
e alguns setores estão sofrendo 
perdas por causa do isolamento 
social, outros estão aumentando 

o faturamento. Segundo dados da Or-
ganis, durante um mês de quarentena, 

o segmento arrecadou R$ 500 milhões 
e, para este ano, a entidade o mantém 
a previsão de lucro estimado no começo 
de 2020: R$ 5 bilhões. “Na primeira 
semana da pandemia podemos afirmar 

que o orgânico cresceu no mínimo 20%, 
mas o setor já dá sinais de se normalizar 
ao patamar de antes”, diz Clauber Cobo 
Cruz, diretor da instituição. Para se 
ter uma ideia, o setor  fatura por ano, 

aproximadamente, US$ 100 bilhões, 
sendo que os EUA representam quase a 
metade do mercado mundial, seguido 
pela Alemanha, França, China e Canadá. 
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Circulam informações nos bastidores da política mineira de 
que o vice-governador Paulo Brant estaria se distanciando cada 
vez mais do grupo político do governador Romeu Zema (Novo). A 
especulação recorrente é de um clima bastante tenso entre Brant 
e integrantes do partido Novo. Inclusive, ao que tudo indica, ele 
poderá se aliar a outras vertentes políticas em 2022.

Academias alugam seus equipamentos 
como alternativa em meio a quarentena

Academias de Belo Horizonte e região metropolitana que estão fechadas, por conta da pandemia, 
passaram a alugar seus equipamentos como forma de levantar valores para ajudar nas despesas men-
sais. Os empresários Flávio Oliveira e Fabiana Almeida são alguns dos proprietários que embarcaram 
na empreitada e têm o que comemorar. “Oferecemos mais instrumentos pequenos, acessórios como 
barra, halteres, colchonetes e cordas e outros maiores, como bicicletas. As pessoas estão aderindo bem, 
praticamente não tenho mais material para locar”, conta Oliveira.

Preço da gasolina cai, mas
etanol segue sendo mais

vantajoso para consumidor

Legislação é ambígua sobre
desconto em mensalidade
escolar devido à COVID-19

saiba que cuidados
ter com óculos

e lentes de contato
O contágio da COVID-19 se dá por 

meio de gotículas contaminadas com 
a mucosa dos olhos, boca e nariz. Por 
essa razão, quem usa lentes de contato 
ou óculos deve redobrar os cuidados 
de higiene durante a pandemia. Não 
esfregar os olhos, assim como lavar bem 
as mãos com água e sabão antes de 
colocar e tirar os acessórios são algumas 
das orientações.

Vice-governador mineiro
pode buscar novas

vertentes políticas em 2022

Paulo brant se mantém distante do grupo de Zema
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Prefeitura de JF estabelece
uso obrigatório de máscara

Em Juiz de Fora, o prefeito tucano Antônio 
Almas (foto) decretou o uso obrigatório de 
máscara como forma de controlar o avanço da 
COVID-19 no município. “Essa proteção tem a 
finalidade de conter partículas de saliva que são 
propagadoras da doença”. Segundo ele, os es-
tabelecimentos podem funcionar,  para atender 
às atividades essenciais, desde que respeitadas 
às regras de segurança.

PM
JF

COVID-19 paralisa 
indústria da moda

O calendário fashion está paralisado 
por consequência do coronavírus. As im-
portantes semanas de moda do mundo, 
como a de Paris e Milão e, aqui, no Brasil, 
a São Paulo Fashion Week e Minas Trend 
Preview foram canceladas. A pandemia 
trouxe uma enorme incerteza ao setor que 
está tendo que se adaptar à nova forma 
de consumir da população diante da crise.

GerAl – PáginA 9

depois da pandemia:
coronavírus pode mudar

modo de viver do brasileiro?
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da redação

decadência do futebol
or décadas, os especialistas em finanças, empregos e salários 
classificavam os valores pagos aos jogadores de futebol como 
demasiadamente exagerados. Isso levando em consideração os 
orçamentos dos clubes esportivos, especialmente no Brasil, onde o 

aporte de investimentos no setor não tem grandes fontes de patrocinadores. 
Tanto é verdade que, ao longo dessas últimas duas décadas, os nossos 

times, inclusive os mineiros se transformaram em uma espécie de ponto 
de venda no varejo: preparam os atletas para negociá-los com o exterior.  
Enquanto isso, o nosso antigo futebol arte sucumbe nas mentes dos que 
tiverem o privilégio de assistir a craques como Pelé, Tostão, Rivelino, Zico, 
Dadá Maravilha, Toninho Cerezo, José Reinaldo, dentre tantos outros. 

Agora, diante da pandemia do novo coronavírus, os times também 
foram atingidos do ponto de vista econômico devido à paralisação dos 
eventos em geral. O futebol brasileiro e mundial enfrenta, como outros 
setores, um verdadeiro hiato em suas atividades. E essa é uma oportunida-
de única para que os empresários e dirigentes das entidades futebolísticas 
revejam a questão de alguns jogadores receberem salários milionários, 
além dos direitos de imagens, contratos vitalícios, etc. 

O volume de empresas descapitalizadas é enorme, como se verificou 
com a desaceleração da economia nacional, por conta da COVID-19. No 
entanto, essa fragilidade ficou ainda mais notória no mundo esportivo. 
Aliás, a informação é que todos os clubes do país já estariam com dívidas 
impagáveis junto a fornecedores, até mesmo no âmbito do próprio go-
verno federal, incluindo os atrasos em relação aos compromissos fiscais. 

E, obviamente, que dentro desse panorama estão times da capital 
mineira. Tanto que uma declaração recente do presidente do Atlético 
Mineiro, Sérgio Sette Câmara, durante entrevista a uma rádio de Belo 
Horizonte, comprova isso. “O Galo está com o caixa completamente 
exaurido: todas as receitas acabaram. Absolutamente todas. Nós não 
temos receita da TV, de bilheteria e nem da venda de camisas”, afirmou.  

O fato é que, mesmo diante desse quadro de incerteza, a direção do 
time anunciou, semana passada, o início da construção do estádio do 
clube, no bairro Califórnia, na divisa de Belo Horizonte e Contagem. E essa 
é uma obra que tem custo milionário, cuja entrega está projetada para 
o fim de 2022. De acordo com informações de bastidores, o espaço terá 
capacidade para até 40 mil torcedores. No entanto, é bom ressaltar que, 
na capital, tem o Mineirão que, de tempos para cá, transformou-se em 
um exímio elefante branco. Além do Independência, localizado no bairro 
Horto, região Leste de BH, com capacidade média de 20 mil torcedores. 
A não ser por ego, qual seria a razão para o soerguimento de um estádio 
dessa magnitude, mesmo sabendo que, quando pronto, será subutilizado? 

Quem sabe se, para os apoiadores dessa obra já em andamento, 
não seria mais importante investir capital para ajudar o Galo a sair desse 
quadro de dificuldade financeira e, em outro momento, voltar a sonhar 
com um estádio para chamar de seu.

É sabido, literalmente, por todo o mundo 
os efeitos danosos e a capacidade destrutiva 
do novo coronavírus. Os números dessa ma-
zela são expostos em todas as mídias a todo 
o momento. São alarmantes. Acredita-se que, 
aqui pelas nossas bandas, nesse “país grande 
e bobo”, na hipótese pior, até o mês de agosto 
já conseguiremos virar esta página. No entan-
to, até lá, já teremos convivido por 6 meses 
com essa tormenta. O saldo será absurda-
mente negativo. Mas, este fenômeno não foi 
escolhido, não foi eleito por nenhum de nós. 
Ele aconteceu. Ao final será difícil mensurar o 
tamanho do estrago, a dimensão do prejuízo 
e a profundeza da dor. Mas ninguém escolheu 
o vírus, ninguém votou no vírus. Ele aconteceu.

Nestes tempos de convívio concomitante 
ao vírus, o Brasil tem como chefe maior, sen-
tado na cadeira de presidente da República, 
o capitão Jair Messias Bolsonaro. Este sim, foi 
escolhido. Foi uma opção desse “país grande 
e bobo”. O vírus quando chegou era imprevisí-
vel. Não sabíamos, com certeza, de onde veio, 
como veio e qual seria o saldo que deixaria.  
Por comparação a outros cantos do mundo, 
suspeitávamos que seria extremamente 
negativo. E tem sido.

Já do nosso capitão, não nos cabe sus-
peitar. Ele não nos oferece a possibilidade da 
dúvida. Não nos deixa margem para duvidar-
mos do resultado.  Desde os tempos da caça 
aos votos até estes tempos da caça ao vírus, 
as falas, as bravatas, os equívocos, as atitu-
des apontam, com a precisão de uma arma 

moderna, para uma espécie de novo corona. 
Para aqueles 57.797.847 milhões de brasilei-
ros responsáveis pela catapultagem de Jair 
Messias, de capitão da reserva e membro do 
mais baixo clero do parlamento a presidente 
da República, ofereço a oportunidade de ver, 
para talvez rever, parte do repertório do nosso 
“governante corona”:

“O erro da ditadura foi torturar e não 
matar”;

“Ele merecia isso: pau de arara. Funciona. 
Eu sou favorável à tortura...”;

“Através do voto você não vai mudar nada 
nesse país, nada, absolutamente nada! Só vai 
mudar, infelizmente, se um dia nós partirmos 
para uma guerra civil aqui dentro, e fazendo 
o trabalho que o regime militar não fez: ma-
tando uns 30 mil...”;

“O filho começa a ficar assim meio gayzi-
nho, leva um couro, ele muda o comporta-
mento dele. Tá certo?”;

“Isso não pode continuar existindo. Tudo 
é coitadismo. Coitado do negro, coitado da 
mulher, coitado do gay, coitado do nordes-
tino, coitado do piauiense. Vamos acabar 
com isso”;

“Se o presidente da OAB quiser saber 
como o pai dele desapareceu na ditadura 
militar, eu conto pra ele”;

“Pretendo beneficiar meu filho, sim. Se 
eu puder dar o filé mignon pra meu filho, 
eu dou”.

Afora esse tiroteio sem trégua e sem 
fim, ter um mandatário que é denunciado 

pelo Tribunal de Haia por crime contra a hu-
manidade, que em sua primeira viagem no 
comando do país aos Estados Unidos e diante 
do trôpego Trump, bate continência (sugiro 
pesquisa sobre o significado da continência 
para os militares),  que demite um competen-
te ministro da Saúde, com inequívoco acerto 
em suas ações de combate à pandemia e 
nomeia um “ex-médico”, ex-lobista na área 
da saúde, que defende a seleção de “quem 
deve morrer e quem deve viver”, a partir do 
critério novo ou velho.  

Afirmar que o novo coronavírus não 
passa de uma “gripezinha” para em seguida 
dizer que “70% da população vai ser conta-
minada”, chega a ser uma brincadeirinha 
se comparada à tentativa de indicar seu 
filho para titular da Embaixada do Brasil nos 
Estados Unidos lastreado pela experiência de 
já ter feito hambúrguer em uma lanchonete 
naquele país. Pregar que “a política velha” 
não sobreviveria em seu governo e, diante 
da resistência do Congresso Nacional às 
suas insanidades, passar a oferecer cargos 
em seu governo em troca de apoio, numa 
evidente demonstração de fragilidade, de 
“estou perdendo o jogo” são apenas alguns 
exemplos do desacerto daqueles quase 60 
milhões de eleitores. 

Ao final desta quadra não será difícil 
mensurar o tamanho do estrago, a dimensão 
do prejuízo e a profundeza da dor. O corona 
aconteceu. O Bolsonaro você elegeu. “Táo-
quei?, Táoquei?”.

mundo pós-pandemia: como o coronavírus
pode mudar o modo de viver em sociedade?

A sociedade tem enfrentado inú-
meras mudanças para evitar a 
propagação do coronavírus no 
Brasil e no mundo. Home office, 

ensino em casa para as crianças, deliveries 
da maioria dos serviços, médicos e psicólogos 
se rendendo à telemedicina (consultas por 
vídeo) e outras adaptações se tornaram reais 
há mais de um mês. 

Ana Carolina Chagas, mestre em Ciências 
Sociais, observa que essas adequações po-
dem interferir, inclusive, na maneira de consu-
mir e viver em sociedade. “A pandemia pode 
fazer com que o país entre em um processo 
de mudança social, com revisão das atuais 
normas, regras e valores vigentes”, acredita.

especialista avalia as mudanças que
a pandemia trará para a população

de um modo geral, como era o com-
portamento do brasileiro antes do 
coronavírus?

Não somente o brasileiro, mas, prati-
camente, todos os indivíduos inseridos na 
cultura ocidental agem motivados por um 
ethos racional, ou seja, adequam as ações 
em função de seus objetivos, procurando o 
melhor e menor caminho para atingi-los. E 
essa conduta resulta em uma sociedade na 
qual o indivíduo se torna mais importante 
que o grupo, diminuindo os laços de solida-
riedade social.

 

estamos pagando a conta desse 
individualismo agora?

