoémui-
to difícil para as empre-
sas.Aliás, quemtemdado
todoosacrifícionapande-
mia têm sido as empre-
sas,osempresários.Quan-

do as empresas não po-
dem funcionar, não têm
comosemanter, anãoser
quem consegue produzir
ou vender através de
e-commerce, que não é a
maioria. Nós temos que
considerar tambémque a
maiorpartedasempresas
é de micro e pequenas,

que não possuem capital
de giro e fluxo de caixa
quepermitamtempolon-
go sem funcionamento.

Os indicadores de con-
fiança, tantode empresá-
rios quanto de consumi-
dores, não paramde cair.
O Radar Febraban divul-

gou pesquisa mostrando
que quase oito a cada dez
brasileiros esperamalgu-
ma melhora na econo-
mia só em2022. Como se-
nhor avalia esse cenário?
Há um atraso do gover-

no em renovar algumas
políticasqueforamadota-
das no ano passado, co-

MARCOS BRAFMAN

VICE DA ACMINAS DEFENDE PACOTE URGENTE DE MEDIDAS PARA SALVAR O COMÉRCIO

‘NÃO É IMPOSSÍVEL QUE 2021 AINDA
SEJA UM ANO COM RECUPERAÇÃO’

FABIOORTOLAN/ACMINAS/DIVULGAÇÃO
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Estamos elaborandoumprojeto
naACMinas, chamado, a
princípio, de ‘BHSempreViva’,
que temcomoobjetivoverificar
se a cidadedeBeloHorizonte
poderá funcionar 24horas, com
comérciodiurno enoturno

Temos que ter cuidado coma
saúde das pessoas,mas
também temos que ter cuidado
coma saúde das empresas.
Se comércio e empresas
voltarem a funcionar, a
economia estará girando

É necessária uma união, não
podemos ter uma guerra
contra o vírus e uma guerra
interna entre governos federal,
estaduais emunicipais.
Eleições 2022 é só no ano que
vem, agora o problema é
acabar com o coronavírus

moaLeidoBEm,paraque
as empresas possam fun-
cionar emanter seus fun-
cionárioscomaparticipa-
ção do governo e a redu-
ção da jornada de traba-
lho; e o Pronampe, que
foiumainiciativabem-su-
cedida de oferecer recur-
sos a juros muito baixos.
Isso precisa ser retomado
urgentemente. Nós não
achamos que seja justo
que as empresas conti-
nuempagando impostos,
precisa haver uma revi-
são, não é simplesmente
falarassim“vaipagaroIP-
TU parcelado, ou vai pa-
garoISSparcelado”.Épre-
cisoumestudomuito for-
te em cima da questão da
tributação que é algo que
os governos podem fazer
para reduzir o aperto. Se
nós conseguirmos acele-
rar a vacinação, eu acredi-
to que ainda tenhamos
um 2021 melhor, mas é
muito difícil porque não
temmais comoas empre-
sas darem cota de sacrifí-
cio. Pelo contrário, elas
precisam de apoio e esse
apoio tem que vir de to-
dos os lados.

Comoo senhor avalia a
reedição do coronavou-
cher, mas em valor bem
menor e beneficiando
muito menos pessoas
que em 2020? Vai ajudar
o comércio e os serviços
ou não? Servirá mais pa-
ra aliviar a fome dos
mais carentes?
Vem em um momento

muito oportuno, mas
atrasado. Deveria ter sido
no início do ano. O gran-
de giro que vai ter na eco-
nomia vai ser realmente
no setor de alimentação.
É preciso lembrar que
existem os informais no
Brasil, que, se o comércio
não tem movimento, es-
sas pessoas não têm co-
mo trabalhar. Assim co-
mo o apoio às empresas
está demorandomuito.

Agora, com agrava-
mento da pandemia, fi-
ca mais complicado ain-
daparaosmicroepeque-
nos empresários, subme-
tidosamedidasmais res-
tritivas...
É importante reavaliar

a questão do fechamento

do comércio. Nós temos
quetercuidadocomasaú-
de das pessoas, mas tam-
bém temos que ter cuida-
do com a saúde das em-
presas. Se o comércio e as
empresas voltarema fun-
cionar,mesmocomtodas
as restrições sanitárias, as
pessoas vão estar traba-
lhando, produzindo, e a
economia estará girando.
Anossapreocupaçãotam-
bém é com o pós-Covid,
por isso estamos elabo-
rando um projeto na AC-
Minas, chamado, aprincí-
pio, de BH Sempre Viva,
quetemcomoobjetivove-
rificar se a cidade de Belo
Horizonte poderá funcio-
nar 24 horas, com comér-
cio diurno e noturno, co-
mo acontece em outras
metrópolesdomundo. Is-
so permite que a econo-
miagire,equehajaumre-
sultado econômico me-
lhor.Nóstemosquetraba-
lhar com a perspectiva de
que BH aprenda comessa
pandemia e se torne uma
cidade mais moderna,
mais evoluída, além de
ser, também, uma forma
de acelerar o desenvolvi-
mento e o retornoda eco-
nomia pós-Covid. Será
mesmo que 2021 acabou
oupodemosfazeralgopa-
ra que a cidade possa ter
umdesenvolvimento

mais rápido e gerar em-
pregos? Nós, da ACMinas,
achamos que ainda dá
tempo para melhorar.

Apesquisa ÍndicedeGe-
rentes de Compras (PMI,
na sigla em inglês), divul-
gada na semana passa-
da, registrouparao setor
de serviços uma queda
de47,1 pontosemfeverei-
ro para 44,1, em março.
Foi o terceiro mês segui-
do do indicador abaixo
de 50 pontos, marco que
separa crescimento de
contração. Além disso,
foi o ritmo mais forte de
redução desde julho de
2020.Comoesse segmen-
to temseviradonessepe-
ríodo de agravamento
da pandemia?
Os números sãomuito

preocupantes. Énecessá-
rio ter políticas públicas,
ações de apoio às empre-
sas, comoacesso a recur-
sos, e é preciso que todo
tipo de custo relaciona-
do a tributos possa ser
adiado. É urgenteumpa-
cote de ações para que as
empresas de serviços e

do comércio possam so-
breviver neste momen-
to e para que voltem a
funcionar o mais rápido
possível. Pata tanto, de-
ve haver uma campanha
de conscientização em
massa.

Quais são as principais
queixas na ACMinas nes-
te momento?
As principais queixas

sãooendividamento,adi-
ficuldadedepagarossalá-
rios,a faltadepolíticaspú-
blicas, como houve no
ano passado de apoio as
empresas, dificuldadeem
manter os negócios, co-
mo fazer as vendas com
comércio fechado. Volto
a falar que quemmais foi
prejudicadocomapande-
mia foram as empresas, o
comércio, os serviços, e
chegamos no limite.

Como a ACMinas tem
ajudadoos empresários?
AACMinastemprocura-

do ajudar as empresas da
forma que é possível nes-
te momento. Nós esta-
mos realizando várias

ações no sentido de cola-
borarcomasempresaspa-
raqueelas tenhamcondi-
ções de enfrentar essa
pandemia, seja atravésde
orientação, seja através
de informação. Os Conse-
lhos de Economia e de
Saúde da associação vêm
produzindo cartilhas pa-
ra informar como as em-
presas devem se manter
nestemomento.Oqueeu
posso trazer é uma men-
sagemde otimismo, tudo
é passageiro, agora, de-
pendedeatitudesdaspes-
soas para que o comércio
voltea funcionar.Maisdo
que nunca é preciso ter
uma gestão forte nas em-
presas para passar por es-
temomento.Nãoéimpos-
sível que 2021 ainda seja
umanocomrecuperação
econômica. É necessária
uma união, não pode-
mos ter uma guerra con-
tra o vírus e uma guerra
interna entre governos
federal, estaduaisemuni-
cipais. Eleições 2022 é só
no ano que vem, agora o
problema é acabar com o
coronavírus.
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MARCELOJABULAS
I @mjabulas

Atéofimdosanos 1980,o
brasileiro tinha apenas
quatro marcas de auto-
móveis para escolher:
Chevrolet, Fiat, Ford e
Volkswagen. E quando se
pensava em eletrônicos,
a lista também não era
farta. Quem quisesse um
videocassetedeveriapro-
curar umbommuambei-

ro da Ponte da Amizade.
E s s a pe s soa t ambém
abastecia a vizinhança
com toda sorte de quin-
quilharias eletrônicas,
oradeprimeira linha, ora
dasmais grotescas.
Nos últimos 30 anos o

cenáriomudou. O Brasil
atraiu interesse de deze-
nas de fabricantes, che-
gou a ser quarto maior
fabricante de automó-
v e i s d o mu n d o , em

2010. Atraiu marcas de
eletrônicos, de celula-
res a computadores, de
videogames a televiso-
res sofisticados.
No entanto, a crise eco-

nômica, a instabilidade
política, a desvalorização
do real eumagrossapita-
da de Covid-19 resulta-
ram numa receita indi-
gesta que tem afugenta-
do marcas do país. É co-
mo se o consumidor esti-

vesse jogando baralho e
ficando sem cartas. De-
pois de Mercedes-Benz,
Ford e Audi encerrarem
suasoperações,aSonyde-
cidiususpendersuafabri-
cação local. Agora, che-
gou a vez de a LG jogar a
toalha, numa escala glo-
bal,mas que atinge forte-
mente o Brasil.
O comunicado veio na

última semana. A marca
alegaqueacumulaprejuí-

zos há 23 trimestres, no
mundotodo, oque se tra-
duzemUS$ 4,1 bilhões ao
final de 2020. A empresa
realmentedecidiudeixar
de ladoonegóciode celu-
lares, assim como já fize-
ram Nokia e Blackberry.
Assim, a unidade de Tau-
baté (SP) será desativada,
apesar de a LG garantir
que continuará operan-
doemoutros segmentos.
“Com a crescente com-

petitividade global, bem
como em razão dos pre-
juízos acumulados no
segmento de smartpho-
nes de 23 trimestres con-
secutivos e perdas opera-
cionais acumuladas, a
empresa decidiu encer-
rar suas atividades de ce-
lulares globalmente, o
que resultará no encerra-
mento desta produção
na unidade de Taubaté/
SP. De toda forma, man-

BARALHO SEM
FECHAMENTO DE FÁBRICAS REDUZ OPÇÕES DE MARCAS PARA ESCOLHA DO CONSUMIDOR
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tendo o compromisso
com os seus clientes de
smartphones, a empresa
permanece comas políti-
cas de garantia deste pro-
duto, nos termos de cada
um dos países onde fo-
ramcomercial izados.
Apesar da decisão de en-
cerramento da produção
na unidade mencionada,
a LG informa quemante-
rá a comercialização e a
produção de outras li-
nhas de negócios no Bra-
sil, gerando empregos e
investimentos, além de
novas oportunidades ao

mercado brasileiro”, ex-
plica a marca, por meio
de comunicado oficial.

