
ssa é a projeção feita pela Associação Brasileira das 
Empresas do Mercado Erótico e Sensual (Abeme), mas 
alguns lojistas entrevistados afirmam que já ultrapas-
saram a marca. Os dados apontam que as sex shops 
têm conseguido se reinventar e manter a lucratividade, 
mesmo diante da crise causada pela COVID-19. A alta 

na procura também tem esgotado alguns produtos e dificultado a 
reposição, porque as fábricas de brinquedos eróticos estão fechadas 
por conta das medidas de isolamento social. Agora, o setor se prepara 
para as vendas do Dia dos Namorados, melhor data comemorativa 
para esse mercado.

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • A r t i c u l i s t A s   d A   s e m A n A • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

mArcelo de souzA

PáginA

4

luciAno gontijo

PáginA

3

BárBArA nogueirA

PáginA

7

luiz cArlos gomes

PáginA

12

jAder ViAnA

PáginA

2

e

37
B e l o  H o r i z o n t e / B r a s í l i a  9  a  1 6  d e  m a i o  d e  2 0 2 0   N º  1 9 1 5   R $  0 , 5 0  

w w w . e d i c a o d o b r a s i l . c o m . b r

oPinião – PáginA 2

esPorte – PáginA 12

economiA – PáginA 5

PolíticA – PáginA 3

BuscA Por Produtos
eróticos AumentA em
Até 12% durAnte Período
de isolAmento sociAl

Descrença na mídia sustenta 
negacionistas do coronavírus

Nunca na história da humanidade foi tão fácil se informar sobre um 
assunto. Ainda assim, os negacionistas do coronavírus, pessoas que 
negam a existência ou a potência do vírus, insistem que tudo não passa 
de uma “gripezinha” ou que as atividades comerciais precisam voltar 
neste momento, indo contra a análise de autoridades e epidemiologistas. 
Para o cientista social e professor titular do Departamento de Sociologia 
da UFMG Jorge Alexandre Neves, os principais fatores que sustentam as 
teorias dos negacionistas são as fake news e a desconfiança na mídia 
tradicional.

A apatia do eleitor mineiro em relação aos políticos profissionais 
continua, segundo avaliam os cientistas políticos, especialmente 
quando se trata de escolher nomes para cargos importantes, como 
governador e prefeito das grandes cidades. Diante dessa realidade, 
surgem nomes com possibilidade de atender a exigência da popula-
ção. Um deles pode ser o do megaempresário mineiro Rubens Menin, 
cujo último projeto foi implementar  a CNN Brasil.

Prefeitura de jF concede novos
prazos  para quitação de impostos

Em Juiz de Fora, a prefeitura suspendeu a aplicação de multa e 
juros por atraso de pagamentos de impostos, como IPTU, Taxa de 
Coleta de Lixo, Custeio de Serviço de Iluminação além do ISSQN, 
cujos vencimentos aconteceram em abril e também neste mês de 
maio. Agora, os prazos para quitação são 31 de julho, 31 de agosto 
e 30 de setembro, respectivamente.

E-sports: audiência de jogos on-line
cresceram 20% no ano passado

O calendário esportivo está pausado no mundo todo por consequência da pandemia de COVID-19. Mas, tem um setor 
que está a todo vapor: o E-sports. Somente no ano passado, a modalidade de games on-line aumentou 20% no Brasil. 
O país figura como a terceira maior audiência, atrás apenas da China e Estados Unidos.

COVID-19 tem afetado sono
dos brasileiros
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Para cientista social, descrença na mídia sustenta
irracionalidade dos negacionistas do coronavírus

Pandemias não são novidades na Terra, mas 
um dos fatores que diferencia o momento 
que estamos vivendo com o de outros, tão 

catastróficos quanto, é o acesso à informação. Nunca 
na história da humanidade foi tão fácil se informar 
sobre um assunto. Ainda assim, os negacionistas 
do coronavírus - pessoas que negam a existência e/
ou a potência do vírus - fecham-se em um universo 
particular. Por lá, a culpa já foi da China, de prefeitos 
e governadores que decretaram isolamento e distan-
ciamento social para retardar o avanço da doença e 
a superlotação de hospitais, do comunismo e até de 
médicos e enfermeiros que arriscam suas vidas e de 
seus familiares para atender a população. 

Para tentar entender o que pensam os negacio-
nistas do novo coronavírus, o edição do Brasil con-
versou com Jorge Alexandre Neves, cientista social 
e professor titular do Departamento de Sociologia 
da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG).

o que leva uma pessoa a negar o noti-
ciário do mundo todo?