Acredito que não. Talvez não seja interes-
sante avaliar a situação como uma espécie de 
punição. Não é a primeira pandemia enfrentada 
pelo Brasil. À época da gripe espanhola (1918-
1920), por exemplo, tínhamos uma organização 
social mais tradicional que nos dias de hoje, ou 
seja, o país ainda tinha uma consciência coletiva 
que se sobrepunha às consciências individuais, 
com laços de solidariedade mais pujantes, e 
nem por isso os efeitos devastadores do vírus 
foram menores. 

 

como a pandemia vai mudar nossa 
forma de viver em sociedade?

Ela pode fazer com que o país entre em 
um processo de mudança social, com revisão 
das atuais normas, regras e valores vigentes. 
A ciência que, até então, era vista como a 
principal forma de conhecimento produzida 
pelo homem, por exemplo, pode entrar em 
um processo de descrédito, em função da 
morosidade da descoberta de medicamentos 
ou vacina que combata o vírus. E, talvez, o 
ponto de apoio das mentes humanas migre 
para as relações sociais, senso comum ou 
religião como fonte de segurança e conforto 
emocional.

A coVid-19 e o isolamento social 
podem ressignificar a forma como 
as pessoas consomem?

Com certeza. Em um momento de pandemia 
os hábitos de consumo são bruscamente afetados 
e podem, inclusive, ser repensados após o fim do 
isolamento social.

 

Você acredita que o coronavírus 
aumentou a urgência de viver das 
pessoas? 

Certamente os indivíduos em isolamento pas-
saram a viver situações e emoções cotidianas que 
estavam encobertas pela correria da rotina de 
trabalho e estudo. Neste caso, depende de cada 
um fazer uma autoanálise e redesenhar suas 
próprias condutas após o fim do distanciamento. 

Além disso, o momento também é oportuno para 
a redescoberta de valores esquecidos, como o 
voluntarismo e de coisas simples, por exemplo, 
a refeição em família.

 

Alguns aproveitam o isolamento 
para fazer cursos on-line. como você 
enxerga isso?

Esse processo de advento das tecnologias edu-
cacionais pode trazer efeitos positivos e negativos, 
dependendo da forma como passaremos a usar 
essas ferramentas. Alguns processos de trabalho (de 
ensino e aprendizagem) podem ser reinventados, 
mas é preciso ter cautela. Em algumas áreas, a 
construção do conhecimento só se efetiva mediante 
o estabelecimento de relações face a face, ou seja, 
o ambiente presencial de estudos ainda é a ferra-
menta mais eficaz de desenvolvimento cognitivo.
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O corona aconteceu.
O Bolsonaro você elegeu!
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eujácio silva

CUIDE-SE, LAVE AS MÃOS COM FREQUÊNCIA, FIQUE EM CASA.

DEPUTADOS ESTADUAIS DESTINAM MAIS DE 
300 MILHÕES DE REAIS PARA ENFRENTAR 
O CORONAVÍRUS E SALVAR VIDAS.
O coronavírus está colocando em risco a vida das pessoas em toda Minas Gerais.

A Assembleia de Minas destinou mais de 300 milhões de reais para combater 
a pandemia e continua a trabalhar de maneira firme em defesa dos mineiros.

Paulo brant pode trocar de grupo
político para as eleições de 2022

Apesar de não haver nada explícito, boatos de 
bastidores indicam que há um afastamento polí-
tico entre vice-governador Paulo Brant e Romeu 
Zema (Novo). Se esse “disse me disse” procede, 
o tempo se encarregará de esclarecer, mas uma 
coisa é real: Brant simplesmente saiu de cena e 
ainda não se sabe qual motivo o levou a fazer isso.

A especulação mais recorrente para esse afas-
tamento do vice-governador indica que há uma 
tensão entre ele e integrantes do Partido Novo, 
sendo que a saída do ex-secretário de Governo, Bilac 
Pinto, foi o estopim para por fim ao bom relaciona-
mento. A partir disso, Brant desfiliou-se do partido e 
se afastou do governador e da coordenação política. 

Sempre sereno, o governador Zema, em mo-
mento algum, teceu qualquer comentário sobre 
esse possível atrito com seu companheiro. No en-
tanto, nos bastidores, já se desenha a possibilidade 
de Brant procurar um novo rumo para seu futuro 
político, pois, na opinião de algumas pessoas pró-
ximas, o cargo de assessoramento direto de Zema 
é muito hermético. Por isso, restaria a ele procurar 
“novos voos”, o que pode representar uma aliança 
com outros grupos e partidos políticos, principal-
mente, para o pleito de 2022. 

exemplos que deram errado

Política é a arte do diálogo, por isso, qualquer 
desentendimento pode ser resolvido e repensado, 
até porque são muitos os exemplos de grupos 
divididos e que acabaram sucumbindo. Basta 
ver o resultado eleitoral do último pleito. O então 
governador Fernando Pimentel (PT) só teve paz 
para governar nos 2 primeiros anos. A partir de 
então, o seu vice-governador, Antônio Andrade 

(MDB), articulou para derrubar o chefe do Execu-
tivo, fazendo reuniões em seu partido ou visitas à 
Brasília, tentando acelerar o processo de cassação 
de Pimentel. Além disso, volta e meia, Andrade 
fazia declarações fortes junto à imprensa, cujo 
pano de fundo era desgastar o ex-governador. 

Para completar essa divisão de poder, o 
deputado Adalclever Lopes, presidente da As-
sembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais 
e filiado ao mesmo partido do vice-governador, 
o MDB, também resolveu partir para um projeto 
político audacioso. De tanto pressionar, termi-
nou sendo candidato a governador. 

Resumindo: Pimentel foi derrotado em sua 
tentativa de se reeleger; Antônio Andrade se-
quer conseguiu voltar a Câmara Federal, mesmo 
sendo então vice-governador; e o parlamentar 
Adalclever Lopes obteve uma das mais sofridas 
votações para o cargo de governador de que se 
tem conhecimento nos últimos anos.

Aécio e Anastasia

Também no mesmo pleito de 2018, o 
grupo do ex-todo-poderoso senador Aécio 
Neves estava com a barriga no chão diante 
das denúncias envolvendo o tucano mineiro 
e a operação Lava Jato. Mesmo assim, o seu 
grupo decidiu patrocinar a candidatura de 
seu colega de Senado, Antonio Anastasia 
(PSDB). 

Diante de tamanha audácia política, os 
eleitores mineiros negaram os tucanos, afinal, 
a situação era de tal ordem constrangedora que 
o próprio padrinho, Aécio, não pode aparecer 
ao lado do afilhado Anastasia.

Resultado: no segundo turno daquele pleito, 
o imbatível Anastasia não passou de míseros 
30% dos votos, levando Zema ao governo de 
Minas com o maior percentual de votos válidos 
de toda história do estado.

brant deixou o Partido novo no início de março
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Governo de Minas lança protocolo sanitário para
retomada de atividade econômica nos municípios

O governador Romeu Zema (Novo) deu 
início no dia 23 de abril, ao programa “Minas 
Consciente – Retomando a economia do jeito 
certo”, que pretende orientar a retomada segura 
das atividades econômicas nos municípios do 
estado. A proposta criada pelo Executivo minei-
ro, por meio das secretarias de Desenvolvimento 
Econômico (Sede) e de Saúde (SES-MG), sugere 
a retomada gradual de comércio, serviços e 
outros setores, adotando protocolos sanitários, 
divididos por segmentos, que garantam a se-
gurança da população. A adoção das medidas 
ficará a critério dos prefeitos (as) de cada cidade.

O programa setoriza as atividades econô-
micas em quatro “ondas” estabelecidas pela 
Secretaria de Saúde (onda 0 – serviços essenciais; 
onda 1 – baixo risco; onda 2 – médio risco; onda 
3 – alto risco), a serem liberadas para funciona-
mento de forma progressiva, conforme indicado-
res de capacidade assistencial e de propagação 
da doença, avaliando o cenário de cada cidade e 
a taxa de evolução da COVID-19 na região.

“Vamos disponibilizar diversos protocolos 
sanitários. Todos serão detalhados de forma que 
possam assegurar o funcionamento responsá-
vel dos estabelecimentos. Haverá o protocolo 
básico, que é comum a todos, e os específicos, 
que guiarão de maneira segura os empresários 
e os consumidores. Nosso compromisso é com 
a vida dos mineiros”, destacou o governador.

O programa foi baseado nas informações 
fornecidas por diversas instituições e entida-
des de classe, com objetivo de auxiliar os 853 
municípios do estado para que possam agir de 
maneira correta e responsável, mantendo os 
bons resultados apresentados por Minas Gerais 
na contenção da pandemia do novo coronavírus.

O secretário de Estado de Saúde, Carlos 
Eduardo Amaral, explicou que a proposta de 
reabertura gradual só é possível, neste momen-
to, devido ao achatamento da curva de conta-
minação da COVID-19. “Isso possibilitará que 
retomemos, de maneira lenta, gradual e muito 
bem planejada, as atividades econômicas. Mas 
estaremos sempre acompanhando de perto o 
impacto no sistema de saúde”, disse.

Para o secretário de Desenvolvimento Eco-
nômico, Cássio Rocha de Azevedo, a adoção 
das medidas sugeridas pelo Governo de Minas 
permitirá a volta das atividades de forma res-
ponsável, priorizando a vida dos mineiros.

 “A economia precisa ser aquecida novamen-
te, mas de forma segura. Sabemos de todos os 
problemas enfrentados e estamos trabalhando 
firme para encontrar o caminho correto. Temos 
nas mãos dados científicos, informações técni-
cas e equipe qualificada. Tenho certeza que a 
decisão final, que é de responsabilidade dos 
municípios, será feita de maneira coerente com 
o que estamos propondo”, afirmou.

endereço eletrônico

A partir do dia 27 de abril, os protocolos 
serão disponibilizados por meio do endereço 
eletrônico saúde.mg.gov.br/coronavirus. No 
site, as informações serão segmentadas de 
acordo com o público específico, seguindo 
três pilares: o prefeito, o empresário e a 
população em geral. O prefeito poderá ter 
acesso à lista de classificação dos segmentos 
para facilitar a tomada de decisão. Além dis-
so, encontrará as explicações legais a serem 
instituídas na cidade.

“Não é uma obrigação implantar os proto-
colos, mas sabemos que muitas cidades já estão 
de portas abertas. O Governo de Minas está 
propondo a melhor maneira para agir com segu-
rança. Caberá ao prefeito analisar, diariamente, 
o cenário epidemiológico e tomar a decisão 
correta”, reitera Zema.

Outro público que poderá ter acesso às diretri-
zes é o empresarial. A plataforma fornecerá todos 
os protocolos, sendo um básico e os específicos, 
de acordo com as necessidades de cada setor. 
O arquivo será disponibilizado para download e 
deverá ser impresso e fixado de maneira visível 
na entrada do estabelecimento que optar pela 
reabertura. A fiscalização para o cumprimento 
das regras deverá ser realizada pelo município.

A população também terá acesso aos proto-
colos que estarão disponíveis no site, permitindo 
o entendimento sanitário a ser seguido. Caso 
presencie descumprimento das regras, o cidadão 
poderá denunciar diretamente nas prefeituras.

“nosso compromisso é com a vida dos mineiros”
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Kalil na periferia
Embora tenha mais prestígio com o público formador de 

opinião, principalmente, por conta de sua presença nas redes 
sociais, a partir de agora, o prefeito de Belo Horizonte, Alexan-
dre Kalil (PSD), passou a ser o rei da periferia. Recentemente, 
ele mandou entregar milhares de cestas básicas às pessoas 
mais humildes da capital como ação para minimizar o sofrimen-
to do povo em função dos problemas causados pela COVID-19. 

briga pela audiência 
Nesta época na qual as pessoas estão em casa, a audiência 

das TVs , seja no Brasil ou no mundo, cresceu espetacularmente. 
Aqui, em Minas, a rivalidade pelo segundo lugar é entre a TV 
Record e a TV Alterosa. Cada uma divulga um número, uma 
loucura! 

sucessão em lagoa santa
Enquanto em Brasília se discute sobre a possibilidade de 

alteração no calendário eleitoral deste ano, em Lagoa Santa, o 
ex-prefeito genesco Aparecido filho não quer ouvir falar sobre 
prorrogação dos mandatos dos atuais prefeitos. Tanto que ele 
continua trabalhando diuturnamente na tentativa de voltar 
ao comando do município. Ou seja, está de olho na cadeira, 
atualmente, ocupada por rogério Avelar (PPS).  

sucessão em uberlândia
Quem conhece bem a política do Triângulo Mineiro sabe 

perfeitamente das pretensões dos políticos da região no que 
diz respeito à sucessão de Uberlândia. Consta, inclusive, que ser 
prefeito de lá é o sonho do ex-deputado estadual felipe Attiê. 
Contudo, e segundo pessoas próximas, o ex-parlamentar não 
tem coragem de participar do pleito deste ano por entender 
que seria difícil desbancar o atual prefeito odelmo leão (PP). 
Coisas da política mineira. 

