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setor de restAurAntes e bAres 
nÃo sobrevive à crise APenAs 
com modAlidAde de delivery

O empresário Lindoval Conegundes, co-
manda, há 31 anos, dois restaurantes na 
capital mineira. Atualmente, ele mantém 
seu negócio apenas com a modalidade 

de entrega em domicílio e, mesmo com 21 anos de 
experiência nesse tipo de atendimento, diz que é 
preciso viver um dia de cada vez. Por consequência 
da COVID-19, o comerciante afirma que a conta 
não fecha. A situação é ainda mais difícil para 
quem teve que se adaptar à nova realidade im-
posta pela epidemia. O presidente da Abrasel-MG, 
Ricardo Rodrigues, entidade que representa 20 mil 
estabelecimentos do setor de alimentação fora 
do lar de Belo Horizonte e região metropolitana, 
explica que a dificuldade vem do fato do delivery 
não se restringir apenas em colocar a comida em 
uma vasilha e entregar. “Você pode até começar 
nesse patamar, só que o mercado, por si só, vai 
te cercear. Por isso, nem todos aderiram e alguns 
tentaram e viram que estavam tendo mais despe-
sa do que receita”.
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Como a lei assegura empregador e
funcionário em meio a pandemia?

A pandemia de coronavírus tem feito boa parte da população se readaptar. O mercado de trabalho tem 
sido diretamente afetado, visto que a principal indicação das autoridades de saúde é a de que todos fiquem 
em casa. Férias coletiva e home office têm sido as principais alternativas. Mas isso levantou a questão: como a 
lei assegura empresa e funcionário em um momento como esse? Entenda mais sobre esse assunto na matéria.

medo do coronavírus pode 
causar síndrome do pânico?

descubrA quAis sÃo os direitos dos consumidores diAnte dA covid-19

Prefeitura de Uberlândia adota
estratégias contra a COVID-19

O prefeito de Uberlândia, Odelmo Leão (PP), adotou uma série de 
medidas administrativas para frear o avanço da COVID-19 na cidade, como 
a instalação de uma unidade para atendimentos aos contaminados onde 
funcionava o Hospital Santa Catarina, com 20 leitos de UTIs que irão se 
somar ao outros já existentes na unidade hospitalar.

O temor de contrair o novo coronavírus se instalou na população. O medo de sair às ruas e até de 
uma possível falta de alimentos e produtos essenciais para a sobrevivência tem colocado nosso corpo 
em estado de alerta, por isso, psicólogos temem que essas reações desencadeiem quadros de síndrome 
do pânico. “A alta carga de ansiedade somada ao isolamento social, imprescindível nesse momento, 
podem desencadear essa e outras doenças emocionais. A síndrome do pânico pode vir a ser um trans-
torno frequente nos consultórios de psicólogos, psiquiatras e nas emergências de Pronto Atendimento”, 
avalia a psicóloga Sonia Pittigliani.

Diversos eventos e serviços precisaram ser adiados diante da pandemia de coronavírus. São escolas, 
cursos e faculdades interrompidos, reservas em hotéis, pacotes de viagem, shows, casamentos, formaturas, 
entre outros. Nesse atual cenário atípico, muitos consumidores não sabem como agir ou não conhecem 
seus direitos na hora de cancelar, suspender, remarcar ou até mesmo pedir reembolso dos serviços já 
contratados. Para tratar do assunto, o edição do brasil conversou com o advogado do Instituto Brasileiro 
de Defesa do Consumidor (Idec), Igor Marchetti.

Prefeito de uberlândia,
odelmo leão

PM
U

A oposição ao governador 
Romeu Zema (Novo) na Assem-
bleia é comandada pelo PT. 
Mas a dificuldade de relacio-
namento entre o Executivo e o 
Legislativo tem se concentrado 
na figura do deputado Sargento 
Rodrigues (PTB). Isso porque, 
segundo dizem, ele não teria o 
hábito de reivindicar as coisas 
de forma amigável. Na semana 
passada, porém, um fato inédito 
aconteceu: Zema conseguiu 75 
votos relacionados às medidas 
de emergência voltadas a CO-
VID-19. Mas, quando essa maré 
baixar, a bancada do governa-
dor será infinitamente menor.

65% não veem problema em elogiar
colega de trabalho por sua aparência
 
Uma pesquisa realizada pela Ipsos e o Global Institute for Women’s Leadership, do King’s College London, em 27 países, incluindo 

o Brasil, mostrou que ainda é preciso delimitar alguns limites no ambiente de trabalho. Afinal, 20% dos brasileiros acreditam que 
piadas sexuais são aceitáveis, mesmo que sejam feitas no ambiente profissional e 65% acham admissível elogiar um colega do 
gênero oposto por sua aparência ou roupa usada.

Hot yoga pode
trazer mais

benefícios que
versão tradicional

da modalidade
 
Com o objetivo de melhorar 

nosso estado físico, mental, psíqui-
co e espiritual, o yoga é bastante 
popular no Brasil. Agora, uma 
versão curiosa da modalidade tem 
ganhado espaço nas academias: 
o hot yoga. O nome vem do fato 
de a atividade ser feita em salas 
aquecidas em 36 a 40 graus. Nessa 
temperatura, o aluno alcança re-
sultado mais rápido, já que o suor 
em contato com o corpo aumenta 
a produção de endorfina.

desempregado no brasil tem gênero,
classe social e escolaridade

deputado do Ptb é uma
pedra no sapato de zema

sargento rodrigues faz oposição
acirrada ao governo mineiro
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covid-19: como a lei assegura os
trabalhadores em meio a pandemia?

Há alguma legislação especial para o 
coronavírus?

Do ponto de vista trabalhista, aguarda-se para os pró-
ximos dias uma Medida Provisória (MP) ou Projeto de Lei 
(PL) que já foi parcialmente anunciado pelo governo fe-
deral, relacionada à eventual redução de jornada combi-
nada com diminuição salarial, supressão do prazo prévio 
para aviso das férias, suspensão da comprovação do Fun-
do de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS); dentre outros.

Até então, existe a Lei 13.979/20, que dispõe 
“sobre as medidas que poderão ser adotadas para 
o enfrentamento da emergência de saúde pública 
de importância internacional decorrente do corona-
vírus”. Essa legislação não possui natureza e efeitos 
tipicamente trabalhistas, à exceção da instituição da 
“falta justificada” para os “afetados pelas medidas 
previstas” na lei. A falta justificada só se aplicaria 
se, antes de qualquer determinação governamen-
tal para fechamento ou inviabilidade da atividade, 
o empregador não tiver adotado nenhuma outra 
medida como home office ou férias, por exemplo.

 

se o funcionário tem os sintomas, 
não consegue atendimento, mas fica 
em isolamento uma vez que essa é a 
orientação médica em casos suspeitos, 
a empresa pode descontar os dias dele?

O empregador deve oferecer medidas de se-
gurança de trabalho para o empregado, sendo 
recomendado observar a prevenção indicada pela 

Organização Mundial de Saúde (OMS), dentre elas, 
o isolamento de pessoas com sintomas da COVID-19, 
adoção de formas de higiene, preservação do grupo 
de risco; etc. Ao adoentado é garantida a falta justi-
ficada mediante atestado médico.

Legalmente, a falta justificada depende do ates-
tado, não servindo a lei citada na primeira pergunta, 
sem uma determinação específica ou genérica para 
o caso, como justificativa para toda e qualquer falta. 
Por outro lado, há que se observar a segurança, 
inclusive dos demais empregados. É importante ter 
bom senso.

 

A empresa pode exigir a presença dos 
empregados no local de trabalho ainda 
que eles se recusem a comparecer por 
medo da contaminação?

O empregado não pode se recusar a trabalhar 
fisicamente no posto de trabalho, salvo alguma ve-
dação legal, exposição eminente e evidente de risco 
ou impossibilidade do trabalho por alguma restrição 
de acesso, por exemplo. Ao trabalhador é garantido o 
ambiente seguro, o que inclui medidas de segurança 
sanitárias. O empregador deve adotar as normas 
de restrição que já são comuns em alguns setores, 
bem como todas as indicações das autoridades 
sanitárias. De toda forma, quando possível, opta-
-se pelo home office ou indicação de férias, banco 
de horas, dentre outros. Hoje, não há, legalmente, 
uma autorização genérica para a suspensão de todo 
e qualquer trabalho.

que direitos têm os pais de crianças 
menores de 12 anos que tiverem que 
ficar em casa devido à suspensão das 
atividades escolares?

Pela Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), a 
suspensão das aulas não autoriza a falta justificada. 
Pode haver alguma negociação entre as partes nes-
se sentido, porém, não se trata de uma imposição 
legal. Há quem diga que a Lei 13.979/20 autoriza 
e reconhece tal período como falta justificada, en-
tretanto, não concordo com essa interpretação.

 

caso a empresa solicite que o emprega-
do trabalhe de casa, ele pode se negar? 

O home office que está sendo feito de forma ordinária 
neste período de crise não é propriamente o estabelecido 
pela reforma Trabalhista, ou seja, não se trata de um 
formato contínuo de prestação dos serviços. Trata-se de 
uma possibilidade temporária, sem a conversão perene 
ou adquirida para o regime próprio do home office. 
Entendo que se essa modalidade for possível na prática, 
salvo algum decreto de impedimento do trabalho ou 
causas de suspensão ou interrupções prévias do contrato, 
não cabe a recusa do empregado, resguardando-se os 
direitos do contrato original. Recomenda-se estabelecer 
as formas de prestação desses serviços como custos, 
jornada, obrigações e formas do trabalho.

no caso do home office, a empresa 
deve fornecer  infraestrutura para que 

o funcionário consiga desempenhar 
sua função de casa? 

Os custos adicionais e equipamentos devem ser 
convencionados entre as partes. Pode, inclusive, haver 
a indicação de que o empregado usará seus próprios 
meios, utilizando suas despesas ou vice e versa.

A empresa pode dar férias coletivas no 
lugar do recesso?

Não há essa previsão de recesso. Podem ser conferi-
das férias coletivas, desde que respeitados os requisitos 
legais. Salvo nova legislação em contrato, para a conces-
são de férias coletivas, faz-se necessário aguardar o prazo 
prévio de aviso ao sindicato e secretaria do trabalho de 15 
dias, bem como para os próprios empregados. A referida 
MP ou PL, anunciada na imprensa pelo governo, ainda 
não publicada, até então, suprimiria esse prazo prévio.

se a empresa não optar pelas férias e 
pedir que os funcionários fiquem em 
casa, pode descontar esses dias depois?

Eventuais períodos de afastamento determi-
nados pelo governo ou pelo próprio empregador 
enquadram-se como hipótese de licença remunerada 
(falta justificada) para os efeitos do artigo 133 da CLT, 
conforme vejamos: Art. 133 - Não terá direito a férias 
o empregado que, no curso do período aquisitivo: (...) 
III - deixar de trabalhar, com percepção do salário, por 
mais de 30 (trinta) dias, em virtude de paralisação 
parcial ou total dos serviços da empresa.

Arquivo Pessoal

isolamento social 
m 1º de julho de 1980, o então Papa João Paulo II esteve na capital 
mineira e pronunciou a célebre frase: “Povo de Belo Horizonte, eu 
nunca mais vos esquecerei”. 

Rememorando a respeito da visita de Sua Santidade, constata-se que, até 
então, essa foi a única que vez que a cidade parou, imperando uma atmosfera 
de oração, paz, confraternização e respeito para recebermos uma das figuras 
mais influentes do mundo. Hoje, diante da pandemia mundial do coronavírus, 
novamente Belo Horizonte parou, só que dessa vez impera o medo e a incerteza 
em relação ao futuro.

Ao que tudo indica, se nada fosse feito, os desdobramentos seriam ainda 
mais catastróficos. Afinal, estamos vivendo em uma situação limite, o vírus se 
espalha velozmente e a ciência ainda não foi capaz de encontrar uma maneira 
de frear o contágio. Por isso, agora, a melhor forma de nos protegermos é 
manter o isolamento social preconizado pelas autoridades de saúde. A COVID -19 
roubou a nossa paz, já que enfrentamos uma guerra sem um uso de armas e 
que vem dizimando muitas vidas pelo Brasil e mundo afora, além de paralisar 
nossos sonhos e inibir o progresso brasileiro e mundial.

O confinamento imposto aos belo-horizontinos pelas autoridades públicas 
tem funcionado a contento, segundo as primeiras avaliações oficiais. Inclusive, 
os estudiosos da pandemia afirmam que essa postura terá que ser adotada 
por um tempo, o suficiente para livrar as pessoas dessa situação de calamidade 
e evitarmos ter um destino semelhante ao da Itália, país europeu que mais 
sofre com a COVID-19. 

É claro que não podemos fechar os olhos para uma realidade tão preocu-
pante quanto a do coronavirus no Brasil: as favelas e aglomerados espalhados 
por todo nosso território. Muitos brasileiros sequer têm acesso à água potável, 
quem dirá a possibilidade de poder cumprir a quarentena e as medidas 
de seguranças informadas pelas autoridades mundiais. Por isso mesmo, o 
isolamento social, para várias famílias, pode ser colocado em xeque e não 
funcionar como se espera. 

É fato que as normas impostas, em sua maioria, não poderão ser 
feitas pelos moradores de comunidades que vivem em um barracão com 
cerca de 40 metros e onde vivem cinco pessoas. De verdade, não dá para 
imaginar qual será esse desfecho em Belo Horizonte e no Brasil. A única 
certeza que temos, neste momento, é que enfrentar a COVID-19 não é uma 
tarefa simples, principalmente, levando em consideração a desigualdade 
social instaurada no país.

Em relação à dificuldade de enfrentamento do vírus, um registro se faz 
fundamental e ele diz respeito à competência, entrega e disponibilidade dos 
profissionais da saúde de Belo Horizonte, Minas Gerais e de todo o Brasil. 

Queira a Deus que, neste ínterim, surja uma nova ordem capaz de minimi-
zar as consequências dessa doença e libertar os brasileiros desse isolamento 
social obrigatório. E quando, enfim, vencermos o coronavírus, essa pandemia 
vai virar história para contar para as futuras gerações. Que passe logo!

A COVID-19 tem interferido diretamente 
no mercado de trabalho. Muitas empre-
sas em todo o país têm adotado ao regi-

me de home office, que é quando o trabalhador 
exerce sua função de maneira remota, em casa. 
Contudo, nem sempre é possível desempenhar 
as atividades fora do ambiente de trabalho. Por 
isso, algumas companhias têm buscado formas 
de liberar os funcionários, seja por meio de 
acordo ou férias coletivas.

Mas existe uma lei que assegura o trabalha-
dor em uma situação como essa? Para saber 
mais sobre o tema o edição do brasil conversou 
com o advogado Tiago Valadares (foto), que é 
pós-graduado em direito do trabalho e espe-
cialista em direito do trabalho empresarial. Ele 
explicou sobre faltas, home office, direito dos 
pais cujos filhos estão em casa sem aulas e 
outros assuntos acerca das adaptações devido 
à pandemia do coronavírus.