CONSUMIDOR
Eo que muda para o con-
sumidor? A curto prazo,
nada. Nos três casos, as
marcas devem cumprir
com seus programas de
garantia e assistência téc-
nica,oquegaranteatendi-
mento para reparos.
No entanto, sempre

que uma marca deixa o
mercado, a competitivi-
dade d iminu i , o que
abre espaço para outros

concorrentes trabalha-
rem com mais folga e
ajustarem suas políti-
cas de preços.
A Ford hoje se dedica a

importar carros com tí-
quete mais alto. Ela se
prepara para lançar o
MustangMach 1 e confir-
mou a chegada do Bron-
co Sport. Hoje, seu pro-
dutomais barato é a ver-
são de entrada da Ran-
ger, feita na Argentina,
que beira os R$ 140 mil.
Boa parte de sua gama
atua numa faixa acima
dos R$ 200 mil.

Ouseja, amarcadoOval
Azul focou sua estratégia
num nicho de maior va-
loragregado,emqueovo-
lume é menor, mas as
margenssãomaisgordas.
Para o consumidor que
buscaumcompacto, a lis-
ta de opções se tornou
mais escassa. Além do Ka
e Ka Sedan, modelos co-
m o N i s s a n M a r c h e
Citroën C3 deixaram de
ser produzidos. Há um
constante rumor de que
VWirá sepultarGol, Fox e
Up, o que reduz a oferta
de opções de acesso.

4,3
PREJUÍZO GLOBAL DA DIVISÃO DE TELEFONIA DA
LG, E QUE RESULTOU NO FECHAMENTO DA

PLANTA DE TAUBATÉ (SP)

SEM CARTAS

Fechamentoda fábrica de

telefonesda LG sedeve à falta

de competitividadenomercado

global de smartphones

Depois de 101 anos, a Fordviu

que eramais negócio atuar

como importadora doque

fabricar carrosnoBrasil

Pandemia, dólar, cenário

político e econômico e carga

tributária aceleraram

fechamentodas linhas
Para o corretor de imó-
veis Matheus Sena, dono
de um Ford Ka, o fim da
produção não incomoda.
“É um ótimo carro. Certa-
mente trocaria por outro.
Oúnico problemaqueve-
jo é que, quando for ven-
der, ele terá maior depre-
ciação. O problema é que
modelos abaixodosR$ 50
mi lde sapa re ce ram” ,
aponta Sena, que trocou
Belo Horizonte pelo Rio
deJaneiro,esemprepreci-
sa cruzar a BR-040.
E Sena tem razão. No

anopassado,oentãopresi-
dentedaNissan,MarcoSil-
va, disse que a fabricação
decompactossetornouin-
viável, devido à baixa ren-
tabilidade. No final do
2020, o presidente da VW,
Pablo di Si, ratificou a afir-
mativa do colega, ao dizer
que a marca focaria em
SUV e picapes, devido à
maior rentabilidade.

SEMSINAL
Já para a dona de casa
Rosângela Faria, o fim das
operações da LG significa
ter que trocar demarca no
futuro.Recentementeado-
na de casa trocou seu anti-
go aparelho por um smar-
tphoneda sul-coreana.
“Éumtelefonebom,ate-

la é grande, o que facilita a
leitura. Eu comprei depois
de ter dado um igual para
minha irmã.Agora vou ter
que cuidar bem, pois esse
foiomaisemcontaqueeu
encontreienãoseisepode-
rei comprar um mais ca-
ro”, conta a dona de casa,
que usa o aparelho para
conversar com a família
via WhatsApp e conferir o
noticiáriopeloGoogle.
Defatoapreocupaçãode

dona Rosângela faz senti-
do.ALGtinhaboapenetra-
ção numa faixa de apare-
lhosentreR$700eR$1mil.
São telefones que ofere-
cem câmeras com satisfa-
tória qualidade de ima-
gem, assim como hardwa-
re que permitem utilizar
aplicativosmais exigentes
queostradicionaisappsde
redes sociais.
No entanto, segundo

um executivo da indús-
triadecelulares, o cenário
é um pouco diferente do
que acontece nomercado

de automóveis. “O varejo
de smartphones é seg-
mentado, assim como o
de automóveis. Há o mo-
delos básicos que partem
deR$ 500, assim comoce-
lulares bem rudimenta-
res abaixo desse valor. No
entanto, é um mercado
em que o consumidor
sempre busca um apare-
lho melhor. A troca gira
emmédiaacada18meses,
num compasso diferente
do automóvel, e sempre
se busca ummodelomais
sofisticado, mesmo que
não seja o topo de linha,
masqueseguramenteofe-
rece mais recursos e até
maisbaratoqueoantigo”,
analisa o executivo que
pediuparanãoteraidenti-
daderevelada,equeexpli-
ca que o grande volume
devendasgiranumafaixa
entre R$ 1.500 e R$ 2mil.
Ou seja, o problema da

LGnão é exatamente a fal-
tadecompradores.Naver-
dade, foi a incapacidadede
acompanhar a concorrên-
cia. Nos sites especializa-
dos,osaparelhosdamarca
nunca mais são indicados
emcategoriasmais sofisti-
cadas, apenas na linha de
entrada, como opção de
baixo custo.

GAMES
Outrosetorqueviuospro-
dutosMadeinBrazilsumir
domapaéosetordevideo-
games. Se nos anos 1980 e
1990, Polyvox, CCE, Gra-
diente e TecToy abaste-
ciam o mercado, desde o
anopassadoSonyeMicro-
soft deixaram de fabricar
os consoles por aqui. A ja-
ponesaquefabricouasúlti-
mastrêsgeraçõesdoPlayS-
tation, decidiu encerrar
suasoperaçõesemmarço.
Apartir deagora, sóven-

derá serviços. E quem qui-
sercomprarumPS4ouPS5
terá que comprar unida-
desimportadasporvarejis-
tas ou buscar lá fora por
contaprópria, assimcomo
era querer ter um Super
Nintendoem1992.
Ouseja, talvez seja aho-

ra de reativar o contato
comaquelaantigasacolei-
ra do seu bairro e aquele
mecânicodasantigas,por-
que nesse jogo não dá pa-
ra pegar omorto.
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Donos de carro Ford e de
celular LG lamentam decisões

BILHÕES DE DÓLARES
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associados, que nesta data são de número 7.649 (sete mil seiscentos e quarenta e nove) em condição
de votar, para se reunirem em AASSSSEEMMBBLLEEIIAA GGEERRAALL OORRDDIINNÁÁRRIIAA EE EEXXTTRRAAOORRDDIINNÁÁRRIIAA a ser
realizada de forma DIGITAL, ppoorr mmeeiioo ddoo aappll iiccaatt iivvoo SSiiccoooobb MMoooobb , no dia 23 de abril de 2.021,
às 13:00 (treze horas) em primeira convocação, com a presença de, no mínimo, 2/3 (dois terços) dos
associados, às 14:00 (quatorze horas) em segunda convocação, com a presença de metade mais um
dos associados; às 15:00 (quinze horas) em terceira e última convocação com a presença de, no
mínimo, 10 (dez) associados, para deliberarem sobre a seguinte OORRDDEEMM DDOO DDIIAA:: AASSSSEEMMBBLLEEIIAA
GGEERRAALL OORRDDIINNÁÁRRIIAA:: 11 -- Prestação de contas dos órgãos de administração, acompanhada do
parecer do Conselho Fiscal compreendendo: a) Relatório de Gestão; b) Balanços elaborados no
primeiro e no segundo semestres do exercício social anterior; c) Relatório da Auditoria Externa -
Confederação Nacional de Auditoria Cooperativa - Cnac; d) Demonstrativo das sobras apuradas ou
das perdas decorrentes da insuficiência das contribuições para cobertura das despesas da sociedade;
22 -- Destinação das sobras apuradas, deduzidas as parcelas para os fundos obrigatórios, ou rateio
das perdas verificadas no exercício findo; 33 -- Estabelecimento da fórmula de cálculo a ser aplicada
na distribuição de sobras e no rateio de perdas, com base nas operações de cada associado realizadas
ou mantidas durante o exercício, excetuando-se o valor das quotas partes integralizadas; 44 -- Fixação
do valor das cédulas de presença, honorários, gratificações e/ou benefícios dos membros do Conselho
de Administração e do Conselho Fiscal e do valor global para pagamento dos honorários, gratificações
e/ou benefícios dos membros da Diretoria Executiva; 55 -- Deliberação pelo pagamento/recolhimento
de FGTS ao Presidente do Conselho de Administração e aos Diretores Executivos; e 66 -- Assuntos
gerais de interesse social.AASSSSEEMMBBLLEEIIAA GGEERRAALL EEXXTTRRAAOORRDDIINNÁÁRRIIAA:: 11 --ReformaGeral do Estatuto
Social do SICOOBCREDIESMERALDAS, sem alteração do objeto social (artigos 1º ao 91); 22 --Reforma
Geral do Regimento Eleitoral do SICOOB CREDIESMERALDAS (artigos 1º ao 32); e 33 -- Assuntos
gerais de interesse social.OOBBSSEERRVVAAÇÇÕÕEESS RREELLEEVVAANNTTEESS:: 11 - Apartir do dia 12/04/2021, encontrar-
se-ão à disposição dos associados na sede da Cooperativa e no site: https://
www.sicoobcrediesmeraldas.com.br os demonstrativos contábeis e financeiros e as propostas a
serem apresentadas na AGO e AGE. 22 - AAssembleia Geral ocorrerá de forma DIGITAL, por meio do
aplicativo SicoobMoob, disponível gratuitamente nas lojas virtuaisApple Store e Google Play, acessível
a todos os associados, que poderão participar e votar. 33 - Todas as Instruções para participação da
AGO e AGE, através do Sistema Moob, com as necessárias instruções de acesso estarão disponíveis
em todas as unidades de atendimento a partir do dia 12/04/2021, através de telefone, e-mail ou site:
https://www.sicoobcrediesmeraldas.com.br. 44 - Considerando que este edital será publicado em
jornal de circulação regional, bem como remetido aos associados, afixado nos quadros de aviso do
Sicoob Crediesmeraldas e divulgado no site da Cooperativa, não será feita a sua leitura durante a
AGO e AGE visando agilizar os trabalhos. 55 - A Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária ocorrerá
de forma DIGITAL, tendo em vista a impossibilidade de aglomeração de pessoas devido a declaração
de Pandemia do Novo Coronavírus (COVID-19) pela Organização Mundial de Saúde, do
reconhecimento da emergência de saúde pública (Lei nº 13.979/2.020), das Deliberações do Comitê
Extraordinário COVID-19, do Governo do Estado de Minas Gerais.Esmeraldas/MG, 12 de abril 2021.
Rogerio Amaral Muniz - Presidente do Conselho de Administração - SICOOB CREDIESMERALDAS.