Presença de danilo
Embora sumido do noticiário cotidiano de BH, o ex-pode-

roso secretário de Governo danilo de castro, de acordo com 
pessoas próximas, está longe de ficar de pijama em casa. Ele 
tem se articulado politicamente, pois não consegue ficar quieto 
diante de tantas demandas de amigos e ex-aliados políticos.  

brant sumido
Não se sabe se é por causa desta pandemia de corona-

víus, mas o certo é que o ilustre vice-governador Paulo brant 
desfiliou-se do Partido Novo e tomou um chá de sumiço. Aí 
tem coisa, viu?

saúde x sofrimento
“Não é fácil. Pelo contrário. É muito sofrido enfrentar horas 

a fio para poder atender a pacientes infectados pela COVID-19, 
tanto que as pessoas envolvidas nesse processo, sejam médicos, 
enfermeiros ou técnicos, podem ser consideradas guerreiras. 
É uma ação de altíssimo risco, inclusive pessoal”. Opinião do 
presidente do Instituto Butantan, dimas covas.

Prestígio de mandetta
Em São Paulo, já existem movimentos para que seja presta-

da uma homenagem ao ex-ministro da Saúde, luiz Henrique 
mandetta. Mas, pessoas próximas ao governador João doria 
(PSDB) estão preocupadas de que essa atitude seja vista como 
uma espécie de afronta.  E, com isso, a homenagem pode até 
“melar”.

saudade do ex-ministro
Em Brasília, a jornalista e cronista política cristiana lôbo 

lembra: “Vai ser difícil à nova equipe do Ministério da Saúde 
apostar e apoiar o Sistema Único de Saúde (SUS) como acon-
teceu até o final da administração do ex-ministro mandetta”.    

Anastasia ministro?
Nos corredores quase vazios do Congresso Nacional per-

manecem os comentários indicando que o senador mineiro e 
atual vice-presidente do Senado Federal, Antonio Anastasia, 
estaria com tudo acertado para se tornar ministro do Tribunal 
de Contas da União. Na verdade, trata-se de uma informação 
antiga que voltou a ser mencionada por vários grupos políticos. 
É espera para ver...

http://www.desenvolvimento.mg.gov.br/
http://www.desenvolvimento.mg.gov.br/
http://www.saude.mg.gov.br/
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SEM CRISE

setor de orgânicos fatura r$ 500 mi
durante um mês de quarentena

Se alguns setores da economia somam 
grandes prejuízos durante este período 
de quarentena e isolamento social, es-
tratégia defendida por órgãos de saúde 

para conter o avanço do novo coronavírus, outros 
segmentos não têm do que reclamar, como é o 
caso dos produtos orgânicos. Segundo dados 
da Organis, entidade de promoção do setor, o 
faturamento durante um mês de quarentena foi 
de R$ 500 milhões e, para este ano, a instituição 
mantém a previsão de lucro estimado no começo 
de 2020: R$ 5 bilhões.

Clauber Cobo Cruz, diretor da Organis, diz que 
o faturamento do primeiro mês de quarentena 
foi um pouco acima da média, pois houve um 
aumento na demanda devido ao fato das pessoas 
decidirem estocar alimentos. “Na primeira semana 
da pandemia podemos afirmar que o orgânico 
cresceu no mínimo 20%, mas o setor já dá sinais 
de se normalizar ao patamar de antes”.

Um dos produtos que está se destacando neste 
período é a própolis. Por ser considerado um com-
posto natural que aumenta a imunidade, a procura 
está sendo bem maior do que antes. “O consumidor 
está disposto a adquirir produtos saudáveis, colocan-
do no mesmo nível de importância da higienização. 
No geral, a indústria está bem. Alguns vendendo 
mais, outros menos. Mas, na média, o balanço é 
positivo. Por exemplo, uma associada da Organis 
nunca exportou tanto própolis como agora”.

mercado em ascensão
Seja pela tendência de que, nos últimos 

anos, as pessoas estão mais interessadas em 
manter uma alimentação mais saudável ou por 
procurarem consumir produtos mais sustentá-
veis, o fato é que os orgânicos estão ganhando 
o mercado. Para se ter uma ideia, o segmento 
fatura por ano, aproximadamente, US$ 100 
bilhões, sendo que os Estados Unidos repre-
sentam quase a metade do mercado mundial, 
seguido por Alemanha, França, China e Canadá.

“Os orgânicos estão ganhando cada vez mais 
espaço nos supermercados, seja na seção de 
frutas, legumes e verduras ou nas gôndolas de 
alimentos processados. Já no setor de serviços, há 
muitos restaurantes que usam apenas produtos de 
origem sustentável em seus pratos”, destaca Cruz.

No Brasil, há mais de 21 mil produtores orgâ-
nicos certificados, sendo que lucro, de 2019, do 
segmento foi de R$ 4,5 bilhões e as exportações 
faturaram US$ 190 milhões. “Acredito que, para 
2020, o setor pode crescer entre 10% e 15%. 
Caso esse aumento se mantenha constante nos 
próximos anos, vamos chegar nos 2 dígitos logo. 
Isso deixa claro que, ao contrário do que muitas 
pessoas pensam, o orgânico não é uma questão 
de moda, é um conceito que veio para ficar”.

definição de orgânico
No Brasil, a Lei 10.831 de 23 de dezembro 

de 2003 regulamenta o que pode ou não ser 
considerado um produto orgânico. Segundo essa 
legislação, no seu primeiro artigo, “considera-se 
sistema orgânico de produção agropecuária todo 
aquele em que se adotam técnicas específicas, 
mediante a otimização do uso dos recursos na-
turais e socioeconômicos disponíveis e o respeito 
à integridade cultural das comunidades rurais, 
tendo por objetivo a sustentabilidade econômica 
e ecológica, a maximização dos benefícios sociais, 
a minimização da dependência de energia não 
renovável, empregando, sempre que possível, 
métodos culturais, biológicos e mecânicos, em 
contraposição ao uso de materiais sintéticos, a 
eliminação do uso de organismos geneticamente 
modificados e radiações ionizantes, em qualquer 
fase do processo de produção, processamento, 
armazenamento, distribuição e comercialização, 
e a proteção do meio ambiente”.

O segmento fatura por
ano, aproximadamente,

US$ 100 bilhõesPi
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Ciclo de crises econômicas: saiba
como não entrar em desespero

A crise desencadeada pela COVID-19 tem mexi-
do com todos os mercados ao redor do mundo de 
forma muito intensa. A volatilidade vista nas últimas 
semanas, já é mais acentuada do que a da última 
crise financeira, ocorrida em 2008. O cenário de 
aversão a riscos tem derrubado as bolsas mundiais 
e depreciado as moedas emergentes. 

O noticiário é turbulento e bastante nebuloso. 
Acrescenta-se ao cenário, a chamada “guerra de 
preços”, causada pelo desalinhamento entre as 
Organizações dos Países Exportadores de Petróleo 
(OPEP) e a Rússia, que culminou no aumento 
da produção de petróleo e, consequentemente, 
impactou o preço da commodity, que caiu 35% no 
último mês. O resultado disso tudo foi à elevação da 
volatilidade no mercado financeiro e uma boa dose 
de desespero, por parte não só dos investidores, mas 
de grande parte da população. 

É fundamental nestes momentos, analisar 
detalhadamente a conjuntura atual, ao mesmo 
tempo em que olhamos para o retrovisor. Os eventos 
de crise registrados na história acabam sendo um 
padrão comparativo em cenários como o atual. 

O contexto vigente é desafiador. As projeções 
de PIB’s vêm sendo revisadas para baixo em função 
da paralisação de vários setores. No caso do Brasil, 
vários governos estaduais e municipais vêm ado-
tando medidas de fechamento total (lock down) de 
diversos setores para tentarem conter o avanço do 
vírus. O que acaba gerando um impacto econômico.

Neste cenário, os olhares se voltam para os go-
vernos e bancos centrais de diversas economias, que 

têm se mobilizado para tomar atitudes que auxiliem 
uma recuperação mais rápida, o que contribui muito 
positivamente para o mercado financeiro, trazendo 
alívio para o setor. 

Para muitos, olhar para um mercado extre-
mamente volúvel como o atual, causa desespero 
e pânico, mas a realidade é que essa volatilidade 
pode trazer grandes oportunidades para quem 
tem apetite por riscos e não tem necessidade de 
liquidez no curto prazo. 

Existe uma regra de ouro que deve ser con-
siderada no mercado financeiro: volatilidade 
é igual a risco para quem precisa de liquidez! 
Liquidez é a capacidade de se ter o recurso finan-
ceiro de imediato – um exemplo de ativo com 
liquidez é a poupança –. Ou seja, se você utiliza 
o seu recurso de liquidez, a chamada “reserva de 
emergência”, para investir em um mercado mais 
volátil, como o de renda variável, por exemplo, o 
seu dinheiro se torna refém das oscilações. Estas 
que no curto prazo, podem ser positivas, ou, em 
um momento como o atual, bastante negativas. 
O que acontece é que acabam surgindo ne-
cessidades e o resgate desse tipo de recurso se 
torna inevitável, fazendo com que você acumule 
grandes prejuízos. 

Já para o investidor que não necessita do re-
curso imediatamente, possui uma visão de longo 
prazo e uma carteira diversificada, a volatilidade 
dos mercados acaba gerando grandes oportuni-
dades de comprar ativos bem mais baratos do 
que antes. 

Quando olhamos para os indicadores de 
fluxo de negociação dos contratos futuros do 
Índice Bovespa (IBOV), é possível perceber, nas 
últimas semanas, que enquanto grande parte dos 
investidores brasileiros vende os seus ativos por 
causa do desespero, outro número significativo de 
investidores internacionais aproveita para comprar, 
agora com preços considerados mais atrativos. 

Atualmente, analisando a história, nos últimos 
20 anos foram 19 ocasiões em que a bolsa brasi-
leira teve queda média de 27,5%. Em cenários de 
recessões econômicas globais, a queda média foi 
de 52%, como ocorridos em 2001 e 2008. 

Em comparação com 2008, por exemplo, a 
chamada “crise do subprime” foi um intenso colapso 
financeiro desencadeado pela concessão de emprés-
timos hipotecários de alto risco, que acabou levando 
inúmeros bancos a falência. Ou seja, empresas, 
bancos e pessoas físicas quebraram e demoraram 
um bom tempo para sair da insolvência. 

Naquela época, os bancos centrais demoraram 
a agir, cenário que é muito diferente do atual, pois, 
apesar da crise ter se instaurado em tempo recorde, 
os bancos centrais e órgãos responsáveis têm se 
demonstrado ágeis, tomando medidas a fim de 
aliviar as tensões. 

Uma visão de longo prazo aliada a uma con-
textualização sobre outras crises vividas no passado 
são combustíveis para trazer um pouco mais de 
alívio em meio às incertezas. A história demostra 
que crises passam e acabam beneficiando aqueles 
que mantêm a racionalidade no lugar da emoção.

Pandemia nas favelas
Todos os especialistas brasileiros entendem que, a partir 

desta semana, a COVID-19 irá deixar de incomodar a classe 
média e alta para subir às favelas e comunidades de todo o 
Brasil. Aí ficará difícil de buscar uma solução para o problema, 
que também passa a ser social, pois essas pessoas não têm 
sequer água encanada. Cruz credo, gente! 

Zé maria e os políticos
Experiente jornalista, o mineiro José maria trindade, radi-

cado em Brasília há mais de 30 anos, disse: “É engraçado, mas 
é muito difícil encontrar algum deputado que, efetivamente, 
esteja feliz. Parece que estão sempre em pé de guerra, com 
problemas urgentes e demandas insuperáveis”.   

Preço da saúde
Em Minas e no Brasil, os preços de todos os produtos envol-

vidos no combate ao coronavírus estão acima da tabela de mer-
cado. Um exemplo disso pode ser a cerca que foi colocada em 
torno da Praça do Papa, no alto da Avenida Afonso Pena, região 
Centro-Sul de Belo Horizonte. Como foi comprada às pressas 
e sem licitação, ela pode ter custado muito mais do que vale.

Justiça x médico
Durante 2 anos seguidos, a Polícia Federal e o poder Judi-

ciário eram os verdadeiros donos do Brasil, com poder acima 
de todos. Agora, a ascensão dos meritíssimos diminui e a 
visibilidade dos médicos cresceu, ou seja, sai à toga e entra o 
jaleco branco. E, assim, o Brasil vai vivendo. 

outra civilização 
Experiente médico e administrador Paulo saldiva, membro da 

Academia Brasileira de Medicina, ao analisar o quadro da pandemia 
mundial reforça a tese de alguns especialistas: “Depois que tudo isso 
terminar, a humanidade vai reiniciar diferente. Não basta ter tudo se 
não tem saúde para poder continuar vivendo”, refletiu.

reflexos da crise
Para o historiador marco Antonio Villa, os reflexos da crise 

só serão extirpados lá pelo fim de 2021, pois, neste momento, os 
problemas financeiros não podem sequer ser mensurados. “Assim 
como aconteceu na China, aqui também teremos um crescimento 
menor para os próximos 15 meses”, avaliou o mestre. 

explanada em movimento
“A Explanada dos Ministérios, em Brasília, nunca foi tão movi-

mentada como nestes últimos meses. Quando não é o presidente, 
são os parlamentares que fazem questão de subir a temperatura do 
ambiente político”. Opinião do cronista político gerson camarotti.