Eventual interrupção na mineração pode
gerar prejuízo em cadeia na economia
A mineração é uma atividade essencial, com a 

produção de matérias primas destinadas a todos os 
setores econômicos do Brasil e o seu pleno desen-
volvimento. Uma interrupção das suas operações 
por um período de 90 dias – e um isolamento social 
absoluto – poderá gerar prejuízos em cadeia para a 
economia nacional, muito além da crise causada pela 
pandemia da COVID-19.

Paralisar as operações do setor da mineração 
teria um efeito drástico no aumento de risco para 
suas instalações. Estamos falando da possibilidade, 
nas frentes de lavras, de desmoronamento de talu-
des, tetos e paredes de minas subterrâneas, além do 
rompimento de barragens. Ou ainda de perdas das 
instalações e assoreamento de frentes de trabalho, 
cuja recuperação exigiriam trabalhos por mais de 12 
meses após a crise.

É apenas mais um exemplo concreto de efeitos 
nocivos possíveis com a interrupção das operações: 
nas instalações de beneficiamento de minérios, os 
equipamentos sedimentariam os produtos químicos 
em suas cavidades – sua retomada exigiria ações de 
mais de 90 dias. E, ainda, seriam necessárias enormes 
bacias de contenção, com grave risco de contaminação 
de produtos químicos.

Os governos federal, estadual e municipal têm 
legislado sobre a suspensão de atividades e estabeleci-
do exceções em alguns setores, desde a declaração de 
pandemia pela Organização Mundial da Saúde (OMS), 
em 11 de março, pelo contágio do vírus COVID-19. A 
lei 13.979 foi estabelecida pelo governo federal para 
determinar a continuidade de atividades econômicas 
consideradas essenciais com a regras para ações que 
contenham a propagação do novo coronavírus.

O decreto 10.282 regulamenta a lei federal e 
inclui atividades de apoio e de oferta de insumos para 
a cadeia produtiva que garantam o funcionamento 
dos serviços públicos e daquelas atividades apontadas 
como essenciais pela lei 13.979. Decretos estaduais e 
municipais têm sido editados para estabelecer regras 
e restrições para a circulação das pessoas, como a 
quarentena de idosos ou de grupos sociais de risco. 
Essas novas leis interditam, em vários casos, as ope-
rações de mineração.

Finalmente, especificamente para o setor mine-
ral, uma portaria (MME 117/20) determina a criação 
de planos de ação pelas empresas mineradoras e de 
energia, definindo as suas atividades para a continui-
dade de seus serviços.

O setor mineral é essencial para as atividades 
acessórias, definidas pela nova legislação, e oferece 
insumos necessários para a cadeia produtiva. Incluem-
-se aí a infraestrutura nacional (transporte, construção, 
sistema elétrico e de energia, saneamento básico), a 
indústria de alimentos e do agronegócio. Não pode-
mos esquecer do complexo industrial de saúde, na 
medicina, farmácia ou na estrutura hospitalar. E com 
sua produção, a atividade mineradora ainda move a 
indústria da construção civil, seja na reforma, amplia-
ção e construção de novas unidades operacionais do 
setor de saúde, neste cenário de emergência nacional.

A presença dos efeitos positivos da extração e 
produção mineral na economia nacional é, portanto, 
uma constatação inquestionável e demonstra a sua 
necessidade incontornável de ser mantida com as 
suas rotinas essenciais de operação. A interrupção 
das atividades minerárias impactará as finanças dos 
estados e municípios – o chamado “país real” com a 
inexistência de fato gerador para recolhimentos dos 
royalties e tributos associados às atividades industriais 
empreendidas, agravando a situação financeira desses 
entes e da sociedade ali existentes e seu entorno.

Posição, neste sentido, foi apresentada em 
documento elaborado no âmbito do Conselho de 
Mineração (Comin) da Confederação Nacional da 
Indústria (CNI), presidido pelo empresário Sandro 
Mabel, e enviado ao ministro das Minas e Energia, o 
almirante Bento Albuquerque. O que solicitamos é a 
inclusão da mineração no rol das atividades conside-
radas essenciais, no decreto 10.282.

Apelamos para a medida que assegure a conti-
nuidade das atividades de apoio à infraestrutura do 
Brasil de tal forma que, quando possível no período 
pós-crise, o setor possa ser uma alavanca para a 
retomada da economia num momento crítico para a 
sociedade brasileira.

Ao enviarmos este documento ao governo 
brasileiro, assinalamos ao ministro que o setor é 

responsável pela geração de 4% do Produto Interno 
Bruto (PIB) brasileiro, 25% do saldo da balança comer-
cial e US$ 38 bilhões em divisas. Para tanto, cria 290 
mil empregos diretos, em mais de 40% dos estados 
brasileiros. E enfatizamos que já estamos adotando 
todas as providências estabelecida pelas legislações 
nos três níveis federais em cada um dos estados e 
municípios em que atuamos.

medidas adotadas
Além do trabalho remoto em todas as áreas 

possíveis das empresas, do afastamento temporário 
dos grupos de risco, da higienização intensiva das 
instalações, as empresas de mineração estão prontas 
para suspenderem suas atividades se algum caso de 
contaminação for confirmado em seus locais de traba-
lho e preveem a imediata informação às autoridades 
sanitárias. Estão sendo adotadas medidas específicas 
para a segurança alimentar dos trabalhadores – com 
a suspensão do autosserviço ou adoção de distancia-
mento desde as filas até as refeições – e aumento da 
oferta de transporte para evitar o contato físico.

No plano de atendimento individualizado, estão 
sendo oferecidos equipamentos de proteção. Casos 
particulares, com suspeita de contatos com amigos 
ou parentes vindos do exterior estão sendo avaliados 
para afastamento por 15 dias para a garantia da ne-
cessária quarentena. Foram suspensas ou restringidas 
às essenciais, as viagens de negócio, assim como os 
treinamentos.

Estagiários e aprendizes estão sendo liberados, 
assim como os funcionários incluídos nos grupos de 
risco como grávidas ou com doenças pré-existentes. 
Estão incluídos nesse grupo aqueles que têm crianças 
em casa, mas não têm quem possa cuidar delas em 
seu lugar.

Empresas no Canadá e na Austrália também 
estão tomando medidas que garantam a adesão às 
políticas sanitárias estabelecidas pelos seus governos, 
sem que adotem a suspensão total das suas opera-
ções. Modelo que também estamos adotando no 
Brasil, inclusive com a paralisação no caso específico 
de contágio confirmado entre os seus colaboradores.
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da redação

eujacio silva

relação entre zema e deputados
estaduais permanece complicada

deputado bosco é conterrâneo do governadorArlen santiago tem trânsito livre junto ao governador
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Política em montes claros
Mesmo com inúmeros problemas na Justiça, o ex-prefeito 

de Montes Claros, ruy muniz (PSD), continua firme na intenção 
de se tornar candidato a prefeito mais uma vez. Tanto é verdade 
que, na semana passada, apareceu em um vídeo no qual ele 
faz sugestões para minimizar os efeitos do coronavírus e tudo 
mais. Ou seja, já está atuando politicamente.  

Fala, governador
Em época de pandemia mundial, o governador mineiro 

romeu zema (Novo) tem sido procurado pela imprensa de 
todo país para falar de suas ações. Diante dessa realidade, ele 
orientou seu secretário de Comunicação, roberto bastianetto, 
que as agendas fossem separadas para conseguir atender a 
todas as demandas dos jornalistas.

coronavírus e o olfato
Pessoas do Brasil e do mundo estão entendendo do que, 

efetivamente, se trata o coronavírus. Semana passada, o mé-
dico luciano Azevedo dias, de São Paulo, falou sobre mais 
uma vertente da doença. Segundo ele, um dos primeiros 
sinais emitidos por quem está começando a ter a infecção é 
a perda de olfato.

brasília x estados
“O governo federal relutou ao máximo parar o projeto de 

reestruturação da economia brasileira, para depois distribuir 
dinheiro com a finalidade de contenção dos problemas gera-
dos pela pandemia mundial. Só que esse dinheiro poderia ter 
chegado antes”. Avaliação da jornalista Patrícia campos mello. 

 
são Paulo aprova

“A reação da maior parte dos empresários de São Paulo foi 
de aprovação em relação às medidas anunciadas pelo gover-
nador João doria (PSDB) no sentido de promover restrições ao 
comércio e minimizar a crise do coronavírus”. Comentário da 
jornalista e especialista em economia,  Juliana rosa.

ministro x Presidente
Em Brasília, segundo comentários da imprensa política, 

o Palácio do Planalto não gostou de saber que, atualmente, 
o ministro da Saúde luiz Henrique mandetta está mais bem 
avaliado pelo público do que o próprio presidente da República. 
Aliás, isso incomodou até mesmo o superministro da Justiça e 
Segurança Pública, sergio moro.

estatais na geladeira
O todo poderoso salim mattar, até então forte nome do 

ministério em Brasília, anda melancólico. O motivo? Seu plano 
de privatizações das grandes estatais “subiu no telhado” diante 
da crise atual, deixando o mineiro irritado. 

População infectada
A semana passada foi de muitas informações sobre a CO-

VID-19. Na opinião do médico dimas covas, diretor do Instituto 
Butantan, a pandemia em curso só terminará quando chegar 
para valer à população. “Antes disso, vai ser um duelo entre 
as autoridades sanitárias e o coronavírus”.

 

Facções no comando
Do alto de sua experiência como professor, o filósofo luiz 

Felipe Pondé disse, numa entrevista na TV, que o Primeiro 
Comando da Capital (PCC) está atuando para conter o cresci-
mento do coronavírus nas favelas. O mesmo acontece no Rio 
de Janeiro por meio do Comando Vermelho. 

eleições de prefeitos
Em Minas, o primeiro político a defender o adiamento das 

eleições municipais deste ano foi o senador carlos viana (PSD). 
Foi uma fala sem muita convicção, mas, nos últimos 10 dias, o 
assunto chegou com força ao Congresso Nacional. Resta saber 
o que vai acontecer no plenário da Câmara Federal.

Patrus badalado
Um levantamento feito pelos jornalistas da crônica política 

mineira mostra que o presidente da Assembleia, Agostinho 
Patrus (PV), foi o político que mais apareceu positivamente na 
imprensa nestes primeiros 3 meses do ano no estado.

Mais de 4 milhões*

de consultas.

Mais de 103 mil*

partos norMais.
Mais de 70 mil*

cirurgias de catarata.

Mais de 5 milhões*

de raios-X da coluna.

A AssembleiA de minAs economizou e devolveu pArA o estAdo 46 milhões de reAis. 
um dinheiro que pode ser usAdo pArA fAzer umA grAnde diferençA nA vidA dAs pessoAs.

É A AssembleiA legislAtivA fAzendo suA pArte pArA enfrentAr A crise.
*Fonte: Tabela unificada do SUS. Fonte: Datasus

Acminas quer comércio aberto
para economia não parar

Visivelmente apreensivo, o presidente da 
Associação Comercial e Empresarial de Minas (AC-
Minas), Aguinaldo Diniz Filho, afirmou que teme os 
resultados da economia nacional e mineira com o 
isolamento social atual. Para o representante de 
1.500 associados, entre grandes empresas como 
Localiza e Fiat, o isolamento precisa deixar de ser 
horizontal e passar para o modo “vertical”.

“O coronavírus é um problema da mais alta rele-
vância e preocupação, por isso precisamos de muito 
cuidado, mas, por outro lado, temos de ter atenção 
com a economia. É preciso enfrentar duas frentes, a 
da saúde, que é séria, e a da economia”, disse Diniz. 

Segundo o presidente, apesar dos grandes 
nomes que a associação representa, a entidade 
é composta, majoritariamente, por Micro e Pe-
quenas Empresas (MPE’s) e, somando todos os 
membros, a estimativa é de que as companhias 
associadas empregue, juntas, cerca de 800 mil 
pessoas de forma direta e indireta.

“Somos um país com 12 milhões de desem-
pregados. Então, a ACMinas entende que devemos 
ter um cuidado com o pessoal do grupo de risco, 
mas, por outro lado, a economia não pode parar 
porque uma empresa que quebra hoje, vai gastar 
5 anos para voltar, isso se conseguir retornar”, 
defendeu o presidente.

Para ele, o comércio deve voltar a funcionar, 
mesmo que de maneira gradual. “Nós precisa-
mos ter condições de rodar a economia dentro 
do possível e naquilo que os infectologistas 
permitem. Por exemplo, o grupo de risco, evi-
dentemente, requer mais atenção, mas temos 
que preservar os empregos”.

Sobre o socorro às empresas vindo dos 
governos federal e estadual, Diniz acredita que 
esses poderes têm limites. “Todos os estados e 
a Federação têm problemas fiscais enormes, 
então não basta só ficar pedindo ajuda do 
governo. Algumas medidas ele tem que dar, 
como suspender a execução fiscal, fazer uma 

administração do custo da energia e da água, 
dar uma espécie de Refis em um programa de 
parcelamento de dívidas. Mas o governo tam-
bém tem seu limite. Mesmo que, aos poucos, 
a economia tem que rodar porque se ficarmos 
‘lockdown’ (bloqueio) num fechamento horizon-
tal até quando teremos possibilidades? O que a 
gente precisa é estar junto ao governo, parar-
mos de briguinhas nesse momento e enfrentar 
a crise na saúde e no mercado de trabalho”. 

Uma das ações propostas pelo represen-
tante é que o trabalhador abra mão de quase 
metade do salário. “Uma medida que penso, 
é que, já que a economia vai dar um “break” 
grande e não podemos permitir que um pai 
de família perca o emprego, pode haver uma 
adequação negociada. Da seguinte forma, a 
empresa paga 30% (do salário), o governo 30% 
e o empregado abre mão de 40%”. 

Citando Marquês de Alorna, o presidente 
disse que é preciso “equilíbrio” nas medidas 
de contenção à disseminação do novo corona-
vírus. “Quando houve um grande terremoto 
em 1755, em Portugal, Marquês de Alorna, 
falou: ‘precisamos enterrar os mortos, cuidar 
dos vivos e fechar os portos’. Fechar os portos 
estamos fazendo, cuidar dos vivos na saúde e 
na economia e enterrar os mortos também. A 
gente precisa rodar, de forma consciente. Agora, 
‘lockdown’ horizontal até quando?”, indagou.
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O expressivo número de 75 votos relacio-
nados às medidas de emergências que foram 
aprovadas no plenário da Assembleia Legislativa 
do Estado de Minas Gerais (ALMG), semana 
passada, não reflete o apoio dos parlamentares 
ao governo mineiro, mas sim a situação crítica 
que vivemos atualmente.

Quando esse período de turbulência passar, 
os assessores de Romeu Zema (Novo) terão de 
trabalhar para melhorar o relacionamento dele 
com os deputados. Isso deve ser feito até mesmo 
para facilitar a tramitação de outros temas em 
plenário, inclusive, os vetos referentes ao projeto 
de aumento dos servidores que, atualmente, 
segue sem solução. 