TERRA SANTAADMINISTRADORADE CEMITÉRIOS E IMÓVEIS S.A.
CNPJ: 04.997.348/0001-56 - NIRE: 31.300.112.942

EDITALDE CONVOCAÇÃO PARAASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
Ficam convocados os senhores acionistas da Terra Santa Administradora de Cemitérios e
Imóveis S.A. ("Companhia") na forma prevista no art. 124 da Lei n. 6.404/76, para compa-
recer à Assembleia Geral Extraordinária a ser realizada no dia 19/04/2021, às 10:00 horas,
na sede social da Companhia, localizada Rodovia MGT 262, KM 05, Bairro Nações Unidas,
Sabará, Estado de Minas Gerais - CEP 34.590-390, em primeira convocação, com a finali-
dade de deliberar sobre a seguinte ordem do dia: (i) o aumento de capital no valor de R$
9.999.998,74 (nove milhões, novecentos e noventa e nove mil, novecentos e noventa e oito
reais e setenta e quatro centavos), dos quais R$ 2.328.180,00 (dois milhões, trezentos e
vinte e oito mil, cento e oitenta reais) serão destinados à conta de capital social, e R$
7.671.818,74 (sete milhões seiscentos e setenta e ummil, oitocentos e dezoito reais e seten-
ta e quatro centavos) serão destinados à formação de reserva de capital, na forma prevista
no artigo 13, parágrafo segundo, da Lei nº 6.404/1976, com a emissão de 2.328.180 (dois
milhões, trezentos e vinte e oito mil, cento e oitenta) novas ações ordinárias nominativas, de
valor nominal de R$ 1,00 (um real) cada; e (ii) a destituição dos Srs. Guilherme Augusto
Santana e Marco Aurélio Bottino Júnior dos cargos de membros do Conselho de Adminis-
tração, e eleição de novos membros, em substituição. Sabará/MG, 07 de abril de 2021.

Guilherme Augusto Santana - Diretor Presidente.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABIRA-MG

AVISO DE LICITAÇÃO

O município de Itabira torna público que fará realizar PREGÃO NA

FORMA ELETRÔNICA PMI/SMA/SUMAP/DICOM Nº 011/2021,

PROCESSO 018/2021, cujo objeto consiste no Registro de preços,

por item, para eventual aquisição de ferramentas para atender

as necessidades das diversas Secretarias do Município de

Itabira/MG, conforme quantidades e especificações constantes

no Anexo I – Termo de Referência do Edital, com vigência de

12 (doze) meses. A data limite para recebimento e abertura das

propostas será dia 23/04/2021 às 13 horas e o início da disputa do

pregão dar-se-á no dia 23/04/2021 às 14 horas. O Edital encontra-se

à disposição dos interessados no site www.licitacoes-e.com.br a partir

do dia 12/04/2021 e na Diretoria de Compras, 2º andar da Prefeitura,

na Avenida Carlos de Paula Andrade nº 135 – Centro – Itabira/MG –

Telefone (31) 3839-2409 – 3839-2118, de 2ª a 6ª feira, no horário de

12 às 18 horas. ID BANCO DO BRASIL 861170

Itabira, 09 de Abril de 2021.

Klaus Moreira Amann - Secretário Municipal de Administração

SINDICATO DAS EMPRESAS FUNERÁRIAS E CONGÊNERES NA PRESTAÇÃO DE

SERVIÇOS SIMILARES DO ESTADO DE MINAS GERAIS

EDITAL DE ELEIÇÃO - 2021 - O SINDINEF, convoca todos os diretores e empresas filiadas para a

Assembleia Geral Eleitoral. 1. A AGEI será realizada no dia 07/05/2021 na sede do SINDINEF, na Av

Augusto de Lima, Nº 479, Sala 604, Centro, Belo Horizonte / MG. 2. O primeiro escrutínio, secreto,

será às 14:00 horas, o segundo às 15:00 horas e o terceiro às 16:00 horas, encerrando-se a eleição às

17:00hs. A eleição acontecerá num período de três horas, após o primeiro escrutínio, dispensado qual-

quer “quórum” para validade do escrutínio ou para eleição da chapa, sendo eleita a chapa com qualquer

número de eleitores presentes. 3. O prazo para os interessados registrarem as chapas na Secretaria do

Sindicato será de 15 dias (quinze dias) a contar da data da publicação do edital, ou seja, até o dia 26 de

abril de 2021. 4. Documentação necessária para registro da chapa: a) Requerimento assinado pelo can-

didato ao cargo de presidente, pleiteando, ao Presidente do pleito, o registro da chapa, que relacionará

por órgão, neste os candidatos a cargos efetivos e os candidatos a suplentes. Obs. Necessário apenas

para o cargo de Presidente. b) Cópia de CPF e RG de cada candidato; c) Contrato Social e CNPJ da

empresa confirmando a sociedade de cada candidato; d) Ficha de qualificação preenchida e assinada

pelo respectivo candidato, em modelo fornecido pelo Sindicato; e) Declaração manuscrita do candidato,

sob as penas da lei e sob pena de indeferimento ou cancelamento, a qualquer tempo, de sua candidatura,

de que não se encontra incurso em qualquer impedimento legal ou estatutário à candidatura pretendida,

bem como que são verdadeiros os dados constantes em sua ficha de qualificação. f) Declaração ou certi-

dão expedida pela secretaria do sindicato na qual atesta estar o candidato quite e em pleno gozo de seus

direitos e deveres sociais estipulados em lei, pela diretoria ou pela assembleia geral e preencher todos

os requisitos exigidos pelo presente estatuto. g) As declarações e/ou certidões deverão ser apresentadas

e/ou solicitadas, por escrito, pelo associado candidato, perante a secretaria do sindicato, até 3 dias antes

do encerramento do prazo estipulado para o registro das chapas, expedidos, se for o caso, em 24 horas,

pelo Presidente do sindicato. h) Apresentada a chapa para registro, o seu encabeçador será o seu repre-

sentante, podendo outorgar procuração a um Advogado, para representar a chapa junto ao Sindicato. i)

Verificada a documentação da chapa e constatada a sua irregularidade, será notificado, cuja documenta-

ção apresentar falha, para que, no prazo de quarenta e oito horas, promova a complementação da docu-

mentação, sob pena de indeferimento liminar do requerimento de registro da chapa. j) Será recusado o

registro da chapa que não tiver deferidas as candidaturas que preencha a totalidade dos cargos estipula-

dos no art. 44 do Estatuto sindical. Da recusa do registro da chapa será notificado o seu requerente. 5. O

prazo para impugnação de candidaturas e recurso contra o indeferimento do registro da chapa será de 48

horas após o fim do prazo para registro das chapas. Qualquer candidato poderá apresentar impugnação e

qualquer candidatura, em expediente assinado e protocolado na Secretaria do Sindicato. Para exercitar

esse direito, o candidato poderá ter vista do processo eleitoral, na Secretaria do Sindicato, mediante re-

querimento escrito, não podendo retirar os autos. A impugnação somente será fundamentada nas causas

de inelegibilidades, previstas legalmente e neste Estatuto. 6. O candidato poderá requerer a desistência

de sua candidatura, que será deferida ou não pelo Presidente do pleito, a seu exclusivo critério. O reque-

rimento de desistência será feito por escrito, assinado e entregue na Secretaria do Sindicato. Deferida

a impugnação ou desistência da candidatura, o candidato não poderá ser substituído na composição da

chapa e dela será notificado, no prazo de dois dias, o encabeçador da chapa ou o próprio candidato.

Se as impugnações ou desistências deferidas tornarem impossíveis a manutenção da chapa, isto é, os

candidatos remanescentes não preencherem os cargos efetivos e, pelo menos, dois terços de suplentes

da Diretoria, ou do C.F. ou de Diretoria, a chapa ficará impossibilitada de concorrer e não deverá figurar

na cédula única. 7. É elegível o eleitor que preencha à data do início da eleição os seguintes requisitos;

I - Esteja, há mais de seis meses no exercício efetivo de atividade contida na categoria representada,

dentro da base territorial do Sindicato ou esteja, nesse tempo, no desempenho de cargo de direção ou

de representação do Sindicato ou ainda, esteja aposentado como integrante da categoria representada,

anterior à obtenção da aposentadoria, na categoria e na base territorial do Sindicato; II - Esteja há mais

de seis meses associado ou reabilitado ao Sindicato; III - Não tenha tido definitivamente rejeitadas as

suas contas de exercício em cargo de direção sindical, nos cinco anos imediatamente anteriores ao início

da eleição; IV- Não tenha lesado o patrimônio de qualquer entidade sindical, lesão essa comprovada e

com trânsito em julgado, nos cinco anos imediatamente anteriores ao início da eleição. V - Não tenha

sido condenado por crime doloso infamante, em sentença irrecorrível, ou, se o tenha, que preencha os

requisitos legais para a obtenção da reabilitação; VI - Não esteja suspenso, dos direitos sindicais, em

decisão irrecorrível; VII - Esteja no gozo dos seus direitos políticos; VIII - Não tenha perdido mandato

sindical, nos cinco anos imediatamente anteriores ao início da eleição; IX - Seja brasileiro e tenha, no

mínimo, vinte e um anos completos, na data do início da eleição, ou esteja legalmente emancipado, na

data do registro da chapa; X - Não esteja empregado no Sindicato ou entidade sindical de grau superior,

nem tenha contrato ou convênio oneroso com o Sindicato; XI - Não tenha má conduta comprovada,

nos termos do art. 20, inciso III, deste Estatuto; XII - Não esteja prestando serviço militar obrigatório.