Preço da gasolina
Para o economista e professor da Fundação Getulio Vargas, ges-

ner oliveira, os postos de combustíveis não querem diminuir o preço 
da gasolina tendo como base a decisão da Petrobras em conceder 
descontos nas refinarias. “Mas é só brasileiro deixar de comprar que 
eles vão ter que ceder, afinal, essa atitude é uma falta de patriotismo. 
É ganância comercial dos proprietários”, afiança oliveira.
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Pesquisa aponta etanol vantajoso em bH,
mesmo com queda no preço da gasolina

Valores de combustíveis caíram devido ao isolamento social

“O principal
fator da queda
da gasolina é

o mercado
externo com

um preço
negativo
histórico
do óleo”

O belo-horizontino que, mes-
mo com o isolamento so-
cial, necessita de circular de 
carro pela cidade já deve ter 

notado que o preço dos combustíveis 
na capital tem caído consecutivamen-
te. Segundo levantamento divulgado 
pelo site Mercado Mineiro, que con-
sultou 77 postos em Belo Horizonte, 
em comparação com março, o preço 
médio do etanol caiu 12,10%, en-
quanto o da gasolina comum teve 
baixa de 2,56%.

Entre os estabelecimentos pesqui-
sados, o menor preço encontrado da 
gasolina comum foi R$ 3,799 e o maior 
R$ 4,599, variando 21%. No caso do 
etanol, o menor preço encontrado foi 
de R$ 2,478 e o maior de R$ 3,199, 
com uma diferença de 29,10%. 

A contínua redução nos preços 
dos combustíveis é resultado das 
sucessivas diminuições do valor nas 
refinarias da Petrobras – desde janeiro, 
o valor do combustível já caiu 48% – e 
também reflete a queda no consumo 
mundial de petróleo registrado após o 
começo da pandemia do coronavírus. 

“O principal fator da queda da 
gasolina é o mercado externo com 
um preço negativo histórico do óleo. 
Temos uma produção de petróleo 
que o mundo não está consumindo 
devido à quarentena praticamente 
mundial, então a oferta continua a 
mesma, mas a demanda reduziu bas-
tante. Isso gera uma queda violenta 

no preço do combustível no mercado 
externo e a Petrobras repassou isso 
para as refinarias, só que as distribui-
doras não repassaram integralmente 
esse valor”, explica Feliciano Abreu, 
diretor do site Mercado Mineiro.

Segundo o diretor,  mesmo 
com a gasolina sendo encontrada 
em alguns locais abaixo de R$ 4, 
o etanol continua mais vantajoso 
para o consumidor. “Por mais que 
a gasolina tenha caído de janeiro 
até agora, o valor atual do etanol, 
em Belo Horizonte, corresponde a 
66% da gasolina, bem abaixo do 
referencial de 70%, e deve ficar ain-
da mais vantajoso com a chegada 
da safra”, compara Abreu. 

A conta geralmente usada para 
saber qual combustível é mais van-

tajoso leva em consideração que o 
etanol tem em média 70% do poder 
calorífico da gasolina. Por isso, para 
escolher, o consumidor deve multi-
plicar o valor da gasolina por 0,7. O 
resultado é o preço máximo que o 
etanol vale a pena. 

outros estados

Um levantamento da ValeCard, 
empresa especializada em soluções 
de gestão de frotas, apontou que o 
preço médio da gasolina comum no 
Brasil caiu 7,07%, em comparação 
com o valor registrado no mês de 
março. 

Na comparação com o mês pas-
sado, os estados que registraram 
maiores quedas no preço foram 
Paraná (-13,28%), Distrito Federal 
(-12,75%), Espírito Santo (-10,05%) 
e Mato Grosso (-9,79%). Por outro 
lado, no mesmo período, as me-
nores reduções foram registradas 
no Amazonas (-3,38%) e no Acre 
(-3,69%). Em Minas Gerais, a queda 
registrada foi de -8,12%. O Amapá 
foi o único estado onde o preço su-
biu 2,03% no comparativo mensal. 

Entre as regiões do país, a Nor-
te é a que tem a gasolina mais cara 
(R$ 4,474, em média), e o Sul, a 
que tem o combustível mais barato 
(média de R$ 4,026). No Sudeste, 
São Paulo tem o combustível com o 
menor valor (R$ 4,073). Já o Rio de 
Janeiro tem o maior valor médio 
da região (R$ 4,741).  Em Minas, a 
média é de R$ 4,471.
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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.
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D A  C O C H E I R A

ENCADERNAÇÃO EM GERAL
Executamos qualquer t ipo de encadernação em CAPA DURA com revestimento em
P E RC A L U X ,  T E C I D O,  CO U RO,  PA P E L  E S P E C I A L ,  P E L I C A  o u  q u a l q u e r  m a te r i a l 
escolhido pelo cliente que seja adequado para uso de cola. Temos WIRE-O nas cores:
preto, branco e prata, fazermos até 42 cm de largura em PP OU CAPA DURA. Também
trabalhamos com aspiral. Traga seu trabalho de faculdade.

Rua Esmeralda, 592 - Bairro Prado - Telefax: (31) 3372-2700
E-mail: ab@encadernacoes.com.br

Email: acir.antao@ig.com.br

AN I V ERSAR I ANT E S

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

O conteúdo desta coluna é de responsabilidade exclusiva do seu autor

sesc em minas cede espaço
para instalação de base do samu

Estrutura fica nas dependências do Sesc Centro de Excelência em Saúde, na região da Pampulha

O Serviço de Atendimen-
to Móvel de Urgência 
(Samu) em Belo Horizon-
te já conta com mais uma 

base de apoio para atendimento 
à população. Em parceria firmada 
com a Prefeitura de Belo Horizonte 
(PBH), o Sesc em Minas cedeu um 
espaço nas dependências do Sesc 
Centro de Excelência em Saúde, 
para utilização do 192.

O local, situado na Rua Viana 
do Castelo, 645, no bairro São 
Francisco, região da Pampulha, 
conta com uma área de 43,80 m² 
divididos em dois vestiários (um 
masculino e um feminino), área 
de trabalho com ar condicionado 
digital e bebedouro.

A estrutura tem localização 
estratégica, próxima a dois impor-
tantes corredores de acesso da cida-
de – o Anel Rodoviário e a Avenida 
Antônio Carlos. Dali, as equipes têm 
mais facilidade para se deslocar em 
direção a vários destinos, podendo 

chegar mais rápido a quem os 
acionou. A gestão do atendimento 
é toda feita pelo Samu. A equipe 
é composta por dois técnicos de 
enfermagem e um motorista, que 
atuam no local todos os dias da 
semana, por 24 horas.

Se
sc

negociAÇão Prossegue no PlAnAlto - Depois do chororô das principais 
lideranças políticas do país a respeito da presença do presidente Jair Bolsonaro 
nas manifestações contra o Congresso e o Supremo Federal, as negociações entre 
o governo e o Senado estão em andamento para votação do projeto que deter-
mina ajuda financeira aos estados e municípios. O Senado admite que tem de 
haver contrapartida, como o congelamento por 2 anos de salário de servidores e 
suspensão de concursos pelo mesmo período. Se isso acontecer, será uma derrota 
para o presidente da Câmara, deputado Rodrigo Maia (DEM) que, apesar de ser 
do mesmo partido do presidente do Senado, não conseguiu sensibilizar David 
Alcolumbre (DEM) para bater de frente com a equipe econômica do governo.

ZemA mAntém PosiÇão - O governador de Minas Gerais, Romeu Zema 
(Novo), continua sustentando sua posição política de não brigar com o presi-
dente Jair Bolsonaro. Ele não assinou a carta de governadores que discordava de 
declarações do presidente da República contra o Congresso durante a pandemia 
do coronavírus. Após a repercussão negativa, o chefe do Executivo mineiro se 
manifestou. “Não sou a favor da volta do regime militar. Não consigo imaginar 
como, ainda hoje, um discurso contra a democracia possa ter eco. Defender a 
Constituição e as instituições é meu dever”.

Pressão em cimA de KAlil - Crescem as manifestações pedindo a reabertura 
gradual das lojas em Belo Horizonte e região metropolitana. Os empresários reivindicam 
que o prefeito Alexandre Kalil (PSD) coloque um fim no decreto que impede o funcio-
namento de boa parte do comércio na cidade, por conta do combate ao coronavírus. O 
chefe do Executivo é enfático e mantém o isolamento social horizontal na capital mineira. 
“Não temos ainda a data de saída dessa pandemia e nem da flexibilização”, disse.

o governador de Goiás, Ronaldo Caiado (DEM), o mais “bravo 
defensor do isolamento social” que chegou a romper com Bolso-
naro, já mudou sua posição e admite estudar a flexibilização do 
distanciamento em seu estado.

 

Apenas as prefeituras que tem como renda o Fundo de Partici-
pação dos Municípios (FPM) devem ficar com as contas em dia. Elas 
sobrevivem apenas dos repasses do governo federal, sem geração 
própria de ICMS, pois não tem indústria ou comércio forte.

Aqui, em minas, a situação é mais séria. Funcionários públicos 
vão receber salários com atraso de meses como foi no passado.

Apesar de ter impedido o aumento de passagem no transporte 
coletivo neste ano, o prefeito Alexandre Kalil (PSD) desconversa 
quando o assunto é ajudar empresários do setor em dificuldade de 
pagar salários de motoristas e trocadores.

emanuel carneiro e sua esposa, ilma Araújo

ex-ministro
roberto

brant passa
aniversário
preocupado

com a
economia

do país

domingo, dia 26 de abril
Dom Walmor Oliveira de Azevedo
(arcebispo Metropolitano de BH e presidente da CNBB)
Alci Lucas Gomes
Moacir Pedrosa

segunda-feira, 27
Emanuel Soares Carneiro
(diretor-presidente da Rádio Itatiaia)
Ex-deputado Paulo Ferraz
Jornalista Carlos Lindenberg
Jornalista Márcia Barroso
Radialista Tia Dulce Maria
Empresário Newton Lubeck

terça-feira, dia 28
César Masci - Ex-presidente do Cruzeiro
Lucio Bem Querer
Delegada Elaine Matozinhos
Senhora Virginia Mares Guia

Quarta-feira, 29
Deley da Viola - Brumadinho
Engenheiro e ex-deputado Fabio Avelar
Conselheiro Mauri Torres - Tribunal de Contas de Minas
Senhora Zilda Couto

Quinta-feira, 30
Maria Julia Antão Lara
Jornalista Antonio Teles

sexta-feira, dia 1º de maio
Jornalista e advogada Patrícia Diou
Ari de Castro
José Marcelo Alvarenga - Contagem

sábado, 02 
Ex-prefeito Julio Laender
Delegado e deputado Paulo Schettino
Ex-ministro Roberto Brant
Ex-prefeito Rui Muniz
Jornalista Luiz Fernando Perez
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escritorA e cronistA

celinA morAes

O conteúdo desta coluna é de responsabilidade exclusiva do seu autor

no furacão da coVid-19: ou agimos 
como o bambu ou lutamos contra o vento

Feroz e veloz, o vírus atinge 
sem preconceitos ricos e po-
bres, fortes e fracos, crianças, 
jovens e adultos, desenvolvidos 
e emergentes, e diante da pan-
demia só consigo me inspirar em 
Eclesiastes. 

Hoje é tempo de se recolher, 
orar e rezar sem se abraçar; 
tempo de poupar a saúde e de 
agradecer quem não a poupa 
por nós; tempo de prantear as 
perdas e agradecer as curas. 
Que todo ser humano coma e 
beba, e goze do bem de todo o 
seu trabalho. 

E se não houver trabalho? 
O desemprego me aterrorizou. 
Quando desembarquei em São 
Paulo em 1980, caía um dilúvio. 
Pensei: chuva floresce e aqui 
vencerei. Mas, o que minha ima-
ginação vislumbrava, a realidade 
deletava. A primeira demissão 
veio porque recusei ser amante 
do chefe. Achou-me topetuda 
demais por ser pobre, ambiciosa 
e ainda recusar “melhorar” 
de vida. 

Por anos, temi 
não poder pagar a 
vaga do pensio-
nado. A fome 
não me de-
sesperava, 
m a s  n ã o 
ter aonde 
dormir me 
apavorava. 
P o d e r i a 
voltar para 

a casa dos meus pais. Mas, a 
sensação seria de fracasso e 
como desapontar meu pai, o 
único que acreditou na minha 
loucura de sair de casa aos 17 
anos para vencer na vida. Trouxe 
na bagagem seu conselho de ter 
Deus no coração para me guiar 
numa cidade repleta de perigos. 

Por sorte, amava diversões 
gratuitas, como ler e caminhar. 
Andava pela Avenida Paulista e 
pensava: “tantas janelinhas aí 
no alto, deve ter uma para mim”. 
Para a realidade não apagar 
meus vislumbres, entrava no 
Trianon, um parque no meio da 
Paulista, e lá adquiria uma força 
infinita vendo nossa finitude 
diante de árvores centenárias. 