Depois da saída do deputado Luiz Humberto 
Carneiro (PSDB) da base governista, a situação 
de Zema ficou ainda mais travada, mas tudo 
pode ser amenizado com o fato de o PSDB não 
querer fazer oposição a seu governo. O primeiro 
vice-presidente, Antonio Carlos Arantes, por 
exemplo, disse que vai continuar apoiando, 
porém acrescenta que o diálogo entre o Legis-
lativo e Executivo precisa ser melhorado a fim 
de evitar ruídos.

O deputado Bosco, do Avante, tem experi-
ência de 4 mandatos como vereador em Araxá, 
terra de Zema. Ele se diz satisfeito em estar ao 
lado do projeto do chefe do Executivo e espera 
que, a partir de agora, tenha mais condições 
de ver suas demandas atendidas para poder 
beneficiar os moradores e as lideranças do 
interior. “É um prazer defender a bandeira do 
meu conterrâneo”, declara.

Para Arlen Santiago (PTB), o momento é 
turbulento. Ele espera que, quando a incerteza 
nacional passar, as coisas melhorarem na ALMG 
e voltem a seu curso normal. O parlamentar faz 
questão de demonstrar independência em suas 
votações, mas, por outro lado, rememora seu 
bom relacionamento direto com Zema e alguns 
de seus auxiliares, incluindo, naturalmente, 
determinados secretários de Estado.

oposição vai em frente

Embora não seja uma oposição ideológica, 
o deputado Sargento Rodrigues (PTB) não pos-
sui sintonia com o atual governo. Pelo contrário, 
para defender os interesses de seus aliados, 
especialmente os representantes das Forças de 
Segurança, o parlamentar joga pesado e, em 
determinados momentos, usa de expressões 

fortes para ironizar a gestão de Zema. O parla-
mentar faz, inclusive, ameaças nos microfones 
da Assembleia. 

O estranho é que outros deputados do PTB 
se entendem bem com o governo do Estado, a 
exemplo de Bráulio Braz. Por isso, para alguns 
cronistas da política mineira, fica claro que Sar-
gento Rodrigues é apenas um representante da 
turma da segurança e não um líder de oposição.

No entanto, não é somente o petebista 
Sargento Rodrigues que usa seu mandato 
para defender determinada classe. A deputada 
Beatriz Cerqueira (PT) nem sempre segue a 
orientação de seu partido. Em quase todas as 
reuniões, ela faz uma defesa enfática dos inte-
resses dos professores de Minas Gerais. É comum 
vê-la discrepar do pensamento e doutrina de sua 
sigla. Em algumas oportunidades, ela, inclusive, 
diverge publicamente de seu líder, o deputado 
André Quintão. 

O parlamentar deixa transparecer que a 
oposição de seus companheiros de sigla é formal, 
porém, com início, meio e fim. “Todos sabem da 
nossa orientação ideológica. Mas é melhor assim 
do que agir como determinados colegas que atu-
am de acordo com interesse de grupos menores, 
especialmente quando são bem atendidos pela 
Cidade Administrativa”, declara.
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Presidente da Acminas, Aguinaldo diniz Filho
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“Somos feitos de carne, mas somos 
obrigados a viver como se

 fôssemos de ferro”
Freud

O conteúdo desta coluna é de responsabilidade exclusiva do seu autor

Presidente dA câmArA de dirigentes loJistAs (cdl/bH)

A Câmara de Dirigentes Lojistas de Belo 
Horizonte (CDL/BH) colocou em prática 
uma série de ações com o objetivo de 

apoiar os empresários, buscando soluções para 
reduzir os efeitos econômicos da pandemia nos 
setores de comércio e sezrviços da capital.  Te-
mos mais de 12 mil associados, que representam 
mais de 1 milhão de trabalhadores nos setores 
de comércio e serviços da capital. Estamos 
trabalhando para disponibilizar a todos infor-
mações relevantes para este momento crítico 
que estamos vivendo. Ter a informação correta 
também é importante para a sobrevivência das 
empresas e a manutenção dos empregos. 

A primeira etapa desse intenso trabalho foi 
à realização de uma grande campanha de cons-
cientização, com a parceria da Secretaria de Estado 
de Saúde e da Unimed-BH, sobre a prevenção do 
coronavírus junto a lojistas, colaboradores e con-
sumidores da região central da capital, de outras 
nove regiões de Belo Horizonte e também em Nova 
Lima. Foram distribuídos cerca de 500 mil folhetos, 
além cartazes afixados nos estabelecimentos. 

A campanha também ganhou força nas redes 
sociais da entidade. 

A CDL/BH disponibilizou ainda um canal de 
comunicação on-line (www.cdlbh.com.br) com 
os empresários e trabalhadores para prestar 
informações sobre todas as medidas que estão 
sendo tomadas para amenizar os impactos do 
coronavírus na economia, além de oferecer suporte 
para esclarecer dúvidas. 

Foram enviados ofícios para o presidente 
da República, governador do Estado e prefeito 

da capital solicitando medidas econômicas para 
minimizar os prejuízos que estão sendo causados 
aos setores de comércio e serviços. Boa parte delas 
foi atendida nos mais recentes anúncios divulgados 
pelos governos. 

Com relação ao governo federal, buscamos 
o parcelamento em até seis vezes do pagamento 
dos valores devidos do Fundo de Garantia por 
Tempo de Serviço (FGTS) e da parte da União no 
Simples Nacional; concessão de linhas de crédito 
com condições diferenciadas junto ao Banco 
Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social 
(BNDES); edição de uma Medida Provisória que 
possibilite ao empregador conceder férias coletivas 
aos funcionários, dispensando a comunicação 
ao órgão local do Ministério do Trabalho, com a 
antecedência de 15 dias.

No ofício ao governo estadual, a CDL/BH soli-
citou a prorrogação do pagamento dos impostos 
estaduais, inclusive da parte do Estado no Simples 
Nacional, por 3 meses; parcelamento, em até 
seis vezes, dos impostos devidos; disponibilização 
de linhas de crédito com condições diferenciadas 
junto ao Banco de Desenvolvimento de Minas 
Gerais (BDMG).

A solicitação à Prefeitura de Belo Horizonte 
foi para prorrogar, por 3 meses, os impostos 
municipais, inclusive na parte do Município no 
Simples Nacional; parcelamento, em até seis 
vezes, dos valores devidos. Também solicitamos 
à prefeitura a ampliação da abrangência do de-
creto 17.308/2020, que traz medidas de amparo 
e estímulo à atividade econômica na capital, de 
forma que sejam contemplados todos os estabe-

lecimentos contribuintes, inclusive aqueles cujas 
atividades não foram listadas no decreto 17.304, 
tais como lojas de rua.

Em relação aos acordos trabalhistas, diante 
da edição da Medida Provisória que estabelece 
novas normas nas relações de trabalho, a CDL/BH 
elaborou uma série de modelos de documentos 
para auxiliar empresários e colaboradores em 
acordos individuais e notificações. Também ela-
boramos um manual esclarecendo dúvidas acerca 
das relações trabalhistas durante o estado de 
calamidade e também sobre a Medida Provisória 
(MP) 927, publicada no domingo, 22. 

Estamos trabalhando intensamente, bus-
cando soluções para diminuir os prejuízos aos 
setores de comércio e serviços da capital. Mas, 
infelizmente, sabemos que as perdas são inevi-
táveis. No levantamento realizado pela CDL/BH 
sobre os impactos do coronavírus na economia, 
constatamos que mais de 80% dos comerciantes 
já estão sofrendo altos prejuízos causados pela 
pandemia, com percentual médio de perda 
nas vendas em torno de 65%. Setor de bares e 
restaurantes, seguido do segmento de vestuário 
e calçados, são os mais atingidos.

Segundo estimativa, o faturamento dos seto-
res de comércio e serviços para o mês de março 
chegaria a R$ 4,6 bilhões. A queda na receita é 
estimada em R$ 2,09 bilhões, ou seja, um fatu-
ramento para o mês de março de R$ 2,51 bilhões 
dado ao novo cenário. A queda não será maior, 
pois tivemos duas semanas de vendas normais no 
mês de março. Além disso, os supermercados e 
drogarias não apresentaram uma grande perda.

CDL/BH busca soluções para amenizar
impactos econômicos do novo coronavírus

desemprego no brasil é maior entre pobres,
mulheres, jovens e quem possui ensino médio

O Brasil possui, atualmente e sem contar 
com os dados que ainda não estão 
disponíveis sobre os impactos do 
coronavírus na economia, 12 milhões 
de desempregados e o perfil de pes-

soas que não possui um trabalho formal é bem 
característico: pessoas mais pobres, mulheres, 
jovens e quem possuem o ensino médio. Essa é a 
constatação feita pela pesquisa da Confederação 
Nacional de Dirigentes Lojistas (CNDL) e pelo 
Serviço de Proteção ao Crédito (SPC Brasil), em 
convênio com o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro 
e Pequenas Empresas (Sebrae). Seis em cada dez 
desempregados são mulheres (61%) e a média 
de idade é de 33 anos, sendo que a maior parte 
corresponde aos jovens de 18 a 24 anos (34%) e 
à faixa etária de 25 a 34 anos (24%).

Considerando o nível de renda, verifica-se 
que nove em cada dez brasileiros sem ocupação 
pertencem às classes C, D e E (95%), enquanto 
apenas 5% estão nas classes A e B. Já em relação à 
escolaridade, 59% possuem entre o ensino médio 
completo e ensino superior incompleto, 31% têm 

o 2º grau incompleto e 10% o ensino superior 
completo. Apenas 8% falam outro idioma. Tendo 
em vista o estado civil, 55% são solteiros e 26% 
correspondem aos casados; pouco mais da meta-
de dos entrevistados possui filhos (52%).

 Daniel Sakamoto, gerente de projetos da 
CNDL, diz que esses dados mostram que o impacto 
do desemprego é justamente nos setores mais 
carentes da sociedade. “Essas pessoas acabam 
recorrendo ao trabalho informal, seja por não 
terem oportunidades ou por falta de qualificação, 
para conseguir algum tipo de renda”. 

O estudo mostra que a maioria dos desem-
pregados brasileiros não investe, atualmente, no 
aprimoramento pessoal. 78% não estão fazendo 
nenhum tipo de curso de capacitação profissio-
nal para conseguir oportunidades de trabalho 
melhores. Em contrapartida, 18% estão fazendo, 
sendo 12% cursos gratuitos e 6% cursos pagos. “Os 
governos e a iniciativa privada devem fazer uma 
análise setorial para investir em cursos preparató-
rios atualizados, e que estejam em sintonia com 
as novas necessidades do universo profissional. 
Precisamos fazer com que essas pessoas se tornem 
profissionais mais interessantes para as demandas 
do mercado”. 

um ano sem trabalho 

Outro dado do levantamento mostra que os 
desempregados estão, em média, há um ano e 3 
meses sem ocupação formal. E que essa demora 
em se recolocar no mercado de trabalho tem feito 
com que essas pessoas busquem outras formas de 
sustento, como o trabalho informal: quatro em 
cada dez têm recorrido ao trabalho temporário 
para se sustentar (39%), principalmente com 
serviços gerais (19%), com revenda de produtos 
(14%) e com venda de comidas (13%).

Além dos trabalhos informais, 30% admitem 
que ao menos parte de suas despesas estão sendo 
pagas por pais, filhos, amigos ou outros familiares. 
Também tem os que usam o seguro-desemprego 
(8%) e /ou acerto recebido da empresa em que 
trabalhavam (7%). 

Sakamoto diz que é preocupante a média 
de tempo que as pessoas ficam fora do mer-
cado formal. “Levando em consideração que o 
seguro-desemprego dura apenas 6 meses e que 
somente 15% possuem reserva financeira para 
se manter até conseguirem um novo emprego, 
essas pessoas precisam recorrer a alternativas. 
O aumento da informalidade também está 
relacionado à chamada ‘gig economy’, ou 
‘economia dos bicos’ – aquela que diz respeito 
aos motoristas e entregadores por aplicativos, 
por exemplo. Apesar de terem o dinheiro, esses 
trabalhadores não têm direitos assegurados 
e/ou vínculo empregatício”.

Uma das pessoas que teve que recorrer aos 
aplicativos de serviço foi o engenheiro mecânico 
Cristiano Moreira, 28 anos. Apesar de saber falar 
dois idiomas e ter feito intercâmbio nos EUA, ele 
não conseguiu arrumar um emprego formal e, por 
isso, está fazendo entregas por um aplicativo de 
restaurante. “Quando entrei na faculdade, a pri-
meira coisa que me falaram é que o piso salarial do 
engenheiro era mais de R$ 6 mil, então acreditei 
que, quando me formasse, receberia isso”. 

Moreira diz que está decepcionado com o em-
prego. “No começo do ano, tive dengue e, apesar 
de não estar bem, precisei trabalhar, pois, se eu 
não rodar, não recebo. Sabe o que mais me deixa 
chateado? Apesar de todas as minhas qualifica-
ções, não vejo possibilidade de voltar a trabalhar 
de carteira assinada no futuro próximo”, finaliza.
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multidão na Assembleia
Sobre as restrições de visitas à Assembleia Legislativa de 

Minas Gerais (ALMG) por causa do coronavírus, o pessoal da 
área técnica da Casa informa: uma média de 6 mil pessoas 
visitam o espaço todas as semanas. Então, precisava ter um 
controle sobre essa situação.

 
Fronteiras do brasil

Diante do quadro complicado causado pelo coronavírus, 
muitos brasileiros ficaram indagando por qual motivo o Brasil 
demorou a decretar o controle das suas fronteiras. Aí, ironi-
camente, o historiador marco Antonio villa analisou: “Isso 
aconteceu porque as autoridades do país não têm o menor 
controle das suas obrigações, especialmente, nas fronteiras 
secas”. Segundo o professor, fica clara a fragilidade nacional 
em relação a esse tema. 

 

sem coligações
Um dos assuntos que mais tira o sono dos pré-candidatos a 

vereadores em todo o Brasil é o fim das coligações partidárias. 
Neste sentido, o ex-juiz eleitoral e advogado, Walmir dias, é 
enfático: “O fim das coligações vai tornar, pela primeira vez 
em décadas, o pleito eleitoral mais democrático. Antes era 
um horror”, garante.

recessão à vista?
Em Brasília, todos os comentários apostam em uma rea-

lidade cruel. Depois dessa crise sanitária, chegaria a galope a 
da economia, levando o país a uma recessão brutal. A não ser 
que o governo federal tome medidas para minimizar o impacto 
dessa realidade. Ave Maria, gente!

imagem do brasil
Ao que tudo indica, a decisão de criar um Conselho da 

Amazônia pode ter como objetivo melhorar a imagem do Brasil 
no exterior no quesito meio ambiente. Além disso, os países 
desenvolvidos estão jogando pesado para evitar importar 
produtos sem a garantia de sustentabilidade internacional.

Xô, venezuela!
“Dois países vizinhos ao Brasil estão vivendo processos anti-

democráticos, deixando a população em situação complicada. 
Venezuela e Bolívia estão por um fio para provocarem ruptura 
de seus regimes democráticos, levando os civis a se tornarem 
combatentes ferozes. Tomara que esse assunto não influencie 
a democracia brasileira”. Pedido feito pelo ex-deputado federal 
e advogado, Airton soares. Cruz credo, gente!

embaixador fraco
“Durante a crise entre Irã e Estados Unidos, os militares bra-

sileiros tiveram atuação firme, orientando o governo brasileiro 
cujo papel deveria ser do ministro das Relações Exteriores, o 
embaixador ernesto Araújo”. Comentários ouvidos, constan-
temente, em Brasília.
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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.