8 – A chapa deverá ser composta pelos seguintes cargos: I - Diretoria: composta de quatro membros

efetivos, sendo Presidente, Vice-Presidente, Secretário e Tesoureiro; II - Conselho Fiscal (D.F.), com-

posto de três membros efetivos com igual número de suplentes, com os cargos de Conselheiros Fiscais.

Belo Horizonte, 09/04/21. Daniel Luiz Santos Gonçalves Pereirinha - Presidente do SINDINEF.

RURAL PROPERTIES MINAS GERAIS PARTICIPAÇÕES S.A.

(“Companhia”)

CNPJ nº 20.985.516/0001-40 - NIRE 3130010992-5

EDITAL DE CONVOCAÇÃO (Segunda Convocação)

Ficam convocados os Srs. Acionistas para se reunirem em ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA a

realizar-se em segunda convocação às 09:00h do dia 16/04/2021, na sede da Companhia, localizada na

Rodovia MG 424, s/nº, Km 31, Prédio 1, Parte 1, bairro do Bom Jardim, na cidade de Matozinhos, Estado

de Minas Gerais, CEP 35.720-000, a fim de deliberarem sobre a seguinte ordem do dia: A) a extinção do

Conselho de Administração; B) a nova composição da Diretoria da Companhia, inclusive por meio de criação

de novos cargos e eleição dos seus respectivos ocupantes; C) a alteração da forma de representação da

Companhia; D) a alteração das alçadas para atuação da Diretoria; E) a alteração da denominação social

da Companhia; F) a nomeação dos auditores independentes da Companhia; e G) a reformulação e

consolidação do Estatuto Social da Companhia. Matozinhos/MG, 10/04/2021. Conselho de Administração.

OLDCASTLE PARTICIPAÇÕES S.A.

(“Companhia”)

CNPJ nº 21.109.702/0001-88 - NIRE 3130011109-1

EDITAL DE CONVOCAÇÃO (Segunda Convocação)

Ficam convocados os Srs. Acionistas para se reunirem em ASSEMBLEIA GERAL

EXTRAORDINÁRIA a realizar-se em segunda convocação às 09:00h do dia 16/04/2021, na sede da

Companhia, localizada na Rodovia MG 424, s/nº, Km 31, Prédio 1, Parte 1, bairro do Bom Jardim, na cidade de

Matozinhos, Estado de Minas Gerais, CEP 35.720-000, a fim de deliberarem sobre a seguinte ordem do dia: A)

a extinção do Conselho de Administração; B) a nova composição da Diretoria da Companhia, inclusive por meio

de criação de novos cargos e eleição dos seus respectivos ocupantes; C) a alteração da forma de representação

da Companhia; D) a alteração das alçadas para atuação da Diretoria; E) a alteração da denominação social da

Companhia; F) a nomeação dos auditores independentes da Companhia; e G) a reformulação e consolidação do

Estatuto Social da Companhia. Matozinhos/MG, 10/04/2021. Conselho de Administração.
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O ano de 2020 será marcado na história da
humanidade. Mesmo que o mundo já tenha
vivenciado outras crises impulsionadas por
um vírus, como foi o caso da peste bubônica
edagripeespanhola, apandemiado corona-
vírus causou mudanças exponenciais em to-
dooplaneta e emdiversos setores. Foi visível
que para responder ao novo cenário, tive-
mosquenos reinventar e usar da criatividade
humana e o desenvolvimento de novas tec-
nologias para transformar e dar continuida-
de em diversos setores do mercado, na saú-
de e na educação.
Falando na educação, tivemos que vencer

barreiras sociais, comooacesso à internet ou
a divisão de tempo (dos pais), cuidado com
os filhos e outros familiares, estudos e traba-
lho. A própria realização do Exame Nacional
do EnsinoMédio (Enem) levantouquestiona-
mentos sobre sua aplicação que foi adiada.
Ou seja, conseguimos notar com mais clare-
za um gargalo cada vez maior no que diz res-
peito à educação no Brasil.
Ao passo que o mundo digital e uso de

tecnologias permitiu romper barreiras físicas
e reinventar nossa maneira de fazer negó-
cios, empreender, se relacionar, na educa-
ção não foi diferente. Os modelos de ensino
EAD e semipresenciais que já ganhavam for-
ça desde 2014 tiveram que mergulhar ainda
mais nas experiências virtuais de aprendiza-
geme seutilizar da tecnologiapara consegui-
rem se manter ativos ou se destacarem em
seu setor, evitando a evasão escolar que foi
crescenteem2020,atingindo 10,1%emmea-
dos de outubro.
Mas é diante desse cenário que eu pergun-

to: qual é a importância do papel da educa-
ção no cenário atual e a prioridade que deve-
mos dar para que os alunos tenhamacesso a
um ensino de qualidade?
Paraumasociedadesedesenvolverénecessá-

rioumpilareducacionalforte.Segundoumapes-
quisarealizadaem2019pelaBBC–BritishBroad-
casting Corporation, os 5 países de referência
mundial em educação universitária são: Suiça,
Noruega, Alemanha, Finlândia e EstadosUnidos
e três deles (Noruega, Suíça e Alemanha) estão
notop6doúltimorankingdivulgadosobreoIDH
(ÍndicedeDesenvolvimentoHumano)Global.De
acordocomodocumentoProdutivismoIncluden-
te, da Secretaria Nacional de Assuntos Estratégi-
cos da Presidência da República, “se o Brasil se
tornar uma grande potência sem uma grande
universidade de ponta mundial, será o primeiro
caso da história de umgrande país”.
Para pensar nesse ponto, entramos no te-

madesteartigo, que sãoosnovosmétodosde
aprendizagem. Uma boa saída para esse mo-
mento é olhar commais atenção para as solu-
ções impulsionadaspelo contexto, comooau-
mentodecursoseadesãoaoEAD,o surgimen-
t o d e p l a t a f o r m a s g a m i f i c a d a s ,
disponibilização de uma quantidademaior de
equipamentos tecnológicos para alunos ou,
ainda, namelhoria do fornecimento dos servi-
çosde internet. Complementara isso, aexecu-
ção de atividades extra sala de aula, mesmo
em formato assíncrono e virtual, que propi-

ciemaconsolidaçãodo conhecimento teórico.
Um outro ponto dentro da educação e do

desenvolvimentohumanoéo pilar da educa-
ção empreendedora que pode ajudar a ele-
var a qualidade de um país, já que ela tem
como objetivo desenvolver pessoas para o
empreendedorismo, para o empoderamen-
to, ajuda grupos a alterarmentalidades e ge-
rar atitudes que possam encontrar soluções
transformadoras para os mais diversos pro-
blemas e em todos os setores, até os mais
inimagináveis.
A educação empreendedora ocupa um es-

paço importante da educação, porque tam-
bémdesenvolvehabilidadesda sociedade co-
mo autonomia, criatividade, gestão, capaci-
dade de cooperativismo, adaptação e forne-
ceao indivíduoashabilidadeseoprotagonis-
mo necessários para aumentar sua inserção
no mercado e para ter sucesso em seus em-
preendimentos. Aqui, as universidades, por
exemplo, podem inspirar o empreendedoris-
moaos estudantes, pormeio de novosméto-
dos de aprendizagem.

Entre os exemplos da aplicação disso estão
autilizaçãoda tecnologiaparaoensino,espa-
ços democráticos e diversos, debates, além
de atividades de extensão que estimulem a
prática da teoria aprendida em sala de aula,
como iniciações científicas e a inserção de
empresas juniores, que potencializam o em-
preendedorismo universitário, a entrada no
mercado de trabalho e a inovação.
Portanto, temos comouma liçãooquestio-

namentoe reflexãoacercadoensinonocená-
rioatual. Tantoa educação comooempreen-
dedorismo devem andar de mãos dadas,
pois podem impulsionar o potencial de jo-
vens em transformar o país e devem ser res-
posta à formação da juventude mesmo em
temposde crise.O ideal éutilizar novosméto-
dos de aprendizagem e unir forças para que,
de fato, consigamos inserir jovens nomerca-
do usando as portas do empreendedorismo
que estão sendo abertas.

FERNANDA AMORIM*BRUNO JUNQUEIRA*

Asempresas familiares–aquelas emque todosou
amaioria dos cargos de direção são ocupados por
membros de umamesma família – são amaioria
absoluta das companhias brasileiras. Dados do IB-
GE levantados em 2020 indicam que nadamenos
que 90% das empresas nacionais são familiares.
Estaenormefatiadobolorespondepor65%doPIB
nacionaleé responsávelpeloempregode75%dos
trabalhadores no país.
Mas esses números tão ostensivos contrastam

com a fragilidade que muitas corporações apre-
sentam exatamente pelo seu perfil familiar. A
transição é um problema recorrente, sobretudo
em virtude da falta de planejamento, mas que
pode ser evitado.
Paraprevenir o esforço jurídico dedebruçar so-

brecadadesavençaemparticularquepossa levar
à ruína do patrimônio da família, o Código Civil
prescreveordenamentosquebuscamdirimirdúvi-
das elementares.
Basicamente, parte-se da legitimidade dos her-

deiros.Naausênciado titular,abre-seumcaminho
naturaldedomínioeposseporquemédedireito,e
isso independede inventário. Essa transiçãoocorre
ou por força da lei ou de testamento, emobediên-
cia à última vontademanifestadapelo antecessor.
No entanto, na falta de planejamento

sucessório, torna-se obrigatório o inventário, que
exige mais tempo e demanda mais dinheiro por
partedafamília, inclusivecompagamentodetribu-
tos. Por isso, a saída émesmooplanejamento.
O planejamento patrimonial sucessório é uma

verdadeira blindagem à empresa, ou seja, uma
proteção a todos os riscos que ela possa vir a cor-

rernoprocessode sucessão. Eeleé tão complexo
queperpassadiferentes campos jurídicos:odirei-
toempresarial,odireitodefamília,odireitotribu-
tário e o direito sucessório.
Amedidaépreventivaenãoreativa.Oplaneja-

mento se antecipa aos riscos a partir de umesco-
po que tem por objetivo proteger o patrimônio.
Nãosefazplanejamentodeúltimahora.Elepreci-
sa ser feito enquantoaempresaestá saudáveldo
ponto de vista financeiro e diretivo.