O desemprego deixou cica-
trizes, mas o enfrentei com fé e, 
como o bambu, movia-me com 
o vento, jamais contra ele. Muitos 
me humilharam nessa jornada 

e outros muitos me estenderam 
a mão. Minha última demissão 
foi 21 anos atrás por telefone na 
crise cambial brasileira. 

Neste furacão da COVID-19 
continuo sendo o bambu, sem 
lutar contra o vento, mais forte e 
mais veloz que eu. Agradeço por 
trabalhar de casa, com salário 
e benefícios, e poder retribuir 
quem hoje precisa de mim para 
se manter na quarentena. O 
salário e o vale-transporte de 
minha colaboradora doméstica 
continuam integrais. Alguns 
amigos fizeram o mesmo com 
as diaristas. Entendemos que 
nestes tempos de isolamento 
social estar em casa não é férias. 
Tempo de repartir e esbanjar 
generosidade e compaixão. 

Quando a fúria do furacão 
passar será como num pós-
-guerra. Os regentes precisarão 
reconstruir os estragos para que 
os regidos continuem a tocar na 
orquestra. 

Somos pó e ao pó retor-
naremos, mas entre as 

lágrimas da chegada 
e as da partida, 

existe a vida; e 
se há vida, há 

luta e grati-
dão, porque 
certamente 
suave é a 
luz, e agra-
dável é aos 
olhos ver o 
sol.

daniel Amaro

limpeza dos óculos e lentes de contato no
período da pandemia deve ser redobrada

Uma das recomendações da Orga-
nização Mundial de Saúde (OMS) 
para se proteger contra a COVID-19 
é evitar levar as mãos aos olhos. 

Para quem usa lentes de contato ou óculos, 
os cuidados de higiene devem ser redobrados 
durante a pandemia. Isso porque a superfície 
desses acessórios pode acumular secreção 
contaminada e facilitar a transmissão do 
vírus. Segundo estimativa do Instituto Bra-
sileiro de Geografia e Estatística (IBGE), 19% 
da população brasileira sofre com alguma 
deficiência visual.

A Academia Americana de Oftalmolo-
gia recomenda que usuários de lentes de 
contato deem preferência para os óculos 
nesse momento. De acordo com a entidade, 
a substituição serve para que as pessoas 
possam tocar menos no rosto. No Brasil, 
a orientação da Sociedade Brasileira de 
Oftalmologia (SBO) é não abandonar o uso, 
mas aumentar o rigor de limpeza das mãos 
e da própria lente.

O oftalmologista Rômulo Carvalho reforça 
que a transmissão da COVID-19 se dá pelo 
contato de gotículas contaminadas com a 
mucosa dos olhos, boca e nariz. “É importante 
se atentar a tudo, principalmente ao falar, 
tossir e espirrar, além de tocar em superfícies 
que podem estar infectadas como as próprias 
mãos, objetos em geral, apoio do ônibus, 
corrimão, maçaneta, entre outros”.

Ele afirma que, no isolamento social, as 
pessoas tendem a usar com mais frequência 
o celular, computador e televisão. “Encarar 
esses equipamentos por longos períodos pode 
ocasionar coceira, vermelhidão e irritação 
nos globos oculares. Por isso, muitos tendem 
a levar mais as mãos aos olhos. A situação 
é ainda pior para os usuários de lentes de 
contato”, alerta.

Ainda segundo o especialista, não há 
necessidade de suspender o uso das lentes. 
“Quem usa deve ter uma atenção mais cui-
dadosa. É preciso limpar bem as mãos e o 
rosto com água e sabão antes de retirá-las 
ou colocá-las. E higienizar o acessório com 
a solução própria para cada tipo de lente. 
Esse líquido é um removedor de proteína e 
é suficiente para matar o vírus. Também é 
recomendado pingar lubrificante ou colírio 
sempre que possível e não a usar por mais 
de 12 horas seguidas”.

No caso dos óculos, o oftalmologista sa-
lienta que eles podem funcionar como uma 
barreira de proteção e impedir que o vírus 
entre em contato imediato com os olhos. 
“Mesmo assim, não vai adiantar nada se 
não tivermos cuidados básicos e mantermos 
uma higiene adequada. Vale lembrar que, 
independente de pandemia, não devemos 
compartilhar objetos pessoais. Também evite 
colocar os óculos sobre a cabeça, pendurar 
na roupa ou apoiar em diversas superfícies”.

É justamente por estarem a maior parte 
do tempo no rosto que a limpeza dos óculos 
é fundamental. “O ideal é higienizá-los de 
duas a três vezes ao dia, usando apenas água 
e detergente neutro. Use um pano macio ou 
uma flanela para secar e não riscar as lentes. 
Também vale usar álcool 70% para limpar as 
hastes. Outros produtos como sabonete líquido 
ou shampoo devem ser evitados, pois eles 
podem estragar os óculos”, alerta.

Os cuidados que os trabalhadores de 
serviços essenciais e quem precisa sair de 
casa devem ter são ainda mais importantes 
para evitar o contágio. “Eles lidam com 
diversos públicos, mexem com dinheiro, 
produtos e utilizam o transporte público. 
Nesses casos, a recomendação é que evi-
tem levar as mãos no rosto e nos óculos 
para não correr o risco de contaminação. 
A higienização é a melhor prevenção neste 
período de pandemia”, conclui.

como
limpar

os óculos

lave com água corrente para remover a poeira

despeje um pouco de detergente sobre as lentes

enxague com água corrente em abundância

seque com uma toalha macia ou uma flanela

Passe álcool 70% nas duas hastes

esfregue com a mão limpa em movimentos circulares
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2,5 pessoas

400 pessoas15 pessoas

em 30 dias contaminam

até 2 pessoas até 3 pessoas

em 5 dias contamina

1pessoa
em 5 dias contamina

1pessoa

em 30 dias contaminam

Quando você se cuida, 
também protege quem está à sua volta!
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facebook.com/SucodeUvaAurora
vinicolaaurora.com.br/sucodeuva

O suco de uva integral Aurora é delicioso 
e saudável, porque é feito com muita uva. 
Não tem adição de água, açúcar ou corantes.  
E ele é produzido por mais de 1.100 famílias,  
que trabalham com todo o carinho e dedicação 
para que cada garrafa tenha sempre 
as melhores uvas e, claro, o melhor sabor 
para você e para a sua família.

da redação

eAd durante a quarentena: lei não é clara
sobre descontos na mensalidade escolar
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Gabriel Sales, 12 anos, assim 
como milhares de alunos 
brasileiros, está estudando 

de maneira remota desde que as 
medidas de isolamento social se 
intensificaram para tentar conter 
o avanço do coronavírus no país. 
Para ele, apesar de ser melhor não 
ter que se descolocar para a escola 
diariamente, ainda há dificuldade 
para se concentrar durante alguns 
minutos. “Na sala de aula, há dis-
trações sim, mas sinto que consigo 
ficar mais atento. Além disso, meu 
irmão mais novo também está em 
casa e ele é muito agitado”.

Viviane Sales, mãe de Gabriel, 
tenta manter a rotina de estudos 
dos dois filhos em casa. “Não é 
uma tarefa fácil, principalmente 
para o pequeno, que pensa que 
está de férias”. Porém, para ela, 
a pior parte não é ter que ajudá-
-los com as tarefas escolares, mas 
continuar pagando a mensalidade 
mesmo sem as aulas presenciais. 
No total, a mãe gasta um pouco 
mais da metade do seu salário com 
essa despesa mensal. “Acho que 
eles poderiam diminuir um pouco 
esse valor, pois não estão tendo 
alguns gastos, como água e luz, e, 
em contrapartida, essas despesas 
aumentaram aqui em casa”.

O advogado Guilherme Rezen-
de diz que devemos refletir que es-
tamos passando por uma situação 
nunca antes experimentada e que 
nos leva a vários questionamentos, 
como esse de Viviane. “Pensando 
de forma isolada e levando em con-

sideração apenas o Código de De-
fesa do Consumidor, poderíamos 
refletir que, se não há prestação de 
serviço em determinado período, 
não deve haver a contrapartida 
do pagamento. Se o contrato era 
para aulas presenciais e agora é 
EAD, deve-se haver abatimento no 
preço contratado”, explica.

Porém, segundo a Lei Federal 
9.870/99, a contratação de servi-
ços particulares de educação se dá 
por anuidades ou semestralidades 
escolares do ensino pré-escolar, 
fundamental, médio e superior e 
o valor total, anual ou semestral, 
terá vigência por um ano e será 
dividido em 12 ou 6 parcelas men-
sais iguais. “Desta forma, a atual 
suspensão das aulas presenciais 
nas instituições de ensino não 
implica em descontos em men-
salidades escolares, uma vez que 
não são contados os dias, mas o 
ano letivo”.

Com essa dualidade, podemos, 
se levarmos ao pé da letra, en-
contrar razão para consumidores 
e instituições de ensino, mas o 
advogado defende que o momento 
requer discussões e acordos, uma 
vez que a situação em que vivemos 
traz prejuízos a todos. “A preocu-
pação não deve ser em relação 
ao direito ou não das escolas em 
cobrar a mensalidade durante a 
pandemia, mas sim em negociar 
individualmente com cada consu-
midor, pois a realidade de cada um 
é diferente. Devemos todos pensar 
na melhor maneira de conduzir a 
situação, de forma que os prejuízos 
sejam os menores possíveis para 
todos”.

regulamentação

Para tentar resolver a situação, 
a Secretaria Nacional do Consumi-
dor (Senacon), órgão vinculado ao 
Ministério da Justiça e Segurança 
Pública, foi o primeiro a se manifes-
tar sobre o tema. A entidade emitiu 
uma nota técnica recomendando 
que os consumidores evitassem 
cancelar, pedir desconto ou reem-
bolso total ou parcial em mensa-
lidades de instituições de ensino 

que tiveram as aulas suspensas 
por conta da pandemia. “Segundo 
a recomendação, que orienta os 
Procons do Brasil, não há motivo 
plausível para que o cliente solicite 
qualquer tipo de ressarcimento 
nos casos em que a instituições 
se disponham a oferecer o serviço 
interrompido posteriormente, por 
meio de aulas presenciais ou pela 
oferta de aulas on-line, de acordo 
com as diretrizes do Ministério da 
Educação”.

Há também em tramitação vá-
rios projetos de lei, tanto na esfera 
federal quanto na estadual, para 
estabelecer regras de cobrança de 
mensalidades no período da pan-
demia. Na Câmara dos Deputados, 
três projetos de lei visam conceder 
desconto de 30% a 50% durante 
esse período, além de proteger o 
salário dos professores. Já a Assem-
bleia Legislativa do Estado de Minas 
Gerais (ALMG) discute medidas de 
redução das mensalidades em 50%.

“se não há
prestação de
serviço em

determinado
período, não
deve haver a
contrapartida

do pagamento”
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da redação

novo coronavírus causa
pane na indústria da moda

O começo de ano é marcado pelas 
principais semanas de moda ao 
redor do mundo. Porém, em 2020, 
foi diferente. Tão logo estourou 
a crise do coronavírus na China, 

a indústria fashion sofreu com diversos can-
celamentos. Paris e Milão não tiveram suas 
movimentadas Fashion Weeks, que ditam 
tendências do setor para todo o planeta. Tóquio 
e Seul também cancelaram seus principais 
eventos do segmento. E os impactos chegaram 
rapidamente ao Brasil. A São Paulo Fashion 
Week, principal semana de moda, foi cance-
lada. O Minas Trend Preview, que aconteceria 
em BH na última semana, também foi adiado 
e não tem previsão de data. 

Para a estilista Adriana Farina, a pandemia 
chegou num momento em que a indústria já se 
preocupava com seu ritmo frenético, principal-
mente do ponto de vista da sustentabilidade e 
investimento. “A crise sanitária forçou a disrup-
ção desse mercado, fazendo com que desfiles 
e temporadas fossem ‘apagados’ da primeira 
metade do calendário de 2020”.

Ela acrescenta que a moda vai enfrentar 
um mercado recessivo e uma transformação 
industrial dramática. “Seremos testemunhas de 
algumas mudanças do sistema fashion, como 
o crescimento do digital, o design atemporal e 
o declínio do atacado, coisas que já estavam 
para acontecer, mas que a pandemia acelerou”.

Fernanda Thibau, diretora de uma marca 
de roupa de BH, acredita que a crise vai mudar 
a forma de consumir das pessoas. “O varejo está 
em constante transformação. As pessoas não vão 
parar de consumir, até porque a população está 

mais criteriosa em relação ao que comprar. As 
marcas estão atentas como fabricam seus pro-
dutos, com foco no processo, impacto e desejo do 
consumidor. A era da aparência vem perdendo 
espaço para a da transparência”.

Renata Marcolino, CEO de uma rede de 
calçados, afirma que o momento é de adapta-
ções. “Quem não estava no on-line, tem corrido 
para se incluir e o e-commerce seguirá como 
tendência. É fato que boa parte da população 
ficará insegura para sair e frequentar lugares, 
com isso, a prioridade serão compras pela inter-
net”. Mesmo já tendo presença na web, Renata 
precisou fazer ajustes. “Vendíamos pelas redes 
sociais, mas, agora, implantamos o sistema de 
delivery em 60 das 150 lojas e estamos desen-
volvendo um e-commerce exclusivo”.