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.

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.

setor de alimentação garante que
apenas delivery não mantém caixa

Consultados, aplicativos de entrega não divulgam números

a quarta-feira, 18, duran-
te pronunciamento em 
uma rede social, o prefei-
to Alexandre Kalil (PDS) 

anunciou que, na sexta-feira seguinte, 
como forma de conter a disseminação 
do novo coronavírus, decretaria que 
restaurantes e bares só poderiam 
funcionar por delivery ou retirada no 
local. Pedro Oliveira, empresário do 
segmento e proprietário da Cerveja-
ria Furst, localizada no bairro Santo 
Agostinho, zona Sul da capital, teve 
de correr. Seu bar que recebia, em 
média, 60 clientes por dia, até àquela 
quarta-feira, não entregava pedidos 
em casa. “Tivemos que adaptar 
refrigeração, equipe, embalagem, 
cadastro nas plataformas e fazer um 
investimento considerável em comu-
nicação por redes sociais”, conta.

Com pouco mais de uma se-
mana atendendo por entrega em 
domicílio, o retorno, segundo o 
empresário, apesar de crescente, 
ainda é pouco comparado às vendas 
do seu salão. “Estou vendendo de 25 
a 30% do que vendia”, diz. Oliveira 
faz parte do universo dos empresá-
rios do ramo que não tinham uma 
estrutura própria de delivery antes 
da pandemia. 

Ricardo Rodrigues, presidente 
da Associação Brasileira de Bares 
e Restaurantes de Minas Gerais 
(Abrasel-MG), afirma que ele 
não está sozinho. “Não há dados 
de quantos estão trabalhando 
com delivery. Quem não tinha 
essa opção e começou agora 
está tentando rodar, fazendo a 
implementação às pressas, outros 
não. Os que já operavam com 
entregas, não tiveram aumento 
tão significativo em determinado 
dias e horários, em outros perío-
dos houve algum aquecimento”, 
avalia. A Abrasel-MG representa 
20 mil estabelecimentos do setor 
de alimentação fora do lar de Belo 
Horizonte e região metropolitana 
que, juntos, empregam 120 mil 
pessoas.

O motivo pelo qual  nem 
todos conseguem migrar para 
modalidade das plataformas 
de entregas de pedidos é a alta 
competitividade. “Delivery não 
é simplesmente colocar numa 
vasilha e mandar. Você pode até 
começar nesse patamar, só que o 
mercado, por si só, vai te cercear. 
Por isso, nem todos aderiram 
e alguns tentaram e viram que 
estavam tendo mais despesa que 
receita”, explica o presidente da 
associação.

Novato nas plataformas, Oliveira 
se deparou com o que chama de 
“competitividade irreal”. Para ele, 
os aplicativos de pedidos on-line de 
alimentação são campos de guerra. 
“Tem restaurante vendendo um prato 
a R$ 5 e até cozinhas conceituadas ven-
dendo pratos a R$ 25, longe do ticket-
-médio. Isso inflama as plataformas 
e gera uma competitividade irreal”.

E como manter um caixa 
saudável funcionando nessas 
condições? “Vai virar uma bola 
de neve. Não vou ter condição 
de pagar imposto, aluguel, luz e 
água. Neste momento, minhas 
prioridades são funcionários e 
alimentos, mas não sei por quanto 
tempo consigo mantê-las”, diz o 
empresário.

Mas mesmo quem opera há 
anos na modalidade não vê nela 
a solução da crise. É o caso de 
Lindoval Conegundes, proprietário 
de duas unidades do restaurante 
Paracone na capital. Em um de 
seus estabelecimentos, o delivery 
foi inaugurado em 1999 e possui 
estrutura, além de presença nos 
aplicativos, call center e app pró-
prio. “Nessa unidade, o faturamen-
to do delivery já representava 40% 
e permanece estável com uma 
pequena alta de 10%”, diz. 

Na outra loja, a estimativa é 
que as vendas tenham aumentado 
50%, mas ainda assim é insuficien-
te para manter o caixa e as des-
pesas. “É uma estrutura grande, 
diferente de quem monta uma loja 
pequena já pensando em operar 
por delivery. Tenho um sistema 
gigante pensado para servir 300 
almoços por dia, mais as entregas 
e o movimento da noite. Portanto, 
100 pedidos por dia passam longe 
de pagar essa conta, mesmo colo-
cando grande parte do efetivo em 
férias coletivas”, afirma. 

Sobre a equipe com mais de 
50 funcionários, o momento é de 
incerteza. “Temos vivido um dia 
de cada vez, literalmente. Estamos 
nas mãos dos governantes e repre-
sentantes”.

dados dos aplicativos

Consultados se as vendas em 
sua plataforma, tanto no Brasil 
quanto em Minas, aumentaram, 
os aplicativos não divulgaram 
os dados. O iFood respondeu: 
“não abrimos esses valores nem 
recortes regionais”. A 99Food, 
que também não divulga dados 
sobre pedidos ou faturamento, 
enviou nota dizendo que “está 
operando normalmente em 
Belo Horizonte e Divinópolis e 
a empresa está acompanhan-
do e monitorando as medidas 
indicadas pelo governo esta-
dual e municipal”. Já a Rappi 
respondeu que, apesar de não 
divulgar o volume de pedidos 
por cidade, notou que, desde 
janeiro, quando começaram as 
conversas sobre o coronavírus, 
a plataforma percebeu um au-
mento significativo no número 
de pedidos de supermercado. 
“O que acreditamos ser uma res-
posta dos usuários preocupados 
com o tema incerto e medidas 
de quarentena sendo tomadas 
em diferentes cidades. As cate-
gorias que registraram um au-
mento maior foram farmácias, 
restaurantes e supermercados”, 
respondeu a empresa.
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Fiemg divulga estudo de impactos
econômicos do coronavírus

entidade defende o funcionamento de setores fundamentais para a sociedade

A pandemia do novo corona-
vírus tem causado interrupções 
na produção industrial no Brasil. 
Em razão disso, a Federação das 
Indústrias do Estado de Minas Ge-
rais (Fiemg) avalia os impactos que 
podem existir na economia. Estudo 
elaborado pela entidade aponta 
que Minas Gerais pode fechar o 
ano de 2020 com a perda de 2,02 
milhões de empregos formais, con-
siderando a paralisação quase total 
das atividades produtivas, em um 
período 30 dias, devido à pandemia 
do novo coronavírus (COVID-19). Já 
a projeção nacional mostra que 16,7 
milhões de empregos formais ten-
dem a ser perdidos em todo o país, 
considerando o mesmo período.

“O distanciamento social é uma 
medida eficaz para evitar a propaga-
ção do vírus, mas traz efeitos colate-
rais como a paralisação de diversas 
atividades econômicas, provocando 
de forma súbita choques de oferta e 
de demanda no Brasil e em Minas 
Gerais. Essa já é uma realidade, pois 
temos atividades econômicas sendo 
interrompidas. É preciso manter o 
funcionamento parcial de ativida-
des que são fundamentais para a 
sociedade”, explica o presidente da 
Fiemg, Flávio Roscoe.

O estudo da Fiemg mostra os 
efeitos negativos no mercado de 
trabalho e no Produto Interno Bruto 
(PIB) de Minas Gerais e do Brasil. No 
cenário com duração de 30 dias de 
paralisação, a queda do PIB brasilei-
ro pode alcançar 8,3% e o mineiro 
poderá ser de 10,2% em 2020.

 

setores mais impactados

Nesta mesma hipótese, o setor 
de serviços em Minas Gerais pode 
recuar em até 36,4%. A indústria 
recuaria 17% e a agropecuária 
5,4%. As maiores demissões acon-
teceriam no setor de Serviços, 
com 1,02 milhão de demitidos, 

seguido pela Indústria geral, com 
369,6 mil. 

Os setores industriais como 
fabricação de máquinas e equi-
pamentos elétricos, produção de 
ferro-gusa, siderurgia e tubos de 
aço, defensivos, desinfetantes, 
tintas e químicos, celulose, citando 
alguns exemplos, teriam uma que-
da da atividade superior a 20%.

“Por se tratar de uma crise sem 
precedentes, precisamos acompa-
nhar as medidas tomadas no Brasil 
e no mundo e revisar as nossas 
projeções com frequência. Assim 
poderemos avaliar um cenário que 
contribua para o enfrentamento 
e mitigação dos impactos dessa 
crise”, ressalta o líder industrial 
que ainda apresenta projeções 
mais conservadoras que podem 
trazer um impacto ainda mais 
preocupante. “Em um cenário mais 

extremo, com paralisação de 90 
dias, a perda de postos de trabalho 
chegaria a 40 milhões no Brasil e 
5 milhões em Minas Gerais”, alerta 
Roscoe. 

Os impactos do estudo da 
Fiemg foram medidos por meio 
de análises que consideram três 
cenários com uma paralisação de 
30, 60 ou 90 dias. E ainda avalia 
duas estratégias de distanciamen-
to social: a mitigação e a supres-
são. Na estratégia de mitigação, 
vigente no Brasil até o momento, 
impede-se o funcionamento da-
quelas atividades que requerem 
aglomerações. Já na supressão, 
forma extrema de estratégia de 
distanciamento social, todas as 
atividades são interrompidas, com 
exceção do funcionamento de 
hospitais e de alguns setores de 
primeira necessidade.

o estudo completo está disponível no link:
https://www7.fiemg.com.br/Cms_Data/Contents/central/Media/

Documentos/Biblioteca/Coronavirus_Impactos-Econo-micos_FIEMG.pdf

saiba
mais

Presidente da Fiemg, Flávio roscoe
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https://www7.fiemg.com.br/Cms_Data/Contents/central/Media/Documentos/Biblioteca/Coronavirus_Impactos-Econo-micos_FIEMG.pdf
https://www7.fiemg.com.br/Cms_Data/Contents/central/Media/Documentos/Biblioteca/Coronavirus_Impactos-Econo-micos_FIEMG.pdf
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AN I V ERSAR I ANT E S

O conteúdo desta coluna é de responsabilidade exclusiva do seu autor

D A  C O C H E I R A

ENCADERNAÇÃO EM GERAL
Executamos qualquer tipo de encadernação em CAPA DURA com revestimento em
PERCALUX, TECIDO, COURO, PAPEL ESPECIAL, PELICA ou qualquer material 
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

email: acir.antao@ig.com.br

A todos, os nossos Parabéns!

Horário de funcionamento: 08:00 às 19:00
Segunda a Sábado

www.itapoaloterias.com.br

Av. Dr. Cristiano Guimarães, 1865
Bairro Planalto - Itapoã - BH - MG

OPORTUNIDADE

TERNO
SOB MEDIDA

R$ 1.400,00

Super 120
a partir de

venha tirar suas medidas
ou agende um horário de

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

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

telefone: 31 3227-4733
Acesse nosso site:

jotabaptista.wix.com/jbatista

de miami a bH

ricardo rogério, sua namorada Amanda e valdez maranhão
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O empresário Ricardo Rogério, que mora em Miami há mais de 20 
anos, veio a Belo Horizonte para comemorar seu aniversário entre amigos 
e familiares.

sAlvo Pelo gongo - O governador Romeu Zema (Novo) conseguiu se 
livrar da grave crise que ele mesmo provocou ao propor aumento de mais 
de 41% no salário para as forças de segurança de Minas Gerais. Afinal, a 
outra tensão, provocada pelo coronavírus, alastrou-se pelo Brasil, colocando 
na geladeira a questão salarial dos funcionários estaduais. Apesar do en-
frentamento com o prefeito de Belo Horizonte, Alexandre Kalil (PSD), Zema 
vai se saindo bem diante da crise sanitária que abala o país.

ráPido no gAtilHo - O prefeito Alexandre Kalil (PSD), que fez aniversá-
rio no mesmo dia da comemoração dos 112 anos do Clube Atlético Mineiro, 
fez questão de postar nas redes sociais a confirmação do isolamento social 
que impôs ao comércio, bares, restaurantes e lanchonetes da cidade diante 
da crise do coronavírus. O pronunciamento do prefeito aconteceu após 
o presidente Bolsonaro ter mandando todo mundo voltar para as ruas.

PreservAdo - O general Hamilton Mourão (PRTB), vice-presidente 
da República, não tem sido ouvido por Bolsonaro, que toma decisões por 
conta própria e não ouve nem os seus auxiliares mais próximos como o 
ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta. Apesar disso, Mourão tem sido 
discreto no momento em que toda a nação pede a cabeça do presidente.

rodrigo maia (DEM), presidente da Câmara, está com o pedido 
para a abertura de um processo de impeachment contra o presidente 
Bolsonaro. Há uma lenda de que todo presidente da Casa que tocou 
uma solicitação dessa natureza não teve sorte, como são os casos de 
Ibsen Pinheiro, que presidiu o caso Collor; e mais recente Eduardo 
Cunha. O primeiro foi cassado e o segundo cassado e preso. 

o ex-governador Fernando Pimentel (PT), aniversariante desta 
semana, evitou qualquer tipo de comemoração. Além da crise sani-
tária do coronavírus, prefere passar a data junto a sua mulher e filhos. 

bolsonaro já soma 15 casos de irresponsabilidade no seu 
mandato. Os inimigos estão de olho.

diante da falta de partidas de futebol, vôlei, basquete e outros, os 
canais especializados da TV a cabo estão exibindo jogos antigos, que 
são verdadeiras joias do esporte, e as histórias dos clubes vencedores.

Há um vácuo de liderança política no Brasil neste momento. 
Duas figuras do governo federal, além do vice-presidente general 
Hamilton Mourão (PRTB), estão preservadas: os ministros Sergio 
Moro e Luiz Henrique Mandetta.

com a covid-19, Belo Horizonte está vivendo dias nunca vistos, 
sem poluição e nem congestionamento.

comPArAçÃo - Estamos vivendo um momento econômico grave, só 
comparado quando o então presidente Fernando Collor de Mello confiscou 
a poupança e os depósitos bancários, deixando muita gente em desespero 
com a falta de dinheiro. Isso também trouxe problemas para as empresas, 
que ficaram sem capital de giro até para pagar os salários.

domingo, dia 29 de março

Roberto Abrás - Rádio Super Notícia 
Médico Dr. José Rafael Guerra

segunda-feira, 30

Jornalista João Bosco Martins Sales
Sra. Rute de Matos Carneiro - esposa de Cleuber Carneiro. 
Ex-deputado Gláucia Brandão

terça-feira, 31 

Jornalista Sinfrônio Veiga
Ex-governador Fernando Pimentel 

quarta-feira, dia 1º de abril

Marilac Moraes - Brumadinho
Antônio Bertolin
Edézio Lucas Diniz 
Luiza Souza – edição do brasil

quinta-feira, 02

Yara Tupinambá
Publicitário Álvaro Resende
Leandro Augusto Carneiro - Rádio Itatiaia 

sexta-Feira, 03

Claudio Augusto Chaves de Mendonça 
Léia Leda Antônio Ministério 
Comandante José Afonso Assumpção - Líder Táxi Aéreo

sábado, 04 

Advogada Juliana Batista Torres de Lacerda
Lúcia Helena Cicarine Nunes 
Cássia Cristina - Rádio Itatiaia

sesc centro de excelência em saúde abre unidade
para aplicação de vacinas do calendário particular 

e apoio à campanha nacional contra a gripe

O Sesc Centro de Excelência em Saúde retomou, na última 
quinta-feira (26/03), a aplicação de vacinas da rede 
particular já oferecidas rotineiramente na unidade, 

incluindo a vacina contra gripe. Os preços são acessíveis e há 
condições diferenciadas para trabalhadores do comércio de 
bens, serviços e turismo com o cartão do Cliente Sesc. 