Há várias razões pelas quais as pessoas negam 
o noticiário. No caso do Brasil, nos últimos anos, a 
mídia perdeu muita credibilidade que, curiosamen-
te, agora, com a pandemia está sendo recuperada. 
Pesquisas estão mostrando que as pessoas estão 
assistindo mais à mídia tradicional. Mas, meios de 
comunicação perderam a confiabilidade porque se 
envolveram nas disputas políticas de forma muito 
explícita. No caso da Globo, o maior veículo de in-
formação do Brasil, ela se tornou um instrumento 
de vazamento da Operação Lava Jato, do sistema 
de Justiça brasileiro e fez do ex-ministro e na época 
juiz, Sergio Moro, um herói. E, a Vaza Jato mostrou 
toda a manipulação da mídia nesse processo. 
Então, o envolvimento da imprensa com o jogo 
político acontece em qualquer lugar do mundo, 
mas no Brasil ultrapassou qualquer limite razoável 
e isso reduziu muito a credibilidade do brasileiro 
na mídia. E, se você deixa de acreditar nos veículos 
jornalísticos do seu país, começa a duvidar dos de 
qualquer lugar do mundo. 

como explicar o ceticismo nas diferentes 
coberturas da mídia sobre a pandemia, 
mas a plena confiança em uma informa-
ção veiculada num grupo de WhatsApp 
sem procedência conhecida e checada?

Pesquisas mostram que o WhatsApp se tornou 
um instrumento de informação política muito forte 
para as pessoas e há vários motivos para isso. Um 
deles é que muitas pessoas têm smartphones, mas 
só têm acesso livre ao WhatsApp, que é incluído 
em pacotes mais acessíveis das operadoras. Mui-
tos não têm outras formas de informação. Para 
consumir a mídia tradicional é preciso ligar a TV 
ou acessar o site jornalístico pelo celular, mas 
se a pessoa não tem nenhum desses hábitos ou 
possibilidade, ela tem o WhastApp durante o dia 
todo. Então, ele se tornou um instrumento de 
informação pela facilidade de acesso. 

Além disso, existe uma pesquisa sobre a eleição 
de 2018 que mostrou a dificuldade de desfazer uma 
fake news. Basicamente, se você mostra uma prova 
que desmente uma notícia falsa positiva, há uma pro-

babilidade maior de a pessoa voltar atrás. Agora, se 
a fake news é negativa, há chance de ela voltar atrás, 
mesmo se apresentando provas, é muito pequena. 
Então, as fake news têm mais eficácia quando vão na 
direção do que as pessoas já acreditam.

em uma lista de 15 países consultados 
pelo ipsos, o Brasil é o segundo que me-
nos acredita na eficácia do isolamento 
social para reduzir as mortes por coro-
navírus. nossa cultura, em algum nível, 
contribui para essa percepção?

Não acredito que está relacionado à cultura. A 
questão é, dos 15 países pesquisados, o único no 
qual o chefe de Estado é contrário ao isolamento 
é o Brasil. Então, isso revela o efeito da enorme 
irresponsabilidade, leviandade e absurdo que 
tem Jair Bolsonaro. Há análises já divulgadas que 
mostraram que quanto maior foi o percentual de 
votos em Bolsonaro em um município ou estado, 
menor está sendo o isolamento social (O estudo 
citado é ‘More than Words: Leaders’ Speech and 
Risky Behavior During a Pandemic’ ou ‘Mais do que 
palavras: discurso dos líderes e comportamento 
arriscado durante a pandemia’, em tradução 
livre). Isso é uma evidência muito forte de que o 
que está gerando o baixo comprometimento com 
o isolamento social, em algumas localidades do 
Brasil, são as palavras do presidente da República.

este não é o primeiro caso de negação 
de fatos que a humanidade enfrenta. 
Por que parte dos seres humanos tende 
a negar a realidade?

Boatos são antigos na humanidade. Agora, o 
que faz com que as pessoas neguem a realidade 
é justamente a forma de contato com ela. Muitas 
eram contrárias ao isolamento, quando a doença 
chega por perto e elas têm a oportunidade de 
presenciá-la diretamente, tendem a mudar de 
posição. Então, se a pessoa não acredita na mídia 
e as informações que ela recebe dizem que isso 
é picaretagem e invenção, aquilo só vai ser uma 
realidade para ela, quando ela notar ao lado dela. 
Antes disso, é uma invenção, um boato.

Até mesmo imagens do colapso funerá-
rio em manaus com caixões sepultados 
em vala coletiva foram acusadas de fake 
news por negacionistas. como explicar 
tamanha cegueira?