Adriana também enxerga o digital como 
uma saída. “O isolamento forçou uma mu-
dança de comportamento que permanecerá 
por um tempo. Com isso, as compras on-line 
ganham destaque. A solução não será apenas 
reduzir o excesso de estoque, mas também 
recuperar a confiança e o entusiasmo dos 
consumidores, que estarão sem dinheiro, e 
isso não pode ser alcançado exclusivamente 
com descontos”.

Fernanda acrescenta que é o momento de 
criar alternativas que mantenham o mercado 
em movimento. “Temos que trabalhar o nosso 
mindset de crescimento para vencermos as 
próximas etapas. Outro detalhe importante 
é acompanhar e entender as mudanças e 
novidades no segmento de varejo. É necessário 
desenvolver um novo planejamento estratégico 
para fortalecer nossa relação com o cliente. A 
finalidade é auxiliar, acompanhar e relacionar 
com todos da cadeia produtiva para sairmos 
juntos desse cenário delicado”, finaliza.
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Sebrae e Caixa proporcionam
crédito ao pequeno empresário

fiemg é apoiadora de projeto para
fabricação de respiradores em mg

Equipamento será essencial para o tratamento de pacientes da COVID-19
Sebrae e Caixa assinaram um 

convênio com objetivo de facilitar 
o acesso das micro e pequenas 
empresas (MPE), bem como micro-
empreendedores individuais (MEI), 
a crédito. A medida faz parte do 
conjunto de iniciativas que vem sendo 
implementado pelo governo federal 
e pelo Sebrae, para reduzir o impacto 
provocado pela crise do coronavírus 
sobre os pequenos negócios no Brasil. 
Para isso, segundo o acordo, serão 
utilizadas as linhas de crédito dispo-
nibilizadas pela Caixa e as garantias 
complementares concedidas pelo 
Sebrae por meio do Fundo de Aval às 
Micro e Pequenas Empresas (Fampe).

O acordo é um desdobramen-
to da Medida Provisória 932 que 
estabeleceu, por um período de 3 
meses, que 50% da arrecadação do 
Sebrae será destinada a fortalecer 
o Fampe e permitir um aumento 
nas operações de crédito com taxas 
mais baixas, maior prazo e melhor 
período de carência. A expectativa 
do Sebrae é que a operação comece 
com R$ 500 milhões para o Fampe 
em garantias, o que permitirá a 
concessão de aproximadamente R$ 
6 bilhões (podendo chegar a R$ 7 
bilhões) em negócios.

O Fampe viabiliza a garantia 
necessária às micro e pequenas 
empresas, atendendo às exigên-
cias das instituições financeiras 
para conceder operações de cré-
dito. O fundo de aval disponibili-
zado pelo Sebrae pode alavancar 
empréstimos no valor 12 vezes 
ao do seu patrimônio.  “Um dos 
maiores obstáculos no acesso dos 
pequenos negócios a crédito é a 
exigência de garantias feita pelas 
instituições financeiras. Nesse sen-
tido, o Fampe funciona como um 
salvo-conduto, que vai permitir aos 
pequenos negócios, incluindo até 
o microempreendedor individual, 
obterem os recursos para capital 
de giro, tão necessários para atra-
vessarem a crise provocada pelo co-
ronavírus, mantendo os negócios e 
os empregos”, explica o presidente 
do Sebrae, Carlos Melles.

Além de entrar com recursos 
para alavancar o volume de opera-
ções de crédito, o grande diferen-
cial do Fampe é que os empreen-
dedores vão contar com um crédito 
assistido pelo Sebrae. “Os donos de 
micro e pequenas empresas serão 
acompanhados ao longo de todas 
as fases da operação, por meio da 

oferta de capacitações e soluções 
adequadas às necessidades de 
cada empreendedor e do estágio 
em que ele se encontra no processo 
do crédito. Isso vai possibilitar a re-
dução do risco e, consequente, dos 
custos financeiros das operações”, 
acrescenta Melles. 

Nesse sentido, os empreen-
dedores terão à sua disposição 
tutoriais, capacitações EAD e pre-
senciais, bem como consultorias. 
Cada tipo de atendimento está 
voltado às necessidades de cada 
público específico.

No acordo com o Sebrae, a Cai-
xa se compromete a disponibilizar 
e utilizar linhas de crédito que aten-
dam às condições de melhores con-
dições de taxas, prazo e carência, 
de forma a atender a demanda por 
crédito em melhores condições, 
para MEI, micro e pequenas em-
presas. As duas instituições farão 
um intercâmbio de informações, 
por meio eletrônico, com o objetivo 
de agilizar e facilitar a concessão 
do crédito. Ainda em razão do 
acordo, a Caixa se compromete 
em estimular os empreendedores 
a buscar assessoria e consultoria 
especializada do Sebrae.

Segundo o presidente da Caixa, 
Pedro Guimarães, a parceria com o 
Sebrae tem o objetivo de apoiar o 
setor que vem sofrendo com a pan-
demia. “A Caixa, enquanto banco 
público tem a missão de dedicar 
uma atenção especial a este cliente 
que gera tantos empregos no país. 
Por meio da parceria, a Caixa dis-
ponibilizará melhores condições de 
taxas, prazo e carência, de forma a 
atender a demanda por crédito do 
setor”, disse. 

A parceria utilizará as linhas de 
crédito disponibilizadas pela Caixa 
e as garantias complementares 
serão concedidas pelo Sebrae, por 
meio do Fundo de Aval às Micro e 
Pequenas Empresas (Fampe). Se-
gundo o vice-presidente da Caixa, 
Celso Derziê, a expectativa é injetar 
R$ 12 bilhões em linhas de crédito 
facilitado para o setor.

carlos melles: “um dos maiores obstáculos ao crédito
é a exigência de garantias feita pelas instituições”
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O presidente da Federação 
das Indústrias do Estado de Minas 
Gerais (Fiemg), Flávio Roscoe, e o 
governador Romeu Zema (Novo) 
visitaram, no dia 16 de abril, em 
Belo Horizonte, a empresa de 
soluções tecnológicas Tacom. Eles 
conheceram o projeto social “Ins-
pirar”, que tem objetivo de fabricar 
respiradores para o tratamento da 
COVID-19. 

O equipamento passa por um 
refinamento do software e por 
simulações para, posteriormente, 
ser homologado pela Agência Na-
cional de Vigilância Sanitária (An-
visa) para ser produzido em escala. 
A viabilidade da fabricação esbarra 
no processo de homologação e re-
gulação pela Anvisa, processo que 

pode levar de 6 meses a 12 meses. 
Para tentar destravar o imbróglio, a 
Tacom conta com o apoio jurídico 
e técnico Fiemg. 

Roscoe explicou que cerca de 
10 projetos chegaram à Fiemg e 
a iniciativa da Tacom era a mais 
viável. “Foi justamente em função 
disso que nos envolvemos no 
projeto. Além do apoio de ordens 
técnicas, estamos integrando ou-
tras empresas para fazerem parte 
do programa”, disse. 

De acordo com Zema, em 
um momento em que há uma 
demanda em todo o mundo pelo 
equipamento, Minas Gerais pode 
sair na frente mais uma vez. “É 
muito bom saber que Minas tem 
condições de produzir com um 

custo que representa uma fração 
do respirador importado. Tive a 
oportunidade de conhecer como 
o ventilador funciona, justamente 
diante de um cenário em que to-
dos os estados demandarão uma 
grande quantidade do produto”, 
ressaltou. 

O diretor de marketing e mer-
cado da Tacom, Marco Antônio 
Tonussi, explicou que o desen-
volvimento do ventilador contou 
com mão de obra multidisciplinar: 
médicos intensivistas, engenheiros, 
programadores e desenvolvedores. 
“Recebemos o corpo clínico de 
um hospital de Belo Horizonte 
que afirmou que o equipamento 
é de fácil manuseio e de classe 
mundial”, disse.

Presidente da fiemg, flávio roscoe
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Casamento por videocon-
ferência e assinatura de 
escrituras de forma eletrô-
nica. Será possível realizar 

esses atos, em que normalmente é 
necessária a presença das partes 
em cartório, por meio digital. A 
novidade faz parte do projeto piloto 
da Portaria 6.405, publicada no dia 
22 de abril.

A prática dos atos em meio 
eletrônico será realizada por meio 
de plataforma tecnológica que 
irá tanto receber quanto realizar 
os pedidos. Os serviços estão 
disponíveis no 7º Tabelionato de 
Notas, no Ofício de Registro Civil 
com Atribuição Notarial do Barreiro 

e no Ofício de Registro Civil com 
Atribuição Notarial de Venda Nova. 
Todos têm sede em Belo Horizonte.

Os cartórios elencados irão 
informar as plataformas em suas 
páginas na internet e os usuários 
deverão realizar cadastro prévio, 
fornecendo informações pessoais, 
conforme descrição na portaria. 
Para os procedimentos em que 
haja necessidade de certificado 
digital, os cartórios irão informar 
como obtê-los.

De acordo com a portaria, o 
atendimento será feito ao público 
em geral, ao Poder Judiciário, ao 
Ministério Público e a órgãos da 
Administração Pública Direta, de 

forma a aprimorar a qualidade e 
a eficiência dos serviços.

Para a elaboração desse proje-
to piloto, a Corregedoria-Geral de 
Justiça de Minas Gerais considerou 
a utilização da internet e de outras 
tecnologias inovadoras, além de 
oferecer meios de acesso mais mo-
dernos e convenientes aos usuários 
dos serviços.

O projeto, conforme a portaria, 
“representa inegável conquista 
para a racionalidade, economia 
orçamentária, eficiência, segu-
rança jurídica e desburocratização, 
sem prejuízo da autenticidade, da 
segurança e da eficácia dos atos 
praticados”.

A Prefeitura de Contagem 
realizou no mais uma etapa da 
desinfecção de ruas e vias de 
grande movimentação na cidade 
com uso de hipoclorito, composto 
químico utilizado como desinfe-
tante. O objetivo da ação é com-
bater a proliferação da COVID-19. 
O processo começou na semana 
passada, nas regionais Industrial e 
Sede. Ao todo, 35 pontos da cidade 
passarão por processo similar de 
desinfecção.

Na ação foram contempladas 
as ruas Refinaria Duque de Caxias, 
Refinaria União e Metano, na re-
gional Petrolândia. Na praça que 
fica em frente à Escola Municipal 
Isabel Nascimento de Mattos foi 

montada uma zona de desinfecção 
para que os funcionários envol-
vidos na operação pudessem se 
desinfectar.

O procedimento consiste na 
aplicação de hipoclorito com pos-
terior uso de jato de água, após 
30 minutos. Antes da aplicação do 
produto, comerciantes e motoristas 
são orientados a baixarem as portas 
e a estacionarem seus veículos em 
outras vias. Em cada operação são 
utilizados cerca de 20 mil litros do 
composto químico e aproximada-
mente 30 mil litros de água.

Cerca de 60 pessoas participam 
de cada ação, entre agentes da 
Autarquia Municipal de Trânsito e 
Transportes de Contagem (Trans-

con), da Guarda Civil de Contagem 
(GCC), da Defesa Civil Municipal, de 
Combate às Endemias (Secretaria 
Municipal de Saúde) e do Corpo de 
Bombeiros de Minas Gerais.

O coordenador da Defesa Civil 
de Contagem, Samuel Lara, explica 
que o hipoclorito é capaz de elimi-
nar o vírus da COVID-19 nas superfí-
cies das quais o produto é aplicado, 
mas reforça que é importante que 
as pessoas sigam praticando o 
autocuidado. “A população deve 
continuar mantendo os hábitos de 
higienização, como usar tapetes 
embebidos de hipoclorito, manter 
a distância mínima entre uma 
pessoa e outra de 2 metros e usar 
álcool em gel e máscaras”, ressalta.

Casamento civil poderá ser
feito por videoconferência
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Juiz de fora altera decreto e
une esforços na fiscalização

O decreto municipal nº 
13.929, de 17 de abril 
de 2020, estabelece, 
no artigo 9º, o uso 

obrigatório de máscaras para 
circular pelas ruas de Juiz de 
Fora, a partir de 20 de abril, 
com a aplicação de sanções 
a partir do dia 24. Represen-
tantes das secretarias de Meio 
Ambiente e Ordenamento 
Urbano (Semaur), Transportes 
e Trânsito (Settra) e Segurança 
Urbana e Cidadania (Sesuc) se 
reúnem, durante esta semana, 
para alinhar a fiscalização do 
cumprimento do decreto, que 
ficará a cargo dos fiscais de 
posturas, agentes de trânsito 
e guardas municipais.

“A máscara tem a finali-
dade de conter partículas de 
saliva que são propagadoras 
da COVID-19. As pessoas po-
dem produzir suas próprias 
máscaras em casa, com tecido, 

observando as orientações do 
Ministério da Saúde”, ressal-
ta o prefeito, Antônio Almas 
(PSBD).