Apoio à campanha nacional contra a gripe

Também na última quinta-feira (26/03), o público passou 
a contar com o Sesc Centro de Excelência em Saúde como 
ponto de atendimento à Campanha Nacional de Vacinação 
contra a gripe. A instituição, em parceria com a Secretaria Mu-
nicipal de Saúde, recebeu um quantitativo mínimo de vacinas 
públicas, de acordo com a disponibilidade diária da Secretaria. 
Em função da alta procura, as vacinas estão temporariamente 
esgotadas. Já foram solicitadas novas doses para a Secretaria 
Municipal para que o Sesc possa continuar prestando o serviço, 
mas até que isso aconteça a campanha está suspensa.

Importante reforçar que a primeira fase da campanha 
ocorrerá até 15 de abril apenas para o público prioritário, ou 
seja, idosos com 60 anos ou mais e profissionais da área de 
saúde. O funcionamento da unidade, localizada na rua Viana 
do Castelo, 645, no bairro São Francisco, será de segunda a 

sexta-feira, das 8h às 17h. A retomada da Campanha na uni-
dade será divulgada nos canais oficiais do Sesc, no Instagram 
(@sescmg) e no Facebook (Sesc em Minas Gerais).

A antecipação da Campanha tem dois objetivos: facilitar 
e acelerar o diagnóstico para coronavírus (Covid-19) e evitar 
que o sistema de saúde fique sobrecarregado. A vacina contra 
a gripe não protege contra o coronavírus, mas contra outros 
tipos de influenza. Importante reforçar que as pessoas levem 
o cartão de vacinação, CPF e documento de identidade.  

A imunização é feita pelo corpo técnico do Sesc e são 
tomados todos os cuidados, conforme orientação dos órgãos 
oficiais, para evitar aglomeração de pessoas, tais como: filas 
com distância de um metro entre os clientes, triagem de 
pacientes com sinais de infecção respiratória, uso de todos 
os equipamentos de proteção individual, além de entrada e 
local de fila exclusivo para os idosos. 

O Sesc Centro de Excelência em Saúde tem infraestrutura 
moderna para o atendimento da população com ênfase na 
área de saúde preventiva. Os atendimentos ambulatoriais, 
que incluem odontologia, fisioterapia, exames de imagens e 
consultas eletivas estão suspensos em razão do isolamento 
social. Por isso, o prédio será utilizado apenas para prioridades 
estabelecidas pelo poder público. Neste momento, uma delas 
é a Campanha Nacional de Vacinação contra a Gripe.
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PsicólogA e esPeciAlistA em terAPiA cognitivo
comPortAmentAl – nogueirajoys@gmail.com

mArinA FrAnco

O conteúdo desta coluna é de responsabilidade exclusiva do seu autor

Sua melhor opção para:

• Reuniões e treinamento
• Fins de semana

A 52 km de BH e 9 km do Inhotim

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

• Férias
• Feriados

Hotel Fazenda

Brumadinho - MG
Horizonte Belo

síndrome do pânico será doença
do ano devido ao coronavírus?

edo tem sido o senti-
mento constante desde 
o alerta da Organiza-
ção Mundial da Saúde 

(OMS) de que o novo coronavírus 
tornou-se uma pandemia, quando 
uma doença infecciosa ultrapassa 
as barreiras geográficas de um 
local e pode se espalhar por todos 
os continentes. Como uma das 
medidas essenciais para  conter o 
vírus é o isolamento social, alguns 
têm pavor de contrair a COVID-19, 
outros de perder o emprego e até 
mesmo o abastecimento nos super-
mercados e farmácias tem virado 
uma angústia. O cenário de medo 
coletivo levanta um debate: situa-
ções como a que estamos vivendo 
podem desencadear um aumento 
no número de crises de ansiedade 
ou pânico na população? 

“Por trazer em seu bojo uma 
carga de imprevisibilidade com 
o presente e o futuro em várias 
dimensões, a ansiedade aguda, o 
quadro de síndrome do pânico (SP) 
e suas crises podem ser transtornos 
emocionais que se farão presentes 
nos consultórios de psicólogos, 
psiquiatras e nas emergências de 
Pronto Atendimento. A alta carga de 
ansiedade somada ao isolamento 
social, imprescindível nesse mo-
mento, e o que se anuncia enquanto 
futuro breve podem desencadear 
essa e outras síndromes e doenças 
emocionais”, avalia Sonia Pittigliani, 
psicóloga na Telavita, plataforma de 
psicoterapia on-line. 

Para os diretores da clínica social 
de psicologia Núcleo do Ser, de Belo 
Horizonte, Edilene Torino e Eduardo 
Penido, seria precoce prever tal 
desencadeamento. “Por não ter re-
ferências anteriores de sobrevivência 
em situações de guerras e tragédias, 
não temos como dimensionar a 
reação de uma população como um 
todo”, afirma Edilene.

 “Em princípio, a SP está relacio-
nada  a uma reação de ansiedade 
exacerbada, representando o ex-
tremo de uma escala de estresse e 
angústia. Pessoas que são suscetíveis 
ao estresse têm maiores chances de 
desenvolver a síndrome, pois possui 
antecedentes como o mau funciona-
mento do psiquismo e, muitas vezes, 
se inicia com padrões infantis pouco 
elaborados relacionados ao medo. 
Mas, ela pode também ocorrer sem 
nenhuma causa aparente”, comple-
ta Penido. 

Taquicardia, sudorese, for-
migamento nas extremidades, 
angústia, sensação de infarto, 
palpitações, tremores, pensa-
mentos catastróficos, dificuldades 
visuais momentâneas, iminência 
da morte e perda de controle são 
os principais sintomas relatados 
durante uma crise de pânico. A 
diferença, para os psicólogos, é 
que numa crise comum, esses si-
nais ocorrem sem uma causa real. 
“A sensação de morte iminente 
ocorre sem justificativas racionais. 
Mas, no caso de uma pandemia, 
há uma realidade ameaçadora”, 
diz Edilene. “De forma resumida, 
desencadeadores não faltarão”, 
acredita Sonia. 

o que fazer?

Para Penido, quem já é diag-
nosticado com quadro de an-
siedade vai saber identificar a 
crise. “O paciente sindrômico já 
conhece seu histórico de funcio-
namento ansioso e extremado 
e pode se basear nele”, diz. Mas 
para àqueles que podem viven-
ciar a sensação pela primeira 
vez não há muito como evitar a 
procura por um hospital. “Seria 
leviano dizer que não procurem 
um centro de tratamento para 
realizar um diagnóstico diferen-
cial, em função da semelhança 
dos sintomas com outros qua-
dros”, afirma.

Com 38 anos  de  forma-
ção, Sonia também aconselha, 
além de um bom diagnóstico, 
muni r- se  de  in formações  e 
orientações corretas para evitar 
preconceitos e estigmas em re-
lação à doença. “A SP é tratável 
e a pessoa pode e deve ter uma 
vida normal, desempenhando 
suas atividades da melhor ma-
neira possível. É preciso enten-
der que os picos de ansiedade 
com s intomas têm duração 
entre 10 e 15 minutos e podem 
ser controlados, mantendo a 
calma e a respiração serena. E, 
a psicologia, enquanto ciência 
do comportamento pode ajudar 
no autoconhecimento para o 
enfrentamento de crises, que 
são inúmeras nas nossas vidas 
e nos momentos de dificuldades 
emocionais  e/ou comporta-
mentais”.
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Problemas psicológicos x COVID-19
Com a chegada da COVID-19 

no Brasil, podemos notar que 
o comportamento das pessoas 
mudou. Surgiu não apenas a epi-
demia do vírus, mas também a 
do medo. Somos um povo muito 
caloroso e receptivo, gostamos 
de estar junto dos amigos, de 
participar de comemorações ou 
do famoso churrasco do fim de 
semana. No entanto, a doença 
forçou todo mundo a se isolar e 
sem poder mais mostrar nosso 
carinho nem estar presentes no 
dia a dia, como antes.

O isolamento pode ser, sim, 
um gatilho que propicia o sur-
gimento de alguns problemas 
psicológicos. Para que sejam 
evitados esses quadros, devemos 
tentar minimamente manter a 
rotina. Devemos também tentar 
conversar e manter contato, mes-
mo que por meio das tecnologias, 
com amigos e conhecidos. 

Não devemos deixar os ido-
sos sozinhos, porque eles estão 
no grupo de risco e podem estar 
com um medo e ansiedade 
maior. Eles podem entender essa 
ausência de contato como uma 
espécie de abandono. Temos que 
estar a todo o momento explican-
do e informando a eles o porquê 
do nosso distanciamento, que 
nesse caso é para protegê-los. 
Tantos os mais jovens como os 
idosos devem buscar atividades 
que os mantenham ocupados 
e que lhes dão prazer. Procure 
hobbies, assista filmes, leia livros 
ou assista aulas na internet. 

É muito importante que, 
nesse momento, as pessoas 
não entrem na epidemia do 
pânico para não começarem a 
sentir sintomas que são da CO-
VID-19, por exemplo, a falta de 
ar. Existe um pânico como um 
transtorno mental individual, 
que afeta o físico. Existe o medo 
constante da morte como ainda 
o pânico cultural, que é o medo 
de pensar no que vai ou pode 
acontecer no futuro. 

A falta de ar do pânico 
surge quando existe o medo 
de morrer e não se tem con-
trole da situação. Não tem 
uma causa específica e vem 
associada a outros sintomas 
como boca seca, taquicardia, 
sudorese entre outros. Já a falta 
de ar da COVID-19 é diferente, 
pois manifesta sintomas dessa 
condição junto aos da gripe, 
congestão nasal, tosse e febre. 

Mas o que fazer para não 
entrar em pânico ou ter crises 
de ansiedade? Busque somente 
informações confiáveis sobre 

o coronavírus e delimite um 
tempo por dia para ver essas 
notícias. Caso perceba que está 
muitas horas em função das 
notícias, isso pode aumentar 
a ansiedade e fazer com que 
fique em estado de alerta, 
além de mal-estar mental e 
físico associados. 

Precisamos estar atentos 
às informações corretas, à 
prevenção e a como pode-
mos fazer para não sermos 
contaminados. O ideal é que 
busquemos dados que nos 
tranquilizem e não que nos 
deixem mais amedrontados. 
O importante nesse momento 
é pensar em tudo que a gente 
tem controle e no coletivo! 
O que não temos controle, 
devemos aceitar e continuar 
fazendo a nossa parte. 

Uma alternativa é atendi-
mento on-line com psicólogos. 
Caso você já se consulte com 
um profissional, pode man-
ter aquele mesmo horário ou 
o profissional também pode 
atender pessoas que estejam 
sofrendo agora em virtudes 
dessas mudanças na rotina. 
Os atendimentos são feitos por 
meio de canais como Skype, ou 
até mesmo de chamadas de 
vídeo no WhatsApp. Assim como 
você faz com amigos, você pode 
fazer uma consulta psicológica 
on-line no conforto de sua casa 
e recebendo um atendimento 
que, com certeza, vai te fazer 

muito bem.



G E R A L8 EDIÇÃO DO BRASIL
28 de março a 4 de abril de 2020

loraynne Araujo

20% dos brasileiros consideram aceitável
fazer piadas de cunho sexual no trabalho

Pesquisa mostra que 65% não veem problema em elogiar colega do gênero oposto pela aparência

Apesar de suas particulari-
dades, podemos afirmar 
que o ambiente de tra-
balho reflete as formas 

de poder e dominação que há na 
sociedade de uma maneira geral. 
Prova disso é que, segundo dados 
do levantamento realizado pela 
Ipsos e o Global Institute for Women’s 
Leadership, do King’s College London, 
em 27 países, no Brasil, 20% acham 
que piadas sexuais são aceitáveis, 
mesmo que sejam feitas no ambien-
te profissional. Se levarmos em conta 
apenas a opinião das brasileiras 
participantes do estudo, são 15% 
contra 26% dos homens. 

No mundo, para 28% da popu-
lação masculina essa prática é algo 
aceitável e apenas 16% das entrevis-
tadas veem esse comportamento 
com naturalidade. A diretora da área 
de pesquisas qualitativas da Ipsos, 
Ana Claudia Malamud, ressalta 
que, no Brasil, 72% das pessoas que 
responderam a pesquisa consideram 
que há diferenças no tratamen-
to entre os gêneros no trabalho. 
“Essas piadas reforçam estigmas, 
estereótipos e preconceitos. Por mais 
que contar piadas de cunho sexual 
ainda seja comum e aceitável, ela 
é repudiada pelo público feminino, 
portanto, deve ser compreendida 
como uma atitude desnecessária 
em qualquer local, ainda mais no 
ambiente de trabalho”. 

Além disso, no mundo todo, 
13% dos homens acham que é 
aceitável mostrar materiais com 
conteúdo sexual no ambiente de 
trabalho e somente 7% das mu-
lheres ouvidas compartilham da 
mesma percepção. Somando os 
dois gêneros, uma em cada dez 
pessoas (10%) considera admissí-
vel essa atitude. Já no Brasil, esse 
número é mais alto, de 14%, sendo 
que a aceitação é maior entre os 
brasileiros do que com as brasilei-
ras: 17% contra 11%. “Aqui temos 
uma clara percepção de que há 
diferenças entre homens e mulhe-
res no ambiente de trabalho e isso 
reflete o machismo da sociedade”.

Assédio

O estudo também avaliou o 
posicionamento sobre fazer elogios 
não relacionados ao desempenho 
profissional. 67% acreditam que 

é aceitável elogiar um colega do 
gênero oposto por sua aparência 
ou roupa usada. A opinião dos 
brasileiros é quase a mesma: 65% 
consideram a prática normal.

O cenário muda levemente 
quando questionamos os entrevis-
tados sobre elogiar roupas ou as-
pecto físico de colegas do mesmo 
sexo. No mundo, 71% consideram 
que é aceitável. No Brasil, são 
68%. Ao compararmos as opini-
ões dos homens e das mulheres 
ouvidos no país, nota-se maior 
resistência masculina em tecer 
elogios a outros homens. 61% dos 
brasileiros estão confortáveis com 
esse comportamento, contra 73% 
das brasileiras. 