Presidente executiva da Brasil Júnior

Advogado e sócio do escritório BLJ -

Consultoria Tributária e Empresarial

Qualéa importância

dopapeldaeducação

nocenárioatualea

prioridadeque

devemosdarparaque

osalunostenham

acessoaumensino

dequalidade?

O IMPACTO DA EDUCAÇÃO PARA O
EMPREENDEDORISMO NO BRASIL

Oplanejamento

patrimonial sucessório

éumaverdadeira

blindagemàempresa,

ou seja, umaproteção a

todosos riscos que ela

possa vir a correr no

processode sucessão
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Muito tem sido debatido sobre a vacinação
em Belo Horizonte na CPI das Vacinas em
curso na Assembleia, da qual faço parte, e
recentemente declarações conflitantes e
decisões questionáveis do prefeito Alexan-
dre Kalil (PSD) fizeram o assunto ganhar
mais destaque.
O debate na Assembleia busca averiguar

se a vacinação dos servidores administrati-
vos da Secretaria de Estado de Saúde, que
ocorreu na capital, foi feita com a autoriza-
ção da Prefeitura ou à revelia dela, e se
teria furado fila em relação a trabalhadores
de saúde da chamada “linha de frente” do
combate à Covid.
Até o momento, os depoimentos na CPI

apontam para a autorização da Prefeitura,
com a vacinação dos servidores tendo ocor-
rido com a senha do município e com as
vacinas utilizadas sendo pertencentes aos
lotes destinados a BH.
Sobre a fila, o critério determinadopeloMi-

nistério da Saúde (bastante questionável) es-
tabelece que os servidores das secretarias de
saúde, sejam da linha de frente ou de setores
administrativos, possuem prioridade maior
atémesmodo que idosos demais de 90 anos
de idade. Entre eles, trabalhadores da linha
de frente têm prioridade sobre servidores ad-
ministrativos. E ouvimos, na CPI, denúncia de
que em BH há muitos trabalhadores da linha
de frente ainda não vacinados. Aqui entram
asdeclarações conflitantes edecisõesquestio-
náveis do prefeito Alexandre Kalil.
Comoaresponsabilidadepor efetuara vaci-

nação desses trabalhadores é das prefeitu-
ras,outrosgrupos (incluindoos servidoresad-
ministrativosda secretaria de saúdeouos ido-
sos) só poderiam ser vacinados na cidade de-
pois que já houvesseemestoque vacinas sufi-
cientes para todos os trabalhadores da linha
de frente. Os dados do Vacinômetro indicam
que BH já recebeu 729.346 doses e aplicou
389.346, sendo 288.429 primeiras doses e
100.917 segundas doses. Ou seja, haveria
340 mil doses estocadas na cidade, o que
seria suficiente para vacinar todos os traba-
lhadoresde saúdedacidade. Essesdados indi-
cam que não teria havido fura-filas, mas sim
má gestão logística da vacinação pela Prefei-
tura, que foi incapaz de vacinar os prioritários
mesmo tendo as vacinas em estoque.
Todav ia, contrar iando os dados do

Vacinômetro, semana passada o prefeito Ka-
lil declarou que a vacinação na cidade seria
interrompida por terem acabado as vacinas.
Duas horas depois ele voltou atrás e infor-
mouque a cidade tinha vacinas sim.Não foi a
primeira declaração dele sobre vacinas que
foi rapidamente desmentida. Duas semanas
atrás, ele anunciou que estaria negociando 4
milhões de doses da vacina AstraZeneca. O
próprio laboratório informou que não está
negociando com nenhuma prefeitura.

Liberdade é um assunto sério para mim. Aliás,
minha vida acadêmica, minha atuação política,
minhas relações pessoais, toda aminha existên-
ciaémoldadaapartirdesseconceito:a liberdade
é queme distingue dos animais, queme aproxi-
mada racionalidade eme conecta comDeus...
O pensar racional é umexercício de liberdade,

poisquemnãopodeescolher, inquirir, investigar,
divergir, nãousada razão,mas sediminui auma
existência autômata.
Essa liberdade racional é quemedemonstra a

necessidadede submeterminhaprópria existên-
cia a limitações externas, exatamente no ponto
emquemeusatospossamcolocara liberdadedo
outro em risco. É pelo respeito à liberdade en-
quantoconceitoque,porexemplo,acatoarestri-
çãode circulação ououso obrigatório demásca-
ra, por entender queminha existência não pode
inviabilizar a dos outros, ou comprometer com
issoasuavidaqueéapremissaprimeiradapossi-
bilidade de exercício da liberdade de cadaum.
Porissoéquemeassustaoautoritarismoqueo

momento de exacerbação política, ideológica e,
pelo visto, sanitária, tem imposto sobre nós.
Nãome alinho como pensamento de esquer-

da, exatamente pelo valor que dou à liberdade
enquantoexpressãoindividual,masporissomes-
mo jamais questionei ou duvidei do direito deal-
guémvotarnaesquerda.Nãoacreditonosocialis-
mo ou nas suas versões atenuadas como cami-
nho na direção da prosperidade, pois todos eles

limitamapotencialidadehumanaaohomogenei-
zar a sua existência e desestimular o mérito e a
superação.Nempor isso recusoodireitode uma
pessoa estudar, defender e praticar essas ideias.
Escolhi acreditar em Deus, mas nem por isso

ataco quem não percebe amesma verdade que
eu. Por qual razão, então, deveria tolerar com
tranquilidade que ministros zombem da crença
dosoutros?Porquemotivodevoaceitarqueespe-
cialistasde TVdecidamsepossoounãoacreditar
no tratamento oferecido por ummédico? Quan-
doPHDs degrupos dewhatsapp passaramapo-
der definir emque posso ounão acreditar?
Em um debate recente ouvi que “no meio de

tantaignorânciaénecessárioquemimpeçaapro-
pagaçãodaestupidez”.Nuncatenteiinterromper
o direito de os outros se nutrirem da estupidez
queescolheram,argumentei,masnuncapreten-
di substituir o direito de escolha de ninguém, por
qualrazãodeveriaadmitirquemetolhamnasde-
cisões quenão atingemnemprejudicamoutros?
Reflita se a defesa da sua opinião já deixou de

serumhinoàrazãoparaseconverteremódioaos
que discordam de você. Esse é o limite que nos
separa do fim da liberdade e, quando ela se for,
nós seremos os próximos.

Advogado pós-graduado em Direito

Tributário e deputado estadual,

coordenador da Frente Parlamentar pela

Desburocratização

Mestre emDireito Empresarial, procurador

daALMG, professor universitário e

Secretário-Geral do Estado deMinasGerais

CPI DAS VACINAS:
DETALHES DE BH

O FIM DO RESPEITO
AO OUTRO

GUILHERME DA CUNHA

MATEUS SIMÕES

Ao olhar para ummundo globalizado onde a
tecnologia impera, nãosepodedeixar depen-
sar emumaeducação queofereça umaplata-
forma de ensino onde o aluno aprenda não
somente através do quadro e do caderno,
mas sim a partir de todos os recursos que a
tecnologianosoferece, equeservemde ferra-
mentas para otimizar o processo de ensino e
atéodesenvolvimentodenovosmecanismos
cada vez mais apurados e práticos.
Para além da melhoria da interatividade

entre os alunos e professores, da praticida-
de combinada à efetividade e dos inegáveis
benefícios dessa instrumentalização e da
interdisc ipl inar idade, o invest imento
tecnológico na educação não se restringe
apenas à garantia de um ensino mais com-
pleto e inclusivo, tendo vista que as vanta-
gens de um ensino que engloba o digital, se
estendem tambémpara o campo da empre-
gabilidade, uma vez que a informática aju-
da o indivíduo na hora de se inserir no mer-
cado e até acelera este processo.
Pensando nisso, Laiz Soares, que disputou

a últ ima eleição para a prefeitura de
Divinópolis, idealizou o projeto “Mais Tecno-
logianas Escolas”, que juntosexecutamospa-
ra garantir que as emendas parlamentares
voltadas à educação fossemdestinadas às es-
colasestaduais deDivinópolis quemaisneces-
sitamemais estãoengajadas comestepropó-

sito. Seguindo estes critérios, um formulário
on-line foi disponibilizado em nossas redes
sociais emais de 30 escolas participaram res-
pondendo algumas perguntas e indicando a
escola a ser contemplada.
A mobilização da comunidade escolar em

torno do projeto nos surpreendeu. Foram
4.567 participações e, no dia 5 de abril, Laiz
e eu anunciamos numa live as quatro esco-
las mais votadas. As escolas contempladas
com a emenda irão receber, cada uma, o
valor de 40.000 para investir em tecnologia
e na compra de computadores. As vencedo-
ras foram: Escola Estadual Henrique Galvão,
Escola EstadualMonsenhor Domingos, Esco-
la Estadual Santo Tomaz de Aquino e Escola
Estadual São Francisco de Paula. As expecta-
tivas são as de que os investimentos feitos
possam contribuir para a melhoria do ensi-
no digital nestas instituições e assim contri-
buir para uma formação aindamais comple-
ta e abrangente. Professores e comunidade
escolar enfrentam desafios para reinventar
a escola, e juntos estamos buscando formas
para manter os alunos engajados e oferecer
um ensino de qualidade.