Atividades essenciais 

Está permitido o funcio-
namento de atividades essen-
ciais, desde que respeitadas 
às regras para segurança de 
seus funcionários e clientes. 
Caso sejam descumpridas, 
será efetuado o pagamento de 
multa conforme art. 1º c/c art. 
3º c/c § 2º do art. 4º c/c art. 
6º, da Lei nº 11.197, de 03 de 
agosto de 2006, bem como o 
parágrafo único do art. 6º, do 
Decreto nº 9.117, de 1º de feve-
reiro de 2007, para cada uma 
das obrigações não cumpridas. 
No caso de reincidência, o 
estabelecimento poderá ser 
interditado cautelarmente 
conforme previsto no art. 102, 

do Código de Posturas - Lei nº 
11.197/2006, e permanecerá 
assim até o fim do estado de 
calamidade pública, quando 
deverá requerer formalmente o 
retorno das atividades ou servi-
ços para os quais foi licenciado. 
A Semaur terá um prazo de até 
15 dias para a análise.

O estabelecimento, cuja 
atividade não é essencial, 
ou seja, não está descrito no 
decreto, não pode ficar aberto 
ao público, podendo funcionar 
apenas através de televendas 
ou por meio vir tual.  Caso 
desobedeça a norma, será 
notificado e, se insistir no fun-
cionamento, será interditado 
até o fim do estado de calami-
dade pública, com as mesmas 
regras descritas acima. Se a 
interdição for descumprida, em 
qualquer um dos casos, será 
aplicada multa grave.
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em contagem, ruas são 
desinfectadas com hipoclorito

cdl/bH lança programa de soluções
para a sobrevivência das empresas
A Câmara de Dirigentes Lojistas 

de Belo Horizonte (CDL/BH) lançou 
nesta quarta, 22, o programa “É 
PRA JÁ”. Trata-se de um conjunto 
de soluções para que as empresas 
possam sobreviver à crise provo-
cada pelo coronavírus. Por meio 
do programa, a CDL/BH oferece 
uma série de serviços, benefícios 
e alternativas para garantir a 
sobrevivência das empresas e a 
manutenção dos empregos. Todos 
os detalhes do programa estão no 
link https://conteudo.cdlbh.com.
br/epraja.

O “É PRA JÁ” foi concebido após 
uma série de entrevistas que a CDL/
BH fez com empresários de todos 
os ramos e portes, escutando as 
necessidades e preocupações dos 
seus associados diante da crise 
econômica que está impactando 
toda a economia, em especial os 
setores de comércio e serviços.

O programa está estruturado 
em seis eixos principais: vendas 
on-line, consultorias gratuitas, 
redução de custo e aumento de re-
ceita, informações em tempo real, 
saúde financeira e dicas para o seu 
negócio. “Este é um programa que 
tem como objetivo principal ajudar 
as empresas a sobreviverem a esta 
crise. No entanto, ele também 
possui vários aspectos que já pre-
param as empresas para também 
se manterem vivas após o coro-
navírus”, ressalta o presidente da 
CDL/BH, Marcelo de Souza e Silva. 

Um dos principais aspectos do 
programa é preparar as empresas 
para as vendas on-line. “Ninguém 
mais pode adiar a sua entrada no 
mundo virtual”, alerta.

cursos e palestras 

No dia 30 de abril, a CDL/BH 
já vai apoiar um curso totalmente 
gratuito para o empreendedor 
aprender a abrir a sua loja vir-
tual. O curso será realizado em 
parceria com a Câmara Brasileira 
de Comércio Eletrônico. Na área 
de consultorias gratuitas, a partir 
desta semana a entidade já rea-
liza uma série de palestras sobre 

diversos temas, tais como gestão 
estratégica, questões trabalhistas, 
orientações sobre contabilidade e 
fluxo de caixa.

Parcerias

Por meio do “É PRA JÁ, a CDL/
BH também ampliou o leque de 
parcerias para oferecer serviços que 
vão reduzir os custos das empresas, 
desde a conta de energia elétrica, 
serviços de telefonia até planos de 
saúde.  Um dos eixos do programa 

é a informação em tempo real. 
“Desde o início da pandemia nós 
disponibilizamos um hotsite para 
a toda a população onde ela fica 
por dentro de todas as medidas 
tomadas pelos governos federal, 
estadual e municipal. Tiramos dú-
vidas e fazemos esclarecimentos de 
todas as legislações que surgiram 
em virtude da pandemia. É um 
trabalho que está sendo de vital 
importância para as empresas 
e seus colaboradores”, afirma o 
presidente da entidade.

Presidente da cdl/bH, marcelo de souza e silva
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PAndemiA AfetA turismo no brAsil

fleXibiliZAÇão do comércio

cidAdes mAis inteligentes do brAsil

O ano de 2020 prometia ser 
muito próspero para o segmento de 
turismo, pois a expectativa era de 
que o brasileiro viajaria mais devido 
aos feriados prolongados, já que das 
9 datas oficializadas pelo calendário 
nacional, 6 seriam em segundas ou 
sextas-feiras. Mas, ao contrário do que 

toda a sociedade esperava, os setores 
turístico e hoteleiro estão entre os 
mais afetados pela pandemia do novo 
coronavírus. Com voos cancelados e 
sem turistas, não há trabalho a fazer 
na maioria dos estabelecimentos e 
muitos hotéis foram fechados tem-
porariamente. Segundo estudo da 

Confederação Nacional do Comércio 
de Bens, Serviços e Turismo (CNC), 
o setor de turismo no Brasil perdeu 
R$2,2 bilhões na primeira quinzena 
de março. Não estão inclusos os 
prejuízos causados no feriado da Se-
mana Santa, de Tiradentes e do Dia 
do Trabalhador.

Nove estados e o Distrito Federal 
já tomaram medidas para flexibilizar o 
isolamento social imposto nas últimas 
semanas. As atividades que poderão 
retomar os trabalhos ainda serão discu-
tidas e vão depender dos dados sobre 
número de infectados e locais de maior 

contaminação do novo coronavírus. 
Em Minas, o governador Romeu Zema 
(Novo) criou um protocolo no sentido 
de flexibilizar alguns setores da econo-
mia, mas não haverá uma liberdade 
total, já que esses comércios devem 
funcionar de forma gradual, segura, 

organizada e respeitando as normas 
sanitárias para evitar a propagação 
da doença. É preciso diálogo entre 
governantes, empresários e toda a 
sociedade para que a economia possa 
funcionar, já que todos precisam rece-
ber seus salários.

Um estudo elaborado pela Urban 
Systems divulgou recentemente um 
ranking das cidades, pequenas e metró-
poles, mais inteligentes do Brasil. Nesse 
ranking, 11 critérios foram analisados: 
mobilidade e acessibilidade, meio 
ambiente, urbanismo, tecnologia e 

inovação, saúde, segurança, educação, 
empreendedorismo, energia, gover-
nança e economia. O estado de São 
Paulo é o que mais aparece no ranking 
com 47 cidades, incluindo a primeira 
colocada, Campinas. Em seguida, estão 
Minas Gerais, com 11 municípios na lista 

e Santa Catarina, com 8. Vale ressaltar 
que Belo Horizonte ficou em 13º na lista 
geral. A expectativa é que, a partir do 
estudo, os governantes identifiquem em 
quê precisam trabalhar para melhorar a 
qualidade de vida da população e atrair 
mais investidores.

isolamento e a violência contra a mulher. A Orga-
nização das Nações Unidas (ONU) lançou um relatório 
do impacto do isolamento social devido ao coronavírus 
para as mulheres. Segundo a organização, elas enfren-
tam não só as dificuldades econômicas que vêm com a 
crise, mas a combinação de estresse social e medidas 
de restrição de circulação e isolamento estão causando 
um aumento abusivo na violência contra as mulheres. 
Isso está ocorrendo porque na pandemia muitas delas 
acabam ficando presas com os seus agressores. O 
lamentável é que isso acontece justamente dentro de 
suas próprias casas, local que deveria ser o mais seguro 
tanto para evitar contrair COVID-19, quanto para não 
ser agredida. Além do Brasil, foram registrados, por 
exemplo, casos de agressões e pedidos de asilo na 
Espanha, Canadá, EUA, Alemanha e Inglaterra. Quando 
a violência desenfreada contra as mulheres vai acabar?

E-commerce conquista novos consumidores. O 
comércio eletrônico tem sido a opção para o brasileiro 

que busca adquirir produtos e serviços com mais co-
modidade, segurança e pelo menor preço. Segundo 
pesquisa da Confederação Nacional da Indústria (CNI), 
entre 2013 e 2019, a parcela da população que realizou 
compras pela internet quase dobrou, passando de 23% 
para 42%. Este percentual sobe na medida em que 
aumentam a renda familiar e a frequência em que 
se costuma acessar a internet. Outra boa notícia da 
pesquisa é que aumentou o número de brasileiros que 
afirma nunca comprar produtos piratas, o que aumen-
ta a geração de empregos por parte das empresas que 
pagam seus impostos legalmente. Também segundo 
o estudo, o brasileiro adquire mais produtos do que 
serviços pela internet e os produtos mais comprados 
são eletrônicos, como TV, celular e videogame. Em 
seguida vêm calçados, bolsas e acessórios. Em tempos 
de coronavírus, o e-commerce tornou-se um facilitador 
de compras para os novos hábitos de consumidores 
que precisaram adaptar suas atividades diárias para 
dentro de suas casas.

c A n A l   A b e r t o

Prefeito de uberlândia debate com a caixa
soluções para empresários e trabalhadores

Em mais um encontro com 
instituições financeiras 
que atuam em Uberlândia 
para propor e conhecer 

alternativas para auxiliar micro e 
pequenos empresários de Uber-
lândia diante da situação econô-
mica provocada pela pandemia 
do novo coronavírus, o prefeito 
Odelmo Leão (PP) recebeu repre-
sentantes da Caixa Econômica 
Federal. Participaram da reunião 
o superintendente de Rede do 
Triângulo Mineiro, Antônio Minuk, 
e o superintendente regional de 
Governo do Triângulo Mineiro, 
Gilmar Passos.

Odelmo reforçou, na ocasião, 
que o município está aberto para 
firmar parcerias que forem neces-
sárias e possíveis. “Como prefeito, 
tenho trabalhado 24h para adotar 
as medidas que combatam o 
coronavírus e preservem a saúde 
da população, mas não deixei em 
nenhum momento de olhar para 
a questão econômica dos setores 
produtivos da nossa cidade. Esta-

mos à disposição para intermediar 
o contato com empreendedores 
que necessitam, orientar e repas-
sar informações e até implantar 
novas soluções”, disse.

Minuk destacou as medidas 
adotadas pela Caixa para atender 
cidadãos e empresários neste 
momento. “Há muito esforço en-
volvidos de todos os funcionários 
do banco, um verdadeiro esforço 
estatal em prol dos brasileiros e da 
economia do país”, disse.

Pessoa física

A maior ação da Caixa está 
relacionada ao auxílio emer-
gencial  que será concedido 
pelo governo federal, em três 
parcelas, aos trabalhadores in-
formais, microempreendedores 
individuais (MEI), autônomos 
e desempregados.  Segundo 
Minuk, serão R$ 350 milhões 
injetados na economia de Uber-
lândia, beneficiando cerca de 
190 mil pessoas. O benefício 

pode ser consultado, adquirido e 
utilizado por meio de aplicativos 
da instituição. Além disso, banco 
também pausou por 90 dias o 
pagamento de parcelas para 
contratos comerciais e habita-
cionais, bem como baixou taxa 
de juros de rotativos de cartão 
de créditos e de cheque especial.

Pessoa jurídica

Em relação às empresas, a Cai-
xa implementou o GiroFolha, para 
auxiliar na folha de pagamento 
com crédito na seguintes condi-
ções: 6 meses de carência e taxa 
de juros de 0,31% ao mês (com 
taxas e impostos zerados). A Caixa 
também ressalta que, pelo recém-
-lançando aplicativo Caixa Tem, os 
estabelecimentos poderão receber 
pagamento daqueles que forem 
benefícios pelo auxilio emergencial 
e utilizarem o aplicativo. Os aten-
dimentos estão sendo realizados 
remotamente pelo WhatsApp no 
número 0800 726 8068.
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Uso de máscaras em indústrias
é obrigatório em Montes Claros

Com o objetivo de ampliar o 
combate à transmissão do corona-
vírus em Montes Claros, a prefeitura 
publicou no Diário Oficial, o Decreto 
Municipal 4.024, que obriga os esta-
belecimentos industriais a fornecer 
máscaras caseiras para todos os 
seus empregados e colaboradores, 
diretos e indiretos. Os equipamentos 
deverão ser usados durante todo o 
expediente de trabalho.

A não utilização dos equipa-
mentos, a partir do dia 27 de abril, 
implicará na aplicação das pena-
lidades previstas na Lei Municipal 
nº 5.252, que incluem suspensão 
temporária de atividades econô-
micas no município; aplicação de 
multa; e cassação do alvará de 
funcionamento, com proibição de 
novo alvará pelo prazo mínimo 
de um ano.