Além disso, convidar um cole-
ga de trabalho para um encontro 
romântico é admissível para mais 
da metade (52%) dos homens 
entrevistados globalmente; menos 
da metade (41%) das mulheres, 

entretanto, faria o mesmo. No Bra-
sil, a aceitação é de 55% entre os 
representantes do sexo masculino 
e de 50% entre as representantes 
do sexo feminino.

Para mudar esse cenário, 
Ana Claudia diz que é necessário 
aumentar o número de mulheres 
em posições de lideranças e car-
gos altos no governo e iniciativa 
privada. “Elas são a metade da 
população nacional, mas ainda 
são poucas no Congresso Nacio-
nal ou nos boards das empresas. 
Quando as mulheres ocupam 
esses lugares, elas inspiraram 
outras e atuam para atenuar os 
impactos dessa desigualdade. 
Apenas políticas públicas, aliadas 

a decisões assertivas, vão contri-
buir para essa mudança”. 

na pele 

Umas das mulheres que já 
sentiu o assédio e machismo de 
forma direta no ambiente de traba-
lho foi a engenheira civil Mariana 
Marques, 35 anos. Por estar em 
uma área que, historicamente, é 
masculina, ela conta que sofre com 
homens que ainda duvidam do 
seu potencial e até com algumas 
piadas sobre a sua aparência. 
“Trabalhava em uma construtora 
e lidava com homens em posição 
de chefia e subordinados a mim 
e confesso que não sei o que era 

pior, pois me sentia diminuída por 
ambos. Teve um episódio que me 
marcou: um dia, o botão do unifor-
me havia soltado durante o trajeto 
para o trabalho e não tinha como 
colocá-lo. Durante todo o dia, senti 
que eles prestavam mais atenção 
nisso do que no que eu falava”. 

Mariana decidiu sair do em-
prego após um dos seus chefes a 
convidar para sair. “Mesmo tendo 
namorado, ele não se sentiu intimi-
dado e me chamou para ir ‘tomar 
uma cerveja’ com ele. Resolvi pedir 
demissão no mesmo dia e, hoje, 
tenho uma empresa que presta con-
sultoria. Apesar de ganhar menos, 
essa decisão foi fundamental para 
a minha saúde mental”, finaliza.

No mundo todo, 13% dos
homens acham que é

aceitável mostrar materiais
com conteúdo sexual

no ambiente de trabalho
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montes claros adota mais ações
de enfrentamento à covid-19

Gasmig, Copasa e Cemig adotam medidas 
para minimizar impactos do coronavírus

da redação
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A Prefeitura de Montes Claros 
publicou no Diário Oficial o Decreto 
4.008/20, assinado pelo prefeito 
Humberto Souto (Cidadania). O 
decreto prevê novas medidas que 
deverão ser adotadas no município 
como forma de prevenção à pan-
demia pela COVID-19. 

Pelo decreto, fica suspensa a 
prestação de todos os serviços não 
essenciais no município entre os 
dias 24 de março e 7 de abril. Não 
se incluem na proibição de funcio-
namento os seguintes segmentos, 
desde que respeitados os devidos 
protocolos de higienização: a 
prestação de serviços médicos, 
englobando-se a realização dos 
mais diversos exames e cirurgias; a 
prestação de serviços laboratoriais 
na área da saúde; a prestação de 
serviços de clínicas médico-vete-
rinárias; a prestação de serviços 
contábeis, em ambiente arejado e 
circulação de ar ambiente; a pres-
tação de serviços odontológicos 
urgentes; a prestação de serviços 
relacionados ao cuidado de idosos, 
crianças e pessoas com deficiência; 
a prestação de serviços jornalísti-
cos, englobando-se toda a cadeia 
de produção da notícia.

Serão permitidos ainda: ser-
viços relativos à construção civil, 
desde que mantido 2 metros de 
distância entre os trabalhadores; 
serviços relacionados à limpeza, 
saneamento e congêneres; ser-
viços relacionados à guarda e 
vigilância; serviços relacionados 
ao setor bancário ou financei-
ro, incluído os relacionados aos 
mercados de capitais; serviços de 
transporte de pessoas e cargas; 
serviços relacionados aos contratos 
de seguro; serviços de exploração e 
manutenção de rodovias, aeropor-
tos e ferrovias; serviços funerários, 
limitados no máximo a 20 pessoas 
por vez na sala de velório; serviços 
de chaveiro; serviços relacionados 
à manutenção de informática, de 
telefones, de telefonia e internet; 
serviços relacionados à gestão 
e manejo dos resíduos sólidos, 
incluindo-se a reciclagem; serviços 

de call centers; outros serviços es-
senciais, assim considerados pela 
autoridade competente do Poder 
Executivo. 

O decreto também prevê que 
fica restrita a circulação em vias 
públicas para todas as pessoas 
que tenham mais de 60 anos, com 
exceção para casos de aquisição de 
alimentos, gêneros necessários ou 
para comparecimento em serviços 
médicos.

Ainda fica proibida a realização 
de comemorações em residências 
com participação de mais de 10 
pessoas, bem como a circulação 
conjunta de mais de 3 pessoas. 
Fica proibida ainda a prática de 
atividades físicas nas vias públicas.

A determinação municipal tam-
bém restringe o recebimento de 
pacientes de outros municípios para 
a rede hospitalar de Montes Claros, 
que será possível somente por meio 
da central de regulação já existente.

É importante destacar que o 
descumprimento dos termos do 
Decreto implicará na aplicação 
das penalidades descritas na Lei 
Municipal n.º 5252/20. 

Vale pontuar ainda que as 
pessoas que apresentem alguma 
suspeita de contágio da COVID-19 
não devem procurar os hospitais. 
O ideal neste caso é ficar em casa 
e manter contato imediato por 
meio dos números 98407-6987 
ou 2211-4336.
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Para tentar minimizar os im-
pactos causados pela pandemia de 
coronavírus, a Companhia de Gás 
de Minas Gerais (Gasmig) anunciou 
redução de 5% na tarifa gás natural 
industrial e de 5,95% no GNV auto-
motivo. “Os principais beneficiados 
são os motoristas de táxi e de apli-
cativos de transporte, que terão um 
alívio nas despesas. As indústrias 
também se beneficiarão com a redu-
ção dos custos”, afirma o presidente 
da estatal, Pedro Magalhães.

Ainda de acordo com o pre-
sidente, o desconto já está em 
vigor. “Conseguimos renegociar 
o contrato com a Petrobras no 
início do ano. E, diante da crise 
e dos impactos do coronavírus, 
discutimos com o órgão regulador 
de tarifas, responsável pelos pre-
ços aplicados pela Gasmig, assim 
como de outras empresas de Minas 
Gerais. O momento é difícil tanto 
para empresas, quanto para os 
consumidores”.

O preço do gás é alterado a cada 
3 meses. O presidente acredita que 
em maio poderá haver uma nova 
redução em função da queda no 
preço do petróleo. “O que tem atra-
palhado é a oscilação na cotação do 
dólar. Minas Gerais tem cerca de 20 
grandes indústrias que consomem 
90% do gás no estado. São empre-
sas que a maior parte dos custos 
está atrelado ao preço do produto”.

Ele salienta que, no caso do 
gás veicular, esse é o segundo 
desconto aplicado nos últimos 
meses e reforça sua vantagem. 
“Com aproximadamente R$ 50, 
o motorista consegue percorrer 
cerca de 221 km, enquanto que 
se for com etanol, a distância 
reduz para 121 km, e a gasolina 
para 119 km. Acredito que com 
a redução no preço haverá uma 
corrida para conversão dos veícu-
los para GNV”.

água e energia

O governador Romeu Zema 
(Novo) também anunciou me-

didas de flexibilização no pa-
gamento de contas de água e 
luz para consumidores que têm 
tarifa social. No caso da Compa-
nhia Energética de Minas Gerais 
(Cemig), os clientes não terão 
a energia cortada em caso de 
não pagamento da fatura até 
o dia 30 de abril. Eles também 
poderão ter a conta parcelada 
em até 6 meses sem juros e 
multas. As mesmas medidas são 
válidas para as microempresas e 
hospitais públicos e filantrópicos.

Para os consumidores da 
Companhia de Saneamento 
de Minas Gerais (Copasa) que 
possuem tarifa social, o abas-
tecimento também não será 
suspenso. As faturas vencidas até 
20 de março terão a sua validade 
prorrogada e o débito poderá 
ser quitado até 20 de abril. Já 
as contas com vencimento até 
20 de abril poderão ser pagas 
até um mês depois. O objetivo é 
amenizar os impactos da pande-
mia da COVID-19 para famílias de 
baixa renda.
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conheça os direitos dos consumidores
diante da pandemia do novo coronavírus

Especialista orienta quanto ao cancelamento, reembolso ou remarcação de eventos e serviços contratados

A pandemia do novo coro-
navírus alterou drastica-
mente a rotina da popula-
ção em todo o Brasil. Isso 

porque a orientação dos órgãos de 
saúde e decretos do poder Executivo 
é que as pessoas fiquem em casa, 
evitem aglomerações e tenham 
distanciamento social para conter 
a propagação rápida da COVID-19. 
Com essas medidas, diversos esta-
belecimentos comerciais, além de 
escolas, academias, shows, eventos 
e pacotes turísticos foram afetados. 
No entanto, a situação é excep-
cional e muitos consumidores não 
conhecem seus direitos na hora de 
cancelar, suspender, remarcar ou até 
mesmo pedir reembolso de serviços 
já contratados.

Conforme o advogado do Ins-
tituto Brasileiro de Defesa do Con-
sumidor (Idec), Igor Marchetti, não 
existe um artigo no Código de Defe-
sa do Consumidor (CDC) que trata, 
especificamente, sobre pandemia. 
“O artigo sexto do CDC estabelece 
direitos básicos do consumidor. No 
primeiro inciso consta a proteção 
da vida, saúde e segurança contra 
os riscos provocados por práticas 
no fornecimento de produtos e 
serviços considerados perigosos ou 
nocivos. No quinto inciso também 
está prevista a modificação das 
cláusulas contratuais que estabe-
leçam prestações desproporcionais 
ou sua revisão em razão de fatos 
que ocorram posteriormente ao 
fechamento do contrato e que os 
tornem excessivamente onerosos”, 
explica.

shows e teatros 
Diversos eventos que estavam 

programados para acontecer nos 
meses de março e abril precisaram ser 
adiados. Muitos consumidores que já 
haviam comprado ingresso receberam 
a notificação da alteração de data. 
Nestes casos, o advogado do Idec diz 
que é possível o cancelamento sem a 
cobrança de multa. “Caso seja a von-
tade do cliente, também é permitido 
pedir a restituição integral do valor 
pago. Isso porque a pessoa pode não 
ter disponibilidade para comparecer ao 
espetáculo na nova data. O prazo para 
reaver os valores é variável. Se a quantia 
foi paga em dinheiro, deve ser devolvida 
imediatamente da mesma forma. Se 
o pagamento foi feito via cartão de 
crédito, o valor aparecerá na próxima 
fatura. Inclusive a taxa de conveniência 
cobrada na venda pela internet deve ser 
reembolsada”.

eventos
Os próprios organizadores, atenden-

do a orientação dos órgãos de saúde 
e decreto do poder Executivo, estão 

remarcando aniversários, casamentos 
e formaturas. Na visão do advogado do 
Idec, também é possível o cancelamento 
desses serviços sem a cobrança de multa. 
“Pode haver a exigência de eventual 
taxa de serviço para cobrir gastos que a 
empresa teve desde que se apresente a 
comprovação. Porém, o interessante é 
que o consumidor identifique que a me-
dida mais benéfica é a remarcação. Em 
uma formatura, por exemplo, a pessoa 
paga uma mensalidade por vários anos 
e sonha que o dia do evento chegue logo. 
Normalmente, desejam que a festa acon-
teça nem que seja numa data posterior a 
combinada anteriormente. É importante 
ter um bom senso e flexibilidade por par-
te dos clientes e das empresas”, afirma.

Passagens 
Por conta da pandemia e a impos-

sibilidade de deslocamento para muitos 
destinos nacionais e internacionais, 
Marchetti salienta que muitas empresas 
aéreas já estão fazendo a interrupção 
automática de voos. “Quando a própria 
companhia cancela, precisa atender a 
resolução da Agência Nacional de Avia-
ção Civil (Anac) e não pode cobrar multa 

do cliente, devendo oferecer a opção de 
reembolso integral do valor pago ou 
remarcação, prevalecendo a escolha do 
passageiro. O prazo para devolução da 
quantia paga é de até 12 meses”.

Se o consumidor é que faz a solici-
tação, o governo federal anunciou no 
dia 19 de março a Medida Provisória nº 
925. Ela traz definições relacionadas 
ao reembolso e alterações de voos 
domésticos e internacionais para pas-
sagens compradas até 31 de dezembro 
de 2020. “Pela nova regra, o passageiro 
que decidir adiar a viagem em razão 
do coronavírus, fica isento de multa 
desde que aceite um crédito para a 
compra de uma nova passagem. Ele 
é válido por um ano a contar da data 
do voo contratado. No caso de optar 
pelo reembolso, poderão ser aplicadas 
multas contratuais conforme a tarifa 
adquirida. A taxa de embarque deve 
ser devolvida integralmente no prazo 
de até 12 meses”.

No caso de passagens de ônibus, a 
Agência Nacional de Transportes Terres-
tres (ANTT) não suspendeu os serviços. 
No entanto, muitas empresas reduziram 
a frota e informaram que os horários 
podem sofrer alterações, principalmente 
em cidades mais afetadas pela pande-
mia. Não há nenhuma regulamentação 
sobre cancelamento ou reembolso devi-
do à COVID-19, prevalecendo as regras 
atuais. As empresas fazem a alteração 
gratuita, mediante pagamento da 
diferença tarifária quando houver. Para 
desistências, retém-se até 5% sobre o va-
lor da tarifa desde que o pedido seja feito 
até 3 horas antes do início da viagem. De 
acordo com resolução da ANTT, os bilhe-
tes têm validade máxima de um ano, a 
partir da data de sua primeira emissão, 
independentemente de estarem com 
data e horário marcados.

Pacotes de viagens 
A orientação para clientes com 

pacotes turísticos comprados é entrar 
em contato o mais breve possível com 
a agência responsável pela venda do 
serviço. “Essa é uma situação atípica e 
o cliente não consegue viajar por conta 
de uma pandemia. Inclusive, fronteiras 
estão fechadas e órgãos de saúde re-
comendam que as pessoas fiquem em 
casa. Nesse caso, pode-se optar pelo 
cancelamento de todo o pacote e pedir a 
devolução do dinheiro sem o pagamento 
de multa. Eventualmente, algum custo 
operacional pode ser cobrado desde que 
comprovado pela empresa e que seja um 
valor razoável para não onerar o consu-
midor. O prazo para devolução vai do 
bom senso entre cliente e prestadora de 
serviço para chegar ao melhor acordo”.