FormadoemComunicaçãoSocial eArtes

CênicaspelaUFMG.Professoruniversitárioe

deputadoestadual peloSolidariedade

GUILHERMEDACUNHA@HOJEEMDIA.COM.BR

Declarações conflitantes e
decisões questionáveis do
prefeito fizeram o assunto
ganharmais destaque

MATEUSSIMOES@HOJEEMDIA.COM.BR

PROFESSOR WENDEL

IRLAN MELO

CONECTANDO
POR MEIO DA
EDUCAÇÃO

Reflita se adefesada sua
opinião jádeixoude ser
umhinoà razão

Mecontaqual éaquelaburocraciaquemaisatra-
palha a sua vida? Seja na hora de abrir uma em-
presa, retirar a segunda via de um documento,
pagar alguma taxa. Todomundo já passou raiva
enfrentando burocracias desnecessárias do setor
público, não émesmo?
Numcontextoemquecomerciantese lojistas

de BH acumulam perdas em função da pande-
mia, o plenário da Câmara Municipal de Belo
Horizonte aprovou a criação de uma comissão
especialdeestudoparadesburocratizaçãoesim-
plificaçãodeprocessos, leiseatividadesdosetor
econômico.
Souopresidentedestacomissão.Oobjetivoé

revogarnormasqueatrapalhamempreendedo-
res e agilizar licenciamentos, beneficiando, so-
bretudo,pequenosnegóciosounegóciosdebai-
xo impacto, e contribuindo para a geração de
emprego e renda.
O plano de trabalho aprovado foi dividido em

três fases. O primeiro passo é fazer um levanta-
mento dos problemas. Para isso, foi elaborado
um“editaldeproblemas”,quepretendeouvirco-
merciantes, empreendedores, gestores e todos
que sofremdiretamente comos impactos causa-
dos pelos entraves burocráticos.
Alémdeouvirocidadãopara construçãodesse

diagnóstico, vamos também realizar buscas ati-
vasemorganizações legalmente constituídas pa-
ra que possam contribuir com indicações do que
pode ser problema, bem como sugestões para
solução dosmesmos.
Com as demandas emmãos, vamos elaborar

umdiagnósticobemdetalhadocomoaprofunda-
mento de tais dificuldades e/ou impedimentos,

levandoemconsideraçãoocontexto emque tais
problemasseapresentam;aquantidadeeaquali-
dade dos atores afetados por eles; a gravidade
dessesproblemas;epor fim,comqual frequência
determinado problema se apresenta. Para fazer
essediagnóstico,oplanodetrabalhoprevêareali-
zaçãode reuniões, visitas técnicas,audiênciaspú-
blicas e oitivas, entre outras formas de consultas
ao público envolvido.
Após identificar os gargalos e a raiz do proble-

ma, serão propostasmedidas efetivas para redu-
ziraburocraciaemelhoraravidadocidadãobelo-
horizontino.Naterceirafase,responsávelpelafor-
mulação de soluções, vamos apresentar para ca-
daproblema identificadoamelhor soluçãocapaz
de simplificar e baratear a vida do cidadão.
As soluções apresentadas devemproporcionar

um ambiente regulatório legal de acordo com a
LeideLiberdadeEconômica,reduzireprevenir im-
pactos da insegurança jurídica emelhorar o am-
biente denegócios e empreendedorismodeBH.
Acabamos de lançar o Edital de Problemas,

que é um canal para você, cidadão, nos contar
quais são as principais burocracias que a gente
precisa eliminar em BH!
Bastaacessaroformuláriononossosite(www.

desburocrabh.com) e relatar o problemaque vo-
cêousuaempresatemenfrentadocomaburocra-
cia. Ele vai ficar aberto até o dia 19 de abril.
Compartilhe essa novidade!

CHEGA DE
BUROCRACIA
TRAVANDO BELO
HORIZONTE!

Advogado,teólogo,professoruniversitárioe

vereadordeBHeleitoparaseusegundo

mandatocomoo8˚vereadormaisvotadodeBH

Investimentoem
educaçãonão se restringe
àgarantiadeumensino
mais completo e inclusivo

IRLANMELO@HOJEEMDIA.COM.BR

PROFESSORWENDEL@HOJEEMDIA.COM.BR

O plano de trabalho
prevê reuniões, visitas
técnicas, audiências
públicas e oitivas
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LUIZAUGUSTOBARROS
I @luizaugbarros

Produzidaemlaboratório
e potencialmente perigo-
sa, a canabinóide sintéti-
ca, tambémconhecida co-
moSpice, K2, K10, ou sim-
plesmente maconha sin-
tética, circula em grande
quantidade em Minas. O
entorpecente já represen-
ta 30% das drogas sintéti-
cas analisadaspelaPolícia
Civil em formato depapel
noEstado–antes,nãopas-
sava de 1%.
A invasão da substância

motivouacorporaçãoadis-
parar um alerta à popula-
ção. Apesar do nome, não
se trata deumderivadoda
maconha.Oprodutoéofe-
recido pelos traficantes
em pequenos pedaços de
papel, semelhantes ao
LSD. Cada um é vendido
porcercadeR$30, deacor-
do com informação recen-
te divulgada pelas forças
desegurançadeSãoPaulo.
Segundoapolíciaminei-

ra, o usuário normalmen-
te é jovem e de classe alta.
Porém,no estadopaulista,
há registros da substância
atémesmodentrodepeni-
tenciárias.
“Emalgunspaíses,aprin-

cipal droga utilizada nos
presídios são os canabi-
nóides sintéticos, até pela
facilidade de esconder e
passarpelas revistas”, con-
taoperitocriminaldoInsti-
tuto de Criminalística, Pa-
bloAlvesMarinho.

SAÚDEEMRISCO
Amaconhasintéticaéex-
tremamente agressiva
ao organismo. Dentre os
efeitos colaterais, pode
provocar psicose, para-
nóia, confusão mental,
irritabilidade, arritmia e
a t éa u t omu - t i l a ç ã o .
Além disso, há casos de
hipertensão,náuseas, vô-
mito e lesões renais.
Marinho explica que a

matéria-prima, de ori-
gem asiática, é transfor-
mada emum líquido, que

depois é impregnado nos
pequenos pedaços de pa-
pel, de 1 cm².
A “onda” vemapartir da

queimaeinalaçãodafuma-
ça. “Por se tratar de uma
droga ainda nova nomer-
cado ilícito, nãohácomoo
usuáriosabersobreaquan-
tidade incorporada no pa-
pel, não havendo consu-
moseguro”, afirmou.
De acordo com o perito,

as moléculas sintéticas se
ligamaosmesmosrecepto-
resdoTHC, princípioativo
da maconha, mas com
maiorpotência e efeito.
“Hárelatosdeoverdoses

fatais após o consumo em
outros países. Há também
um risco maior de desen-
volvimento de dependên-
ciaquímicaalongoprazo”,
explicou.
EmMinas, a circulação é

maior no Triângulo. Nas
apreensões, a polícia en-
controu o entorpecente já
na forma final para reven-
da. “Tem uma toxicidade
maiorqueasdrogassintéti-
cas clássicas, comooLSDe
o êxtase, pelo mecanismo
deaçãoepeladosagemdes-
conhecida”.

ORIGEM
Segundo a United Nations
OfficeonDrugsandCrime
(UNODC),agênciadaOrga-
nizaçãodasNaçõesUnidas
(ONU)responsávelpormo-
nitoraracirculaçãodedro-
gas ilícitas no mundo, os
primeirosrelatosdamaco-
nha sintética são de 2008.
De 2009 a 2020, mais de
mil novas substâncias psi-
coativas em circulação fo-
ramreportadaspeloslabo-
ratórios forenses.

DEPAPEL–A ‘novamaconha’ já representa 30%dasapreensões dedrogas sintéticas em formato depapel emMinas

ARTIFICIAL E MAIS DANOSA

30
É O PREÇO MÉDIO DE CADA PEDAÇO
DE PELA DA DROGA, QUE TEM CERCA
DE UM CENTÍMETRO QUADRADO

APREENSÃO DE MACONHA SINTÉTICA DISPARA EM MINAS, E POLÍCIA ALERTA POPULAÇÃO

“É
preocupante
o aumento
abruptode
circulação
dessas drogas
emMinas”,
diz operito
criminal
PabloAlves
Marinho

POLÍCIACIVIL –DIVULGAÇÃO
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PONTO A PONTO

ANDERSONROCHA
I arocha@hojeemdia.com.br

Popularmente chamada
deNova Lei de Trânsito, as
alterações nas normas de
tráfegoenaCarteiraNacio-
nal de Habilitação (CNH)
começam a valer hoje no
Brasil.Dentreasprincipais
mudanças, o aumento pa-
ra 10anosnoprazodevali-
dade do documento. Em
breve,haveráatédesconto
para quem optar por rece-
ber asmultas on-line.
Sobreoprazo estendido,

éprecisoficaratento.Sóva-
le para exames médicos a
partirde12deabril. “Ouse-
ja,osdocumentosdehabili-
taçãojáemitidosvãoacom-
panharavalidadeneleinse-
rido”, explica Flavia Portes
TeixeiraCamargo,chefeda
Divisão de Habilitação do
Detran-MG.
Outra importante mu-

dança é com relação à
suspensão da CNH após
infrações. Atualmente, a
habilitação é cancelada
quando são atingidos 20
pontosem12meses.Ago-
ra,o limite seráde40, sal-
voalgumasexceções (ve-
ja ao lado).
Ainda sobre as autua-

ções, os órgãos de trânsito
deverão implantar o Siste-
madeNotificaçãoEletrôni-
ca (SNE). “O proprietário
doveículopassa a sernoti-
ficadoeletronicamenteso-
breas infraçõesdetrânsito
etemapossibilidadedepa-
gar asmultas com 40% de
desconto. O sistema tam-
bém permitirá que o cida-
dãoprotocole defesas e re-
cursos”, informou o De-
tran, pornota.
Nas blitze, tambémmu-

danças. O porte da CNH,
em meio físico ou digital,
será dispensado quando,
nomomento daoperação,
for possível ter acesso ao
sistemaparaverificaraha-
bilitaçãodo condutor.
Atualmente, Minas Ge-

raistemumafrotade12mi-
lhõesdeveículos, segundo
dadosdoDenatran. “ODe-
trancriouumacartilhapa-
ra que tenhamos um trân-
sitomais seguro, comme-
nosacidentes,menosmor-
tes, com as leis sendo res-
peitadas, porque isso é on-
de buscamos chegar”, dis-
seodiretordoórgãonoEs-
tado, delegado Eurico da
CunhaNeto.