Na mesma edição do Diário 
foi publicado o Decreto Municipal 
4.023, que institui a obrigatorie-
dade da notificação compulsória 
de casos suspeitos do novo coro-
navírus (COVID-19). 

A medida atinge médicos e 
outros profissionais de saúde, 
bem como os responsáveis por 
organizações e estabelecimen-
tos públicos e particulares de 
saúde e ensino que ofertem o 
serviço de exame/teste para 
o diagnóstico da COVID-19. A 
notificação deverá ser realizada 
antes e depois da coleta/teste, 
para fins de controle epide-
miológico e monitoramento 
dos casos, ficando a cargo da 
Secretaria Municipal de Saúde 

de Montes Claros a exportação 
dos dados notificados para a 
base do Ministério da Saúde.

A não observância das regras 
do decreto implicará em diversas 
penalidades, sendo inclusive deter-
minada a apuração de condutas 
que podem configurar o crime 
descrito no artigo 269 do Código 
Penal. O objetivo do decreto é 
evitar a subnotificação da doença, 
muito importante para elaborar 
estratégias de enfrentamento da 
COVID-19 na cidade.
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Presidente do sebrae,
carlos melles, e o
advogado Vicente

Amorim em conversa
sobre o coronavírus
e a atual situação

da política nacional

encontro
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De colchonetes a bicicletas: academias
alugam equipamentos para clientes

Completando pouco mais de um 
mês de portas fechadas, a empresária e 
proprietária de uma rede de academias, 
Fabiana Almeida, despede-se também dos 
equipamentos do seu negócio. Mas em 
meio a tantas más notícias, ela vê seu salão 
ficando cada vez mais vazio por um bom 
motivo. Fabiana, assim como vários outros 
donos de academias, um dos setores mais 
afetados pela crise do novo coronavírus, 
está disponibilizando equipamentos e 
acessórios de ginástica para locação de 
alunos e público em geral. E o resultado 
tem surpreendido.

“A receptividade do público tem sido 
grande, como as pessoas estão em casa 
em isolamento, não querem parar com a 
rotina de exercícios físicos, principalmente 
com os treinos. A maioria delas não têm 
academias em casa e as lojas on-line estão 
esgotadas, então a procura é alta, todo dia 
sai entrega, e isso deu um pequeno respiro 
de caixa”, diz a empresária.

Fabiana conta que a ideia surgiu após 
pensar em uma forma de se aproximar do 
seu cliente em meio à pandemia. “É mais 
que o aluguel de acessórios, bikes e equi-
pamentos, é estreitar o relacionamento 
com o aluno. Precisávamos fazer alguma 
coisa e começamos a locação de equipa-
mentos, de kits personalizados e aulas 
também com personal trainer 3 vezes por 
semana em link enviado exclusivamente 
para os alunos. Essas aulas são montadas 
de acordo com os equipamentos alugados 
por eles”, informa.

Ela explica que a locação funciona 
como qualquer outra e que o cliente 
recebe o material sem sair de casa. “Tem 
um contrato e qualquer dano ou sumiço, 

a pessoa precisa arcar. E, caso a academia 
volte a funcionar antes do mês completar, 
ela pode devolver o equipamento e nós 
cobramos proporcionalmente só o tempo 
utilizado”.

Flávio Oliveira, empresário e pro-
prietário de uma academia em Conta-
gem, também aderiu à locação como 
alternativa de manter seu caixa girando 
e já não tem mais estoque disponível. 

“Oferecemos mais equipamentos pe-
quenos, acessórios como barra, halteres, 
colchonetes e cordas e outros maiores, 
como bicicletas. Esteira, por exemplo, é 
um material que não vou locar, porque 

é difícil transportar, além de ser muito 
pesada e precisar de uma rede boa de 
energia. As pessoas estão aderindo bem, 
praticamente não tenho mais material 
para locar”, comemora.

Ele também pensou em formas de 
fidelizar esse cliente fitness em casa. 
“Lançamos vídeos de instrução na pla-
taforma Home Gym, que é gratuita, 
com conteúdos diários para alunos ou 
não. Começaremos também com Home 
Coach, em que nosso professor atenderá 
os alunos – via aplicativo – e será dispo-
nibilizado o material para treinar”, conta. 

Acostumada a praticar exercícios re-
gularmente, a advogada Paloma Morais 
é uma das adeptas da nova modalidade. 
“Assim que a academia que treino foi 
fechada,  sabia que isso acabaria afetan-
do a minha rotina de exercícios e, por 
consequência, a minha saúde. Para não 
sofrer uma alteração de rotina ainda mais 
abrupta, resolvi alugar alguns materiais 
que eu pudesse utilizar na minha casa. 
A possibilidade de continuar a praticar 
meus exercícios, sem me expor ao risco 
de contaminação da COVID-19, me fez 
alugar os equipamentos”, diz.

Paloma vê vantagens e desvantagens 
na prática. “A atividade física ocupa parte 
do tempo que seria ocioso, traz uma 
melhora no condicionamento físico, na 
imunidade e libera endorfina. Também 
tem a vantagem econômica para a 
própria academia que, com os aluguéis, 
consegue gerar alguma renda neste perí-
odo. As desvantagens que vejo não estão 
nos equipamentos em si, mas, talvez, 
no valor cobrado, porque, de um lado, 
a academia precisa, mas de outro tem o 
aluno que, provavelmente, está em casa 
com redução salarial e sem a renda que 
costumava ter”.
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Após nova reunião, realizada 
por meio de videoconferência, a 
maioria dos clubes participantes, 
a Confederação Brasileira de Volei-
bol (CBV) e a Comissão de Atletas 
decidiram pelo encerramento da 
Superliga Masculina Banco do Bra-
sil 2019/2020. Foi realizada uma 
votação com os representantes de 
cada entidade e, com oito votos, 
venceu a proposta apresentada 
pela CBV, que decidiu pelo fim da 
temporada em virtude da pan-
demia da COVID-19. Cinco clubes, 
entre eles o Fiat/Minas, votaram 
pela continuidade do torneio.

A  S u p e r l i g a  M a s c u l i n a 
2019/2020 foi encerrada com a 
classificação da data em que a 
competição foi interrompida, 14 de 
março, faltando uma rodada para 
encerrar a primeira fase. Assim, o 

Fiat/Minas termina a temporada 
em sexto lugar. O diretor de vôlei 
masculino do Minas, Elói Oliveira, 
comentou sobre o encerramento 
do torneio. “Estávamos esperan-
çosos, pois o nosso time estava 
crescendo no segundo turno e 
subindo de produção. Tivemos a 
lesão do oposto Felipe Roque, que 
nos atrapalhou, mas a equipe 
vinha se recuperando e fazendo 
bons jogos. No segundo turno, 
vencemos três dos quatro melho-
res times classificados, o Taubaté, 
o Sesc-RJ e o Sesi-SP, com uma 
equipe jovem e formada no clube. 
Tentamos seguir, mas ficou decidi-
do pelo encerramento”, afirmou.

Oliveira também falou sobre 
as expectativas de formação da 
equipe para a próxima temporada. 
“Agora, temos que pensar lá na 

frente. Nosso trabalho está sendo 
bem feito e nos próximos meses va-
mos definir a equipe. Seguiremos 
com um time forte, com atletas do 
juvenil, e valorizaremos a equipe 
que formamos em casa. Ter essa 
base que faz com que o Minas seja 
sempre competitivo”, destacou.

Na reunião votaram pela con-
tinuidade da Superliga masculina 
os clubes Fiat/Minas (MG), Sada 
Cruzeiro (MG), América Vôlei (MG), 
Apan Blumenau (SC) e Sesi-SP. 
Votaram pelo fim da competição 
os times Vôlei Renata (SP), EMS 
Taubaté Funvic (SP), Pacaembu/
Ribeirão Preto (SP), Vôlei UM Ita-
petininga (SP), Ponta Grossa Vôlei 
(PR), Denk Academy Maringá  Vôlei 
(PR) e Sesc-RJ, além da Comissão 
de Atletas, representada pelo pre-
sidente Raphael Oliveira.

Clubes e CBV decidem pelo encerramento
da Superliga Masculina Banco do Brasil
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o rastro do coronavírus
O ano não acabou eco-

nomicamente porque 
restam contas a pagar. 

Os economistas calculam que o 
déficit do orçamento que esta-
va estimado em R$ 90 bilhões, 
já está sendo calculado em 
mais de R$ 600 bilhões. Isso 
representa mais do que 85% do 
Produto Interno Bruto (PIB). No 
entanto, como escrevo sobre 
esporte, vamos aos efeitos 
dessa crise na área esportiva. 

O impacto nesse setor será 
enorme, uma vez que as com-
petições esportivas, em sua 
maioria, foram adiadas para 
o segundo semestre. As Olím-
piadas de Tóquio, no Japão, 
inclusive fazem parte desse 
adiamento e agora vão acon-
tecer em 2021. 

Pelos cálculos das empresas 
que estudam o futebol, os clu-
bes brasileiros devem deixar de 
arrecadar entre R$ 500 milhões 
e R$ 2 bilhões em 2020, mesmo 
com recomeço das competições 
com portões fechados.

Os jogos de futebol estão 
parados há mais de 1 mês, 
jogadores, comissões técni-
cas e funcionários de todas 
as equipes estão em férias, 
provavelmente até o dia 1º de 
maio. Ainda que as perspec-
tivas continuem incertas, por 
motivos alheios ao futebol, 
clubes brasileiros entram em 
consenso sobre a necessidade 
de recomeçar competições com 
portões fechados. 

Ninguém gostaria de ver 
jogos sem torcidas nas arqui-
bancadas. É um desrespeito à 
essência popular do futebol. 
Ruim até para televisão, cujas 
transmissões não terão a at-
mosfera típica de um estádio 
e para patrocinadores que de-
pendem da hospitalidade, mas, 

no momento, não existe outra 
possibilidade. Como não haverá 
segurança para aglomerar 30 
mil pessoas num estádio de 
futebol, em curto prazo, essa 
medida parece ser inevitável 
na maioria dos lugares. Não 
há como cancelar o futebol por 
uma temporada inteira sem que 
o mercado entre em colapso. 

As receitas com direitos 
de transmissão e patrocínios, 
ainda que prejudicadas pela 
suspensão dos campeonatos, 
podem ser integralmente re-
cuperadas pelos clubes desde 
que não haja mudanças signi-
ficativas na fórmula de campe-
onato, quantidade de partidas 
transmitidas e vendidas para 
patrocinadores, entre outros 
fatores.  Televisão e patrocínios 
são recuperáveis, já que os clu-
bes são geradores de conteúdo. 
A partir do momento que eles 
conseguirem gerar conteúdo, 
seguindo requisitos básicos de 
sanitária, haverá demanda. 

As bilheterias zeraram são 
irrecuperáveis. Como não ha-
verá segurança sanitária para 
que estádios recebam público 
tão cedo, há cerca de R$ 500 
milhões em vendas de ingressos 
que já sumiram. A depender das 
perdas que ocorrerão com só-
cios e transferências, maiores ou 
menores, o impacto é robusto.    

Diante da crise agravada 
pela COVID-19, há apenas uma 
certeza: não será mais possível 
arrecadar R$ 4,8 bilhões. Na 
indústria do futebol brasileiro, 
cerca de 50% dos empregos ge-
rados pela modalidade, direta ou 
indiretamente, estavam ligados 
ao dia do jogo. A maior parte des-
sas pessoas ficará desempregada 
ou sem trabalho num cenário 
em que partidas ocorrerão com 
portões fechados. 

É óbvio que ninguém no 
planeta estava preparado para 
a COVID-19, mas o futebol bra-
sileiro estava vulnerável além 
da conta. Não havia margem 
para erro. No caso dos clubes, 
o torcedor já tinha motivos para 
esperar que os orçamentos 
estourassem. Muitos dirigen-
tes foram exageradamente 
otimistas em suas projeções 
financeiras. Muitos não conse-
guiriam terminar o ano com as 
contas no azul mesmo que as 
condições estivessem normais. 
O futebol estava em crise antes 
do coronavírus.

 Alguns choques esperados 
em curto prazo já estão aconte-
cendo em várias equipes: redu-
ção dos salários de jogadores 
e treinadores; diminuição dos 
valores investidos em contrata-
ções de atletas; endividamento 
e (ainda mais) dificuldade para 
pagar salários e desemprego 
sistêmico em vagas diretas e 
indiretas.

Pela natureza do negócio 
do futebol – gastar absoluta-
mente tudo o que se arrecada 
e um pouco mais em busca 
de resultado esportivo –, não 
havia nenhum mercado no 
mundo absolutamente seguro 
para uma crise como a atual. 
Mas países desorganizados, 
como o Brasil, tendem a sofrer 
mais. Talvez tenha finalmente 
chegado a hora de o futebol 
brasileiro se tornar menos 
vulnerável perante crises ge-
neralizadas. Esperamos que o 
coronavírus termine, os pesqui-
sadores e cientistas descubram 
as vacinas e medicamentos 
para serem utilizados para que, 
assim, tenhamos muitos gols 
de alegria e 2020 volte logo a 
ter dias de harmonia, abraços 
e felicidades.

o aluguel de itens de ginástica tem crescido com o isolamento social