Quem possuir reservas em hotéis ou 
pousadas, a indicação também é fazer 
contato com os estabelecimentos para 
verificar as possibilidades. “O cliente tem 
o direito de fazer a remarcação ou can-
celamento sem o pagamento de multa, 
mesmo que conste o contrário em con-
trato. Também pode pedir o reembolso 
dos valores pagos. Se a reserva for num 
hotel em outro país, o contato pode ser 
feito com a intermediária da venda”. O 
advogado lembra que é uma situação 
difícil para os pequenos comerciantes e 
muitos podem vir à falência. “Se for pos-
sível remarcar para uma data posterior, 
prefira essa opção”, reforça.

cursos
Para as escolas, cursos e faculdades 

ainda não há um posicionamento oficial 
e estão vendo a flexibilização do calen-
dário letivo. As instituições estão cobran-
do a mensalidade normalmente, sendo 

que algumas estão desenvolvendo 
atividades à distância. “Sendo da área 
de educação e por conta do contrato de 
prestação continuado, ou seja, o con-
sumidor paga mensalmente durante 
um tempo para ter o serviço, existe a 
possibilidade de reposição das aulas. 
Também há a alternativa de estender 
a carga horária em determinados dias 
quando essa crise passar. Mas é preciso 
analisar cada instituição”, ressalta.

Academias de ginástica
No caso das academias, os con-

sumidores podem tentar a opção de 
suspensão do contrato por um período. 
“Isso quer dizer que se a crise durar um 
mês e o contrato termina em dezembro, 
o cliente pode pedir para continuar as 
aulas até janeiro para compensar. Essa 
é uma das medidas que temos visto dos 
empresários para evitar o cancelamento 
das matrículas. Se mesmo assim for da 
vontade da pessoa a desistência, a situa-
ção atípica permite o cancelamento sem 
cobrança e multa”.

Para todas as situações cita-
das, caso as partes não cheguem 
a um acordo amigável e o cliente 
entenda que a prática aplicada é 
abusiva, pode buscar ajuda nos 
órgãos de defesa do consumidor. 
Diante da pandemia e com a 
restrição de não sair de casa, a 
orientação é fazer o acesso pela 
internet. É possível registar recla-
mação no Procon ou também 
pelo consumidor.gov.br, platafor-
ma pública ligada ao Ministério 
da Justiça.

registro de denúncias
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Juiz de Fora lança campanha de
conscientização “Fique em casa”

“Fique em Casa” - essa é uma 
das melhores formas de combate 
e prevenção ao coronavírus. Por 
isso, a Prefeitura de Juiz de Fora 
(PJF) lançou essa campanha de 
conscientização nas redes sociais, 
por meio de vídeos em que per-
sonalidades juiz-foranas pedem 
ao cidadão que não saia às ruas 
durante a pandemia.

Entre os nomes que contribu-
íram para a campanha estão o 

arcebispo metropolitano de Juiz 
de Fora, dom Gil Antônio Morei-
ra; o presidente do Conselho dos 
Pastores (Conpas), Charles Oliveira 
Marçal; a Miss Brasil Júlia Horta; a 
cantora Sandra Portella; o teatró-
logo José Luiz Ribeiro; o jogador 
Ademilson Corrêa; o radialista 
Marcelo Juliani; o gerontólogo 
José Anísio da Silva (Pitico); o 
empresário Zé Kodak; e o influen-
ciador Maykon Nutella.

A população pode assistir aos 
vídeos nos Instagram e Facebook 
da PJF (@prefeiturajuizdefora; face-
book.com/PJF) e do prefeito Antônio 
Almas (PSDB) (@antonioalmasofi-
cial; facebook.com/antonioalmas), 
que reforçou a necessidade do 
“Fique em Casa”: “O isolamento é a 
melhor atitude para conter o avanço 
da pandemia neste momento. Não 
é pânico, é responsabilidade com 
você e com o próximo”.

Antônio Almas: “não é pânico, é responsabilidade com você e com o próximo”

PM
JF
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o que levar em consideração
para a escolha da profissão?

Coordenadora pedagógica do Colégio Batista Mineira traz estratégias
para quem enfrenta dúvidas sobre qual carreira escolher

O que vou 
fazer depois que 
terminar o colé-
gio?” “Não sei 

qual profissão escolher” “Será 
que a minha nota no Exame Na-
cional do Ensino Médio (Enem) vai 
dar para passar naquele curso?” 
Verdade seja dita: lembrar que a 
conclusão do ensino médio já está 
batendo à porta traz inquietações 
a muitos estudantes da 3ª série 
– afinal, eles se deparam com 
um mundo de possibilidades, e é 
preciso escolher uma delas. 

Pensando nisso, reunimos di-
cas da coordenadora pedagógica 
do Colégio Batista Mineiro, Junia 
Marcossi, para ajudar os estu-
dantes que passam pelo dilema 
que é definir o que farão após a 
conclusão do ensino médio.

busque o 
autoconhecimento

Conhecer a si mesmo é o 
passo mais fundamental para 
quem está no momento de defi-
nir que carreira seguir. “Quanto 

mais a pessoa se conhece, mais 
ela tem condições de entender o 
próprio perfil em relação a uma 
profissão”, diz Junia.

Pesquise profundamente

Um erro comum entre os jovens 
é não ter informações suficientes 
sobre os cursos de graduação. “Os 
conceitos que a maioria tem sobre 
as profissões ainda são limitados. 
Hoje, as profissões têm inúmeras 
possibilidades de atuação e intera-
ção”, lembra. 

mapeie as possibilidades

Conforme Junia, os processos 
de escolha podem ser ancorados 
também naquilo que descarta-
mos. Por isso, uma dica é fazer um 
mapeamento das profissões e des-
cartar aquelas que não combinam 
muito com o nosso perfil.

conheça o mercado       

Outra dica é ter contato direto 
com especialistas e visitar univer-

sidades onde possa adquirir algu-
mas vivências daquela profissão. 
“Conhecer o mercado é entender 
as habilidades requeridas dos 
profissionais. Por isso, conversar 
com pessoas da área ajuda nesse 
processo”, completa Junia. 

tenha satisfação 
nessa escolha

 A escolha da carreira tam-
bém precisa ser baseada naquilo 
que trará alegria ao coração. “A 
estrutura do Sistema de Seleção 
Unificada (Sisu), às vezes, faz com 
que o estudante ‘jogue’ com a 
nota que ele tirou no Enem. Isso 
ocorre quando ele pensa: ‘Tenho 
700 pontos; então, em qual curso 
consigo entrar?’. No entanto, de-
pois esse estudante pode acabar se 
frustrando”, alerta a coordenadora 
pedagógica. 

Peça ajuda            
Insegurança,  ansiedade, 

medo de tomar uma decisão. 
Quando sinais como esses se tor-
nam intensos demais, talvez seja o 
caso de procurar ajuda. “No Colé-
gio Batista, estamos à disposição 
para ajudar os estudantes nesses 
momentos. Mas há situações mais 
complexas em que será preciso o 
apoio de um profissional como 
psicólogo ou coach educacional”, 
pontua. 

tente de novo 

E, se não der para passar no 
primeiro vestibular, o conselho é 
não desistir e continuar estudando 
para alcançar esse sonho. “Afinal, 
o importante é nos ver realizados 
com aquilo que fazemos”, finaliza 
Junia.
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https://www.facebook.com/JuizdeForaPJF/
https://www.facebook.com/JuizdeForaPJF/
https://www.facebook.com/antonioalmasmg/


a Prefeitura de Montes Claros tem adotado uma série de medidas 
para preservar a saúde e o bem-estar de todos. 

Apresentou 
algum sintoma?
Febre, tosse e difi culdade para respirar.
Não procure uma unidade de saúde, fi que em casa e entre 
em contato com os números 98407-6987 ou 2211-4336.

Contra o avanço do Novo Coronavírus (Covid-19)

Sua casa, 
sua melhor 
proteção

Neste momento, 
a sua atitude também 
é fundamental. 
Faça o possível para mudar 
os seus hábitos, cuidar 
da sua higiene e evitar 
ao máximo sair de casa.

• Proibida a circulação conjunta de mais de 3 pessoas em vias públicas.

• Proibidas as feiras livres.

• Pessoas com mais de 60 anos não podem circular nas vias públicas,  
exceto para comprar gêneros de 1ª necessidade e medicamentos.

• Idosos têm que vacinar e receberão a dose em casa.

• Suspeitos com a doença têm que fi car em casa por 15 dias, no mínimo.
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medidAs de isolAmento dÃo resultAndo em bH e mg

bAncos FAturAm Alto em tAriFAs

quedA dA gAsolinA AindA nÃo cHegou Ao consumidor

Diante da pandemia do corona-
vírus, o pedido do governo mineiro 
para que a população procure ficar 
em casa parece que está surtindo efei-
tos positivos. Quase duas semanas 
depois das escolas públicas e particu-
lares terem suspendido as aulas, e o 
comércio reduzir o funcionamento, o 

aparecimento de novos casos da CO-
VID-19 apresentou uma leve redução. 
Vale lembrar que começou no dia 18 
de março as primeiras medidas de 
isolamento social adotadas por reco-
mendações médicas e implementada 
pelo governo de Minas e pela Prefei-
tura de BH. Segundo especialistas da 

área da saúde, a partir da próxima 
semana é que se poderá ter uma 
visão mais completa sobre a eficácia 
do isolamento. Portanto, vamos res-
peitar as recomendações dos órgãos 
de saúde para ficar em casa e tomar 
os cuidados com a higiene pessoal 
e do local.

Em todas as crises que o país 
enfrentou, dificilmente os bancos não 
tiveram lucros. Somente em 2019, os 
brasileiros deixaram mais de R$ 29 
bilhões nas cinco maiores instituições 
financeiras só com pagamentos de 
pacotes e serviços de conta corrente. 

E a maioria dos clientes desconhece o 
quanto paga pelos serviços bancários. 
O mais curioso é que o brasileiro não 
precisa pagar tarifa para manter conta 
aberta em nenhum banco. Desde 2010, 
vigora a resolução nº 3.919/2010 do 
Banco Central que obriga as instituições 

a oferecerem os serviços essenciais 
gratuitamente aos clientes de qualquer 
faixa de renda. A dica para frear esses 
abusos é a pessoa optar pelos bancos 
digitais que não tem burocracia, quase 
não cobram tarifas, além de ser uma 
tendência global.

Na semana passada, com um novo 
corte, a queda acumulada da gasolina 
da Petrobras somou cerca de 40% em 
2020. A redução ocorreu em meio a um 
“tombo” dos preços de petróleo e de-
rivados, impactados pela expansão do 

coronavírus e de uma guerra de preços 
entre grandes produtores no mundo. 
Diante disso, os proprietários de carro 
querem saber porque o repasse dessa 
diminuição não é imediato, já que o 
valor poderia estar abaixo de R$ 3. Tem 

que se achar uma solução para baixar 
o preço da gasolina imediatamente, 
que está entre os cinco mais altos do 
mundo. Encher o tanque com gasolina 
nos postos brasileiros tem tido um peso 
significativo no bolso dos motoristas.

c A n A l   A b e r t o

Prefeitura viabilizará mais uma
unidade de saúde para a população

Secretaria Municipal de Saúde também esclarece a inviabilidade do uso da UPA Norte

Para minimizar as consequên-
cias da pandemia provocada pelo 
novo coronavírus, a Prefeitura de 
Uberlândia tem adotado várias 
estratégias a fim de proteger a 
comunidade e resguardar a saúde 
coletiva e individual de todos. Além 
dos decretos com as recomendações 
para os serviços oferecidos na cidade, 
à administração municipal requereu 
no último dia 23, a utilização do 
onde funcionava o hospital Santa 
Catarina. A medida já foi publicada 
no Diário Oficial.

“Não podemos esperar que 
aconteça aqui o que estamos vendo 
em países da Europa. Por isso, mes-
mo antes da confirmação dos casos, 
emitimos inúmeras recomendações 
para garantir que todos fiquem em 
suas casas. Agora, estamos viabili-
zando mais uma unidade hospitalar 
a fim de garantir que tenhamos 
leitos para tratar possíveis compli-
cações do coronavírus”, reforçou o 
prefeito Odelmo Leão (PP).

Com a requisição para utilização 
do local, uma equipe de trabalho 
começará a atuar para colocar em 
funcionamento 20 leitos de Unida-
des de Tratamento Intensivo (UTIs) 
e outros leitos existentes no hospital, 
além de todos os equipamentos 
disponíveis no local. Com isso, a 
comunidade terá à disposição mais 
um local de atendimento específico 
para o tratamento da COVID-19.

uPA

Buscando ser transparente com 
a população, a Prefeitura de Uber-
lândia também esclarece sobre a 
inviabilidade de uma possível utili-

zação da estrutura onde funcionaria 
a Unidade de Pronto Atendimento 
(UPA) Norte (Pacaembu) neste mo-
mento de pandemia.

Conforme relatório emitido 
pela Controladoria-Geral da União 
(CGU), a edificação apresenta uma 
série de falhas e patologias consi-
deradas graves.  Outra análise rea-
lizada pela Secretaria Municipal de 
Saúde e pelo Corpo de Bombeiros 
em 2017 (início da atual gestão) - e 
com o acompanhamento do Con-
selho Municipal de Saúde -, aponta 
que a UPA Norte possui 25 incon-
formidades estruturais, sendo 12 
aspectos críticos, que impactariam 
diretamente no funcionamento da 
unidade e na segurança dos profis-
sionais e pacientes.

Os pontos foram divididos em 
situações críticas, maiores e meno-

res. Para fazer as devidas correções 
que permitissem a unidade fun-
cionar como pronto atendimento, 
a Secretaria Municipal de Saúde 
estima que seriam necessários 
aproximadamente R$ 3 milhões e 
mais 6 meses de obra.

Com a inviabilidade do recurso 
para reparar as irregularidades, a 
Prefeitura de Uberlândia solicitou 
ao Ministério da Saúde em 2019 
o reaproveitamento da estrutura 
para a instalação do Centro Espe-
cializado de Reabilitação (CER). O 
local seria um espaço de reabili-
tação física, visual e intelectual, 
com atendimento especializado de 
fisioterapia, fonoaudiologia, tera-
pia ocupacional, psicologia, serviço 
social e enfermagem. O município 
aguarda o deferimento do pedido 
pelo Ministério da Saúde.

odelmo leão, prefeito de uberlândia
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Em Contagem, UPA é destinada
apenas para casos de coronavírus

Desde o dia 24, a Unidade de 
Pronto-Atendimento (UPA) Sede, 
localizada no Centro de Contagem, 
esta sendo reservada exclusivamente 
para o atendimento a casos suspei-
tos da COVID-19 cuja permanência 
na unidade de saúde será necessária 
para o acompanhamento da evolu-
ção do quadro de saúde. A unidade 
terá como retaguarda o Hospital 
Municipal de Contagem para os 
casos considerados mais graves.

Os atendimentos na UPA Sede, 
que passa a ser uma unidade re-
ferenciada equipada inicialmente 
com 18 leitos, serão para casos “en-
caminhados conforme protocolo 
municipal (plano de contingência) 
pelas demais UPA’s e atenção bá-
sica”. Ou seja, os pacientes neces-
sitam de encaminhamento prévio 
emitido pelos profissionais da rede 
pública de saúde de Contagem.