NOVA LEI DE TRÂNSITO INICIA HOJE

MUITOCARRO–Minas temuma frota deaproximadamente 12milhões de veículos

Veja as principais mudanças no CTB:

Maior limite de pontos na CNH
– 40 pontos: 1 ano sem cometer infrações gravíssi-
mas
– 30 pontos: 12 meses com uma infração gravíssima
– 20 pontos: 12 meses com 2 ou 3 infrações gravís-
simas

Atenção: motoristas profissionais terão sempre o
limite de 40 pontos, independentemente das in-
frações

Validade
A periodicidade para a realização de exames médicos
muda conforme a idade do condutor:
– Menos de 50 anos: renovação da CNH a cada 10
anos
– Idade igual ou superior a 50 anos, mas inferior a 70
anos: renovação a cada 5 anos
– Igual ou superior a 70: renovação a cada 3 anos

Farol em rodovias
– À noite: devem ser mantidos sempre acesos
– Durante o dia: acesos dentro de túneis e em situa-
ções de chuva e neblina
– Motos e transporte coletivo: faróis acesos dia e
noite

Exame toxicológico obrigatório:
– Não realizar o teste, 30 dias após o vencimento,
será infração gravíssima, com multa e suspensão do
direito de dirigir por 3 meses

Transporte de crianças
– Com até 10 anos e que não tenham atingido 1,45
metro de altura: só banco traseiro e com dispositivo
de retenção adequado (cadeirinha), considerando
idade, peso e altura. O descumprimento configurará
multa gravíssima, de R$293,47 e sete pontos na habi-
litação

Motocicletas: crianças com menos de 10 anos não
poderão ser transportadas na garupa. Nessas infra-
ções, o motociclista recebe multa de R$293,47 e sus-
pensão do direito de dirigir

Conversão automática de multa em advertência
– Antes, a conversão deveria ser solicitada pelo con-
dutor. Agora, ela acontece de forma automática em
casos de infração leve ou média. O motorista ainda
não poderá ter cometido qualquer outra autuação
em 12 meses

Habilitação
– Aula noturna: hoje, o candidato tem que realizar o
treinamento. Com as novas regras, essa obrigatorie-
dade deixa de existir
Ciclistas

– Passa a ser infração gravíssima o ato de não reduzir
a velocidade ao ultrapassar ciclistas, e grave estacio-
nar sobre ciclovias ou ciclofaixas

Todas as alterações podem ser consultadas na Lei nº
14.071/2020.

AUMENTO DA VALIDADE DA CNH E DESCONTO EM MULTAS ESTÃO ENTRE AS MUDANÇAS

4

LUCAS´PRATES –ARQUIVOHOJE EMDIA
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ALEXANDRESIMÕES
I @oalexsimoes

O Cruzeiro alcançou on-
temumdosmaioresresul-
tadosdasuahistória.Oclás-
sico era válido apenas pela
faseclassificatóriadoCam-
peonatoMineiro.Avitória
por1a0sobreomilionário
e favorito Atlético, com
umgoldeAirton,valeuco-
mo título.
Sim,nãosóporserojogo

que comemorava o cente-
nário do confronto, mas
principalmentepelaexpec-
tativadequeatéumagolea-
da atleticana acontecesse
pela diferença técnica e de
investimento.
Tecnicamente foi um jo-

go fraco, principalmente
no primeiro tempo, mas
na etapa final, em que a

qualidade subiu, o Cruzei-
ro foi merecedor da vitó-
ria.Marcouoúnicogolaos
16minutos, numbelo pas-
sedeRafael Sóbis paraAir-
tonvencer Everson.
Depois disso, a melhor

chance foi ainda cruzei-
rense, com Bruno José,
apósmaisumpassedeRa-
fael Sóbis.

IMPULSO
O resultado impulsiona e
animaoCruzeiro,portudo
o que ele significa, princi-
palmente pela entrega do
time de Felipe Conceição,
que não foi pressionado
por uma das equipesmais
poderosasdoBrasilemmo-
mentoalgum.
Alémdisso,aRaposaven-

ceu também no espírito.
Brigou por cada bola, por

cada palmo de gramado e
saiudecampocomohistó-
rico feito de ter vencido o
clássicoquecomemorouo
centenáriodaprimeirapar-
tida entre eles, em 17 de
abril de 1921, um amistoso
que venceu por 3 a 0, no
PradoMineiro.

AVISO
NocasodoAtlético, a justa
derrota tem de ser encara-
dacomoaviso,semdúvida
alguma. Pela qualidade, o
que o time de Cuca mos-
trouatéagoranatempora-
da épreocupante.
Era só um jogo pela fase

classificatória doMódulo I
do Campeonato Mineiro,
masalémde ser derrotado
pelo rival, que joga a Série
B,nabola,perdeutambém
noespírito.

E isso é perigoso para
quem tem pela frente a
obrigaçãodeencararLiber-
tadores, Brasileiro e Copa
do Brasil como um dos fa-
voritos ao título.
Para que isso seja uma

realidade, o Galo precisará
jogar muito mais, e “bri-
gar” também.
O Cruzeiro volta a jogar

na próxima quarta-feira
(14), quando fazo jogoúni-
copelasegundafasedaCo-
padoBrasil contraoAmé-
rica-RN, às 21h30, na Are-
nadasDunas, emNatal.O
Atlético só volta a campo
no próximo domingo
(18), quando encerra a dé-
c ima r od ad a d a f a s e
classificatória doMódulo
I do Campeonato Minei-
rorecebendooBoaEspor-
te, às 16h, noMineirão.

X

PARA A HISTÓRIA

CRU 1

DATA: 11 DE ABRIL DE 2021

ESTÁDIO:MINEIRÃO CIDADE: BELO HORIZONTE

MOTIVO: 9ª RODADA DA FASE CLASSIFICATÓRIA DO MÓDULO I DO CAMPEONATO

MINEIRO GOLS: AIRTON, AOS 17 MINUTOS DO SEGUNDO TEMPO

ARBITRAGEM: PAULO CÉSAR ZANOVELLI DA SILVA, AUXILIADO POR GUILHERME DIAS

CAMILO E CELSO LUIZ DA SILVA

CARTÃO VERMELHO:WILLIAM POTTKER (CRUZEIRO); HULK (CRUZEIRO)

CARTÃO AMARELO: ADRIANO, JADSON, RAFAEL SÓBIS (CRUZEIRO); IGOR RABELLO,

EDUARDO SASHA, HULK (ATLÉTICO)

ALÉMDARAÇA–Cruzeiro venceuoAtléticona garra, noaspecto tático eno espírito de combate, ontem,noMineirão, em jogo válidopela nona rodadadaprimeira fasedo CampeonatoMineiro

Fábio; Cáceres, Weverton (Eduardo

Brock), Ramon e Matheus Pereira;

Adriano (Matehus Neris) e Matheus

Barbosa (Jadson); Bruno José (William

Pottker), Marcinho (Rômulo) e Airton;

Rafael Sóbis. TÉCNICO: Felipe Conceição

Everson; Guga (Nathan), Igor Rabello,

Junior Alonso e Guilherme Arana; Allan

(Hyoran) e Tchê Tchê; Savarino, Nacho

Fernández e Keno (Marrony); Eduardo

Vargas (Eduardo Sasha). TÉCNICO: Cuca

CAM

CRUZEIRO SE SUPERA E VENCE O FAVORITO ATLÉTICO NO CLÁSSICO DO CENTENÁRIO

0
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PG J V E D GF GC S %

PG = pontos ganhos; J = jogos; V = vitórias; E = empates; D = derrotas; GF = gols a favor;

GS = gols sofridos; SG = saldo de gols; % = aproveitamento

1˚ ATLÉTICO 21 9 7 0 2 20 6 14 78

2˚ CRUZEIRO 17 9 5 2 2 8 3 5 63

3˚ AMÉRICA 16 9 5 1 3 10 9 1 59

4˚ CALDENSE 14 9 4 2 3 10 10 0 52

5˚ URT 13 9 4 1 4 7 11 -4 48

6˚ TOMBENSE 13 8 3 4 1 9 7 2 54

7˚ ATHLETIC 12 9 4 0 5 9 9 0 44

8˚ POUSO ALEGRE 12 9 3 3 3 12 8 4 44

9˚ UBERLÂNDIA 10 9 3 1 5 10 16 -6 37

10˚ PATROCINENSE 10 9 2 4 3 7 10 -3 37

11˚ BOA ESPORTE 5 8 1 2 5 4 8 -4 21

12˚ COIMBRA 5 9 1 2 6 2 11 -9 18

CLASSIFICAÇÃO

CAMPEONATO MINEIRO

THIAGOPRATA
I @ThiagoPrata7

A queda de rendimento
dentro de campo custou
ao América a vice-lideran-
ça do Campeonato Minei-
ro.ApósperderparaoAtlé-
tico, por 3 a 1, noMineirão,
e empatar com o Patroci-
nense,em1a1,noIndepen-
dência,o timecomandado
porLiscafoiderrotadones-
sedomingo(11),por2a1,pa-
ra o Tombense, em Tom-
bos,eacabouultrapassado
peloCruzeiro,vencedordo
clássico contraoGalo.
O Alviverde se manteve

com16pontos e, agora, es-
tá a umda Raposa, que as-
sumiu a segunda coloca-
ção na classificação. Por
sua vez, o Gavião-Carcará
foi a 13, em sexto lugar e
comumjogoamenos.
Os gols do Tombense fo-

ram marcados por Daniel
AmorimeKeké. Anderson
fezodehonradoAmérica.
OCoelhovoltasuasaten-

çõesparaasegundafaseda

Copa do Brasil. Na quarta-
feira (14),oCoelhorecebeo
Ferroviário (CE), no Inde-
pendência, às 19h.
Nomesmo dia, a equipe

de Tombos visita o Boa, às
16h, no Melão, em jogo
adiadodaoitavarodadado
Mineiro. Será a chance de

os comandados de Bruno
Pivetti chegaremaoG-4.

OJOGO
Assim como aconteceu
contra o Patrocinense, o
América fez um primeiro
tempomorno. OTomben-
se, por suavez, nãoapenas

seaproveitoudaapatiaini-
cial do Coelho como se
mostrouguerreiroetatica-
menteeficiente.
ComgolsdeDanielAmo-

rim, aos 12 minutos, e
Keké,aos17,otimedeTom-
bos abriu 2 a 0muito facil-
mente.Ostentosforçaram
oAlviverdeadarumasatis-
fação em campo. Aos 43,
Anderson diminuiu a des-
vantagem.
O América melhorou na

segunda etapa, construiu
jogadasparaempatar,mos-
trou raça... Mas faltou o
principal: capricho. Tanto
no último passe, quanto
nafinalização,oCoelhope-
cou muito. Ainda recla-
mou de dois pênaltis não
assinalados.
Autor do gol do empate

com o Patrocinense, Riba-
mar bem que tentou, mas
nãofoifelizdessavez.Lisca
ainda promoveu a estreia
deJuninhoValoura,nofim
da partida, mas o meio-
campista não teve muito
tempopara ajudar.

DERRAPAGEM–Semvencer há três rodadas, América viu o Cruzeiro ultrapassá-lo na classificação doCampeonatoMineiro

9ª RODADA
11/4
UBERLÂNDIA 2 X 3 ATHLETIC – 10H – PARQUE DO SABIÁ
PATROCINENSE 1 X 1 POUSO ALEGRE – 15H30 – PEDRO ALVES
NASCIMENTO
CRUZEIRO 1 X 0 ATLÉTICO – 16H – MINEIRÃO
URT 1 X 1 BOA ESPORTE – 16H – ZAMA MACIEL
COIMBRA 0 X 2 CALDENSE –17H30 – INDEPENDÊNCIA
TOMBENSE 2 X 1 AMÉRICA – 18H15 – ALMEIDÃO

8ª RODADA

14/4

BOA ESPORTE X TOMBENSE – 16H – MELÃO

10ª RODADA

17/4

AMÉRICA X COIMBRA – 16H30 – INDEPENDÊNCIA

CALDENSE X ATHLETIC – 19H – RONALDO JUNQUEIRA

18/4

UBERLÂNDIA X TOMBENSE – 10H – PARQUE DO SABIÁ

POUSO ALEGRE X CRUZEIRO – 11H – MANDUZÃO

PATROCINENSE X URT – 16H – PEDRO ALVES DO NASCIMENTO

ATLÉTICO X BOA ESPORTES – 16H – MINEIRÃO

11ª RODADA

25/4

CRUZEIRO X PATROCINENSE – 16H – MINEIRÃO

ATHLETIC X ATLÉTICO – 16H – JOAQUIM PORTUGAL

URT X AMÉRICA – 16H – ZAMA MACIEL

BOA ESPORTE X CALDENSE – 16H – DILZON MELO

COIMBRA X UBERLÂNDIA – 16H – INDEPENDÊNCIA

TOMBENSE X POUSO ALEGRE – 16H – ALMEIDÃO

TOMBENSE SUPERA O COELHO
E ESQUENTA BRIGA NO MINEIRO

PRÓXIMOS JOGOS

REVÉS EM TOMBOS FEZ O ALVIVERDE CAIR PARA O 3˚ LUGAR

X
2TOM

1DATA: 11 DE ABRIL DE 2021. ESTÁDIO: ALMEIDÃO. CIDADE: TOMBOS.MOTIVO: 9ª

RODADA DO MINEIRO. ARBITRAGEM: EMERSON DE ALMEIDA FERREIRA, AUXILIADO

POR FELIPE ALAN COSTA DE OLIVEIRA E VIVALDI PEDRO BAETA. CARTÕES AMARELOS:

MOISÉS, PAULINHO DIAS (TOMBENSE); GUSTAVO (AMÉRICA). GOLS: DANIEL AMORIM

AOS 12 MINUTOS, KEKÉ AOS 17 E ANDERSON AOS 43 DO PRIMEIRO TEMPO

Matheus Cavichioli; Diego Ferreira (Léo

Passos), Anderson, Eduardo Bauermann

e João Paulo (Ribamar); Zé Ricardo,

Juninho e Gustavo; Alê (Juninho

Valoura), Toscano (Bruno Nazário) e

Rodolfo. Técnico: Lisca

MARCOU O AMÉRICA NAS SUAS ÚLTIMAS TRÊS
PARTIDAS PELA FASE CLASSIFICATÓRIA DO
MÓDULO I DO CAMPEONATO MINEIRO

1AFC

ESTEVÃOGERMANO/AMÉRICA

Felipe Garcia; David, Wesley, Moisés

(Matheus Lopes) e João Paulo (Manoel);

Rodrigo, Paulinho Dias e Jhemerson

(Marquinhos); Keké, Daniel Amorim

(Rubens) e Rodrigo Carioca (Everton

Galdino). Técnico: Bruno Pivetti

4
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GRANDEMOMENTO–DiegoTardelli comemoraumdos seus três gols na vitória atleticana
por4 a3, naArenado Jacaré, em jogo commandoazul pela primeira fase doMineiro

FESTANO INTERIOR–Cruzeirenses comemoramaconquista do único títulodo Estadual
decididono interior, pois a Arenado Jacaré foi palco da final de2011

ALEXANDRESIMÕES
I @oalexsimoes

O Campeonato Mineiro
de 2011 teve aArenado Ja-
caré como casa dos times
deBeloHorizonte,poisMi-
neirãoeIndependênciaes-
tavamemreformaparaas
Copas das Confederações
(2013) e do Mundo (2014).
Assim, os clássicos entre
Cruzeiro e Atlético eram
com torcida única e no
confrontode12defeverei-
r o de 20 1 1 , p e l a f a s e
classificatóriadoEstadual,
sótevecruzeirensesnoes-
tádiodeSeteLagoas.
Wellington paulista che-

gouaabriroplacar,logoaos
19minutos,masaquelatar-
deeradeDiegoTardelli,que
empatou aos 25, cobrando
pênalti, evirouaos27.
Naetapafinal,Henrique

decretou nova igualdade,
masTardellicolocounova-
menteoGalonafrente,pa-
radepoisNetoBerolafazer
4 a 2. Gil ainda diminuiu,

aos 40 minutos, e a emo-
çãotomoucontadoclássi-
coatéoapito final.
E o personagem do con-

frontofoiDiegoTardelli,que
entrou para a lista de quem
fezumhat-tricknoclássico.

AFICHADOJOGO
CRUZEIRO3
Fábio;Pablo,Léo(Edcarlos),Gile
DiegoRenan(Wallyson);Leandro
Guerreiro,Henrique,Gilberto
(Roger)eMontillo;Thiago
RibeiroeWellingtonPaulista.
Técnico:Cuca

ATLÉTICO4
RenanRibeiro;Jackson,
LeonardoSilva,WerleyeLeandro;
ZéLuis,SerginhoBorges,Renan
Oliveira(Wesley)eRicardinho
(DiegoSouza);DiegoTardellie
MagnoAlves(NetoBerola).
Técnico:Dorival Júnior
DATA:12de fevereirode2011
LOCAL:ArenadoJacaré(Sete
Lagoas)
MOTIVO:CampeonatoMineiro
GOLS:WellingtonPaulista,aos
19,eDiegoTardelli,aos25e27
minutosdoprimeirotempo;
Henrique,aos4,DiegoTardelli,
aos5,NetoBerola,aos26,eGil,
aos40minutosdosegundo
tempo
ARBITRAGEM:CleissonVeloso,
auxiliadoporMárcioEustáquio
SantiagoeHelbertCostaAndrade
CARTÃOVERMELHO:Diego
Tardelli (Atlético)
CARTÃOAMARELO:Fábio, Léo,
Gil,Pablo,HenriqueeWallington
Paulista(Cruzeiro); Leonardo
Silva,LeandroeSerginhoBorges
(Atlético)
PÚBLICO:9.793
RENDA:R$267.256,88

ALEXANDRESIMÕES
I @oalexsimoes

Cruzeiro e Atlético fa-
zem a segunda partida
dadecisãodoCampeona-
to Mineiro de 2011, na
única final do Estadual
entre eles jogada fora de
Belo Horizonte. Os dois
confrontosforamnaAre-
na do Jacaré, em Sete La-
goas, com torcida única
domandante.
Com a vantagem de

dois empates ou vitória e
derrota pelamesma dife-
rençadegols,por ter feito
melhor campanha na fa-
seclassificatória,oCruzei-
ro precisa vencer para fi-
car coma taça. OAtlético,
queumasemanaantes ti-
nhavencidopor2a1dian-
tedasuatorcida,jogapelo
empateparaconquistaro
bicampeonato em se-
quência.
Num jogo emocio-

nante, o primeiro gol
só acontece aos 31 mi-

nutos do segundo tem-
po, com Wallyson mar-
cando para o Cruzeiro.
Aos 41, em cobrança de
falta, o meia Gilberto
garante a conquista da
taça para delírio da tor-
cida cruzeirense, que lo-
tava a Arena do Jacaré.

AFICHADOJOGO
CRUZEIRO2
Fábio;LeandroGuerreiro,Gil,
VictorinoeEverton(AndréDias);
MarquinhosParaná,Henrique
(Fabrício),Roger(Léo)eGilberto;

WallysoneThiagoRibeiro.
Técnico:Cuca
ATLÉTICO0
RenanRibeiro;Patric, Leonardo
Silva,RévereGuilhermeSantos
(Bernard);FillipeSoutto,
Serginho,RenanOliveira
(Richarlyson)eMancini (Leleu);
GiovanniAugustoeMagnoAlves.
Técnico:Dorival Júnior
DATA:15demaiode2011
MOTIVO:Segundapartidada
decisãodoCampeonatoMineiro
LOCAL:ArenadoJacaré(Sete
Lagoas)
GOLS:Wallyson,aos31,e
Gilberto,aos41minutosdo
segundotempo
ARBITRAGEM:WilsonSeneme,
auxiliadoporEmersonCarvalhoe
MarceloVanGasse, todosdeSão
Paulo
CARTÃOVERMELHO:Gilbertoe
Roger(Cruzeiro);Serginho
(Atlético)
CARTÃOAMARELO:Fábio,
LeandroGuerreiro,VictorinoeGil
(Cruzeiro);LeonardoSilva,
MancinieBernard(Atlético)
PÚBLICO:17.384
RENDA:R$293.414,81

OCruzeiro

ganhou 1 dos

3 clássicosna

conquista do

títulode 2011

HAT-TRICK DE DIEGO TARDELLI
CALA A ARENA DO JACARÉ

Tardelli foi

vendidopelo

Atlético logo

após este

clássico

CRUZEIRO VENCE ÚNICA
FINAL JOGADA NO INTERIOR

MAURÍCIODE SOUZA/ARQUIVOHOJE EMDIA MAURÍCIODE SOUZA/ARQUIVOHOJE EMDIA

5

14 ESPORTES / 12 ABR 2021
BE LO HOR I ZONTE