Os casos ainda serão avaliados 
e referenciados pelo Serviço de 
Atendimento Móvel de Urgência 
(Samu), órgão responsável pela 

triagem das vagas existentes na 
rede municipal de saúde. De acordo 
com a subsecretária de Saúde, Kênia 
Silveira Carvalho, profissionais da 
área passaram por treinamento 
para atuar na UPA Sede com relação 
ao coronavírus. 

Conforme ela, os usuários 
que costumeiramente buscavam 
atendimento no local serão orien-
tados por funcionários a procurar a 
unidade de saúde mais próxima. “A 
unidade referenciada só vai receber 
o paciente que já foi atendido por 

outra unidade de saúde e que 
obteve dela o referenciamento (en-
caminhamento) para lá”, ressaltou.

A Secretaria Municipal de Saú-
de (SMS) informou que a iniciativa 
faz parte do plano de contingência 
adotado pela Prefeitura de Conta-
gem para combater a pandemia da 
COVID-19 e evitar sua propagação. 

O órgão ressaltou ainda que 
segue as orientações e protocolos 
estabelecidos pela Organização 
Mundial de Saúde (OMS) pelo Mi-
nistério da Saúde. Para tanto, por 
ordem do prefeito Alex de Freitas, 
foi criado o Comitê Intersetorial 
de enfrentamento da COVID-19, 
composto por representantes do 
governo municipal, além do Centro 
de Operações em Emergência de 
Saúde Pública de Contagem (COE 
Contagem), que é um centro de 
operação da Secretaria Municipal de 
Saúde. O objetivo é o de promover o 
planejamento, o monitoramento, a 
gestão e a execução de ações e servi-
ços enquanto perdurar a pandemia.

Alex de Freitas criou o
comitê intersetorial de

enfrentamento da covid-19

shirley Froes,
ricardo

rogério e
monica Froes
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Portabilidade da conta de luz. Uma boa 
notícia para os consumidores brasileiros é a 
aprovação pela Comissão de Defesa do Consu-
midor da Câmara dos Deputados da proposta 
que cria a portabilidade da conta de luz entre os 
diferentes fornecedores no mercado de energia 
elétrica. A medida está prevista no Projeto de Lei 
(PL) 1917/15 que, no primeiro momento, fará com 
que as indústrias comprem energia livremente. E, 
a partir de 2022, o consumidor comum também 
poderá escolher de qual operadora pretenderá 
comprar, em um sistema de abertura total. As 
consequências seriam a melhoria da qualidade 
e a redução do custo do serviço prestado aos 
destinatários.

cresce o uso de drones na 
indústria. Entre tantas transfor-
mações que a tecnologia trouxe 
para as cadeias produtivas, o cres-
cimento da utilização de drones é 
uma das que mais têm chamado 
a atenção. Desde que surgiu no 
Brasil em 2013, eles são capazes de 
atuar em várias frentes, tais como, 
segurança, agricultura e entrega de 
produtos. São mais de 100 mil equi-
pamentos no país, sendo 73 mil 
cadastrados na Agência Nacional 
de Aviação Civil (ANAC), órgão que 
regulamenta o uso da ferramenta.
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Coronavírus: esporte perde bilhões
C om campeonatos suspen-

sos, a indústria de mais 
US$ 700 bilhões que mo-
vimenta o esporte mundial 
tem receitas incertas para 

os próximos meses. Jogos sem torcida 
foi o início da crise do coronavírus, 
além disso, medidas para conter a 
pandemia levaram à paralisação de 
campeonatos pelo mundo. 

A Libertadores é só uma das de-
zenas de competições esportivas pelo 
mundo que tiveram jogos suspensos. 
Os campeonatos de futebol, vôlei, 
basquete, natação, tênis, atletismo, 
judô, etc estão parados há semanas. A 
Eurocopa, competição entre seleções 
europeias que acontece a cada 4 anos, 
já foi adiada para 2021. O mesmo 
aconteceu com a Copa América que 
transferiu para 2021 e os Jogos Olím-
picos de Tóquio também passou para 
o próximo ano. 

A Fórmula 1, que movimenta 
só em ingressos cerca de US$ 500 
milhões por corrida, foi interrom-
pida, assim como a principal liga 
de basquete do mundo, a americana 
NBA. Assim como acontece com 
outros setores, a bilionária receita 
da indústria esportiva também não 
passará ilesa ao novo coronavírus. São 
perdas ainda incalculáveis. Sozinho, 
o esporte profissional responde por 
cerca de um terço dos US$ 750 bilhões 
de receita da indústria esportiva, 
segundo a consultoria especializada 
em marketing esportivo Sports Value. 

Por isso mesmo é ele que faz o resto 
da roda girar, alimentando segmentos 
como o varejo esportivo, com venda 
de camisas e outros itens (US$ 278 
bilhões ao ano), e de infraestrutura, 
comida, bebida e apostas (US$ 200 
bilhões).

Para cada US$ 1 gasto com ligas 
esportivas, a receita gerada pode 
ser de US$ 2,5. No mundo, só com 
estádios e arenas, são arrecadados 
US$ 50 bilhões ou US$ 200 milhões 
no Brasil. Outros US$ 49 bilhões vêm 
em direitos de transmissão.

Os prejuízos já começaram: só 
com uma partida das oitavas de final 
da Champions League a portas fecha-
das, o PSG (time de Neymar em Paris) 
teve prejuízo estimado de 5 milhões 
de euros em receita. A competição 
esportiva tem uma receita indireta 
grande. O torcedor pega o trem, 
consome no bar da frente e, mesmo 
quem não vai ao estádio, compra a 
camisa. É uma indústria que perdeu 
seu principal combustível, o espetá-
culo ao vivo. 

Aqui, no Brasil, nos próximos 
4 meses, o Flamengo deve ter um 
prejuízo de R$ 100 milhões com 
rendas, publicidades e outras fontes, 
prejudicando o planejamento do ano. 
O time tem uma folha de salários de 
mais de R$ 20 milhões por mês, ape-
nas o técnico Jorge Jesus tem salário 
em torno de R$ 1,5 milhão, Gabigol e 
Arrascaeta cerca de R$ 1 milhão por 
mês e por aí vai. 

No Brasil, a Confederação Brasi-
leira de Futebol (CBF) suspendeu seus 
campeonatos, levando boa parte das 
federações estaduais a fazer o mes-
mo. Todos os times paralisaram suas 
atividades de base futebol masculino 
e feminino, dispensando todos os 
atletas para suas casas.  Mesmo antes 
da decisão da CBF, alguns estaduais 
de futebol já estavam acontecen-
do sem torcida.  A paralisação dos 
campeonatos vai afetar 
em cheio a indústria do 
futebol brasileira. A receita 
da modalidade no país é 
estimada em mais de R$ 
6,5 bilhões. Os 20 maiores 
clubes de futebol respon-
dem por quase 90% desse 
montante, com metade 
do dinheiro vindo de ações 
de patrocínios (10% da 
receita) e direitos de televisão (38%).

Os patrocinadores dos clubes 
estão repensando sobre os investi-
mentos. Ao comprar um patrocínio, a 
marca também quer se conectar com 
a emoção da torcida nas competições.

Além de impactar a receita dos 
clubes e ligas, o mundo sem esportes 
também mexeu com o modelo de 
negócio das principais emissoras espor-
tivas do país. Sem jogos para exibir, os 
canais correm para reestruturar a pro-
gramação para as próximas semanas.

Os canais de esportes na televisão 
estão com reprises de jogos, pois tem que 
manter a grade de programação e tentar 

conseguir audiência, principalmente do 
futebol, esporte da massa. Pelo mundo 
também acontece isso. No canal TNT, 
da americana Turner, jogos históricos 
europeus também estão sendo exibindo. 
A TNT herdou do antigo Esporte Interativo 
(cujo canal na TV foi encerrado pela Tur-
ner há 2 anos) os direitos de transmissão 
da Champions League e de alguns clubes 
brasileiros que debandaram da Globo. 
A americana ESPN, do grupo Disney - e 

que transmite os principais 
campeonatos europeus e 
esportes americanos, como 
a NBA –, concedeu home 
office a boa parte da equipe 
e reduziu seus programas ao 
vivo. Reprises de jogos histó-
ricos também farão parte da 
programação. 

Uma paralisação tão 
longa quanto a que se de-

senha agora é sem precedentes na 
história esportiva recente. E, apesar do 
malabarismo para manter a progra-
mação, o desafio da indústria esportiva 
não acabará quando os campeonatos 
voltarem. Passado o coronavírus, um 
dos grandes obstáculos será renegociar 
contratos de transmissão e patrocínio. 
Parte da renegociação vai depender de 
quando esses eventos acontecerão e se 
será possível apertar tudo ao calendário 
ainda deste ano. Na Europa, o site The 
Athletic publicou que a Uefa, associa-
ção de futebol europeia, quer que as 
seleções paguem caso a Euro seja foi 
adiada para 2021.

Se o assunto se agravar de forma 
a ficar fora de controle e o Brasileirão 
não puder ser realizado, Turner e 
Globo pagarão aos clubes os valores 
previstos nos contratos? Questio-
na as empresas especializadas em 
negócios do esporte. O tempo de 
paralisação vai afetar também outros 
dois aspectos no futebol: a janela de 
transferências, no meio do ano, e o 
dinheiro que os times podem deixar 
de receber das ligas pela participação 
nos campeonatos.

Só as transferências respondem 
por mais de R$ 1,3 bilhão em fatura-
mento, ou seja, 25% do que ganham 
os 20 maiores clubes do Brasil. A falta 
desse dinheiro pode levar os times 
brasileiros, a maioria com as finanças 
já em frangalhos, a uma “inadim-
plência em massa”. O momento é 
bastante sensível para a economia 
mundial e, certamente, empresas 
de diversos setores vão quebrar. O 
futebol não está indiferente a isso. 
 CBLoL, que são as  competições de 
esporte eletrônico reúnem milhares 
de pessoas e também precisaram ser 
canceladas em meio ao coronavírus.

Na outra ponta, uma das apostas 
para o período sabático dos esportes 
e eventos ao vivo é o crescimento dos 
serviços de streaming dos jogos de 
videogame, o que poderia incluir os 
esportes eletrônicos. Na prática, con-
tudo, estes dois segmentos também 
encontram barreiras impostas pela 
COVID-19. 

O Brasil é o terceiro maior merca-
do de esportes eletrônicos no mundo, 
com 9,2 milhões de entusiastas. De 
fato, as pessoas devem ter mais tem-
po livre para jogar videogame com 
a quarentena, mas não em esportes 
de alto nível. 

O mesmo drama vale para o 
streaming esportivo. Como até hoje 
a indústria do setor se baseou majo-
ritariamente em eventos ao vivo, não 
haverá uma grande gama de con-
teúdo para ofertar nas plataformas, 
nem mesmo para empresas que já 
têm um braço de vídeo on-line, como 
SporTV e ESPN.

Para além das emissoras, os 
próprios clubes e ligas esportivas 
terão o desafio de usar a quarentena 
para se aproximar do público de 
outra forma. É uma transformação 
digital feita na marra para os clubes 
e para as ligas que, muitas vezes, 
acabaram não tratando o digital 
como prioridade. Até porque o 
público estará carente de conteúdo 
neste momento e consumirá o digi-
tal como nunca antes. Quem tiver 
material, sai na frente.

Estamos vivendo a 3ª Guerra 
Mundial, sem um tiro. É o vírus que 
assolou o mundo e, infelizmente, 
está matando milhares de pessoas 
pelo mundo. Vamos unir para que 
tudo dê certo e que a crise mundial 
seja passageira e logo todos possam 
sair às ruas e voltar aos estádios e 
ginásios. Viva a vida!

Hot yoga faz participantes treinarem
em salas com temperatura de até 40ºc

o 
yoga tem como objetivo melhorar 
nosso estado físico, mental, psíquico 
e espiritual. A prática nos auxilia a 
controlar as emoções e sentimen-

tos, atingindo a paz e a tranquilidade. O que 
muita gente não sabe é que a modalidade, 
quando realizada em temperaturas entre 36 
e 40 graus, pode trazer ainda mais vantagens. 
Tanto que a hot yoga tem se popularizado nas 
academias. “Com a sala aquecida, a aula tende 
a ser mais fluida. Isso serve para eliminar o suor e 
dar uma manutenção na pressão arterial” expli-
ca a professora de hot yoga Juliana Nascimento.

Ela acrescenta que o calor melhora a circula-
ção sanguínea promovendo relaxamento mus-
cular e articular. “O suor em contato com o corpo 
aumenta a produção de endorfina, hormônio 
do bem-estar e é superanalgésico, e da dermi-
cidina, considerado um agente contra germes. 
Um estudo feito pela University Eberhard-Karls 
mostrou que, por isso, a transpiração pode aju-
dar a enfrentar infecções, pois seria ativo contra 
diversas bactérias que atacam o corpo. De resto, 
é uma aula de yoga normal e que traz todos os 
benefícios da prática tradicional”.

Segundo a professora, para praticar o hot 
yoga, a pessoa precisa ficar atenta a alguns fatores. 
“Há contraindicação em caso de febre, gestantes, 
cardíacos ou qualquer outra doença que impeça 
grandes esforços. Além disso, quem se sente mal 
em ambientes quentes e úmidos devem experi-
mentar com cautela evitando o desconforto”.

Para Juliana, os benefícios podem ser sen-
tidos logo na primeira aula. “Isso varia, mas, 
em geral, quem nunca praticou yoga tende a 
sentir melhora no começo, pois existe um mo-
vimento físico e energético que traz bem-estar 
ao praticante. Ao longo da prática, o aumento 
da flexibilidade e relaxamento de tensões mus-
culares são sentidos pelo aluno mais assíduo”.

O relaxamento muscular é a principal 
vantagem vivenciada pela analista de sis-
temas Cristina Shinoka, 30. “Faço as aulas 
no fim do dia, após uma longa jornada de 
trabalho sentada. Então, o hot yoga me dá um 
relaxamento importante para ir para casa e 
descansar. Hoje, sinto meu corpo mais flexível 
e a minha postura melhor. Não tenho mais 
dor em ficar tanto tempo na mesma posição, 
por exemplo. Isso me ajuda inclusive durante 

a aula, pois consigo me entregar mais ao 
exercício e simplesmente relaxar”.

Cristina acrescenta não ter se adaptado a 
prática convencional. “A sensação que o hot 
yoga traz, pra mim, é melhor. O calor solta nossa 
musculatura e ajuda nos exercícios. Além disso, 
sou ansiosa e ativa, e a temperatura alta me traz 
uma sensação maior de dever cumprido, uma 
percepção de ter movimentado mais o corpo 
pelo suor eliminado”.

Por auxiliar no equilíbrio da mente, 
o yoga tem sido aliado para muitos 
brasileiros no período de quarentena 
devido à COVID-19. A modalidade pode 
ser feita em casa e, inclusive, muitos 
profissionais têm dado aulas on-line e 
gratuitas neste período.

yoga x coronavírus

O edição do brasil indica: 
abra o YouTube > digite na 
barra de pesquisa: aula de 
yoga para iniciantes - exercício 
em casa > prepare o ambiente 
> e relaxe!

modalidade proporciona relaxamento muscular
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