Primeiro, o negacionismo está muito relacionado 
à baixa formação educacional e isso não é só no 
Brasil. Nos EUA, 25% da população acha que a Terra 
é plana. Segundo que, se a pessoa acredita no presi-
dente e o prefeito de algum município está dizendo 
o contrário é porque ele só pode ser da oposição. 
E a gente vê que a base de apoio do núcleo duro 
da Presidência da República tem uma resiliência 
relativamente grande. É impressionante que a saída 
do ex-ministro Sergio Moro do governo causou um 
impacto baixo de perda de apoio ao Bolsonaro. O 
fato é que, no pior dos cenários das pesquisas sobre 
popularidade até agora, ele teria perdido entre 20% 
e 25% de apoio eleitoral com a saída de Moro. Muitos 
imaginavam que essa perda seria maior. Então, essas 
pessoas têm uma opinião muito firme favorável a ele 
e, portanto, qualquer palavra de autoridade contrária 
sempre vai soar como uma mentira.

no início da pandemia, por diferentes 
motivos políticos e econômicos, as auto-
ridades negaram o que estava ocorrendo 
sob o argumento de evitar “histeria” e 
“alarmismo”. isso também prejudica a 
percepção real do problema?

Sem dúvidas. Vamos tomar como exemplo 
o vídeo que o médico Drauzio Varella fez, logo 
no início da pandemia, dizendo que não havia 
motivo para alarmismo, que seria mais um vírus 
e que mataria mais os grupos de risco e que ele 
próprio continuaria andando normalmente na rua. 
Depois, a situação se revelou muito mais perigosa 
do que os cientistas e epidemiologistas imagina-
vam. Até porque também há uma preocupação 
do gestor público de não criar alarmismo porque 
pode gerar custos sem necessidade. É claro que 
a subestimação do vírus, em janeiro e fevereiro, 
criou problemas para legitimidade de combate 
mais efetivo depois.
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Flexibilização necessária 
emana passada, o presidente da Câmara de Dirigentes Lojistas de 
Belo Horizonte (CDL/BH), Marcelo de Souza e Silva, declarou que 
estava satisfeito com a decisão do prefeito Alexandre Kalil (PSD) 
em convidar a CDL/BH para participar do Comitê denominado 

“pós-pandemia”. Claro que outros setores representativos dos meios produ-
tivos também estão envolvidos neste processo, tais como a Federação das 
Indústrias do Estado de Minas Gerais (Fiemg), a Câmara Municipal de Belo 
Horizonte (CMBH), Sindicato do Comércio Lojista de Belo Horizonte (Sindilojas 
BH) e Associação Brasileira de Bares e Restaurantes (Abrasel-MG).  

A importância de incluir a CDL/BH neste projeto faz todo sentido, uma 
vez que o comitê de avaliação era composto apenas por membros das 
prefeituras, enquanto os prejuízos da pandemia estão afetando a todos. 
Inclusive, o segmento econômico, diante do fechamento de estabeleci-
mentos comerciais, demissão de funcionários, etc, o que nos direciona 
para uma completa desorganização da economia em Belo Horizonte.

Agora, a informação dada por Kalil, que determinou o prazo de re-
abertura gradual do comércio para o próximo dia 25, caiu aos ouvidos 
dos empresários como um alento, até porque o setor produtivo da capital 
mineira já começa a agonizar. 

O chefe do Executivo municipal tem sido proativo em estabelecer 
critérios rígidos para garantir o isolamento social, cuja finalidade é 
preservar o avanço desenfreado da COVID-19, causada por um vírus que 
paralisou a economia mundial. Em diversos pronunciamentos levados ao 
conhecimento das pessoas, as autoridades sanitárias informaram que os 
indivíduos vão se comportar de maneira diferente após essa pandemia. 
Até porque seria impossível sair ileso a uma mudança tão drástica. 

Kalil sempre deixou claro que seu foco era salvar vidas. Entretanto, no 
jargão dos empresários, estabelecer condições para o funcionamento mínimo 
das atividades econômicas também tem como finalidade o mesmo objetivo, 
uma vez que estabelece a garantia de emprego e renda. E a verdade é que os 
representantes do setor produtivo não sabem até quando o governo federal 
terá condições de oferecer ajuda para os brasileiros e empresas.

O presidente da CDL/BH disse que, na capital mineira, a atividade 
comercial acontece de maneira concentrada no segmento de lojas e 
prestação de serviços, cujo percentual oscila em torno de 80%. E como 
BH não tem praticamente indústria, significa dizer que a atividade pro-
dutiva está paralisada. Por isso, a retomada do diálogo para cumprir o 
cronograma sugerido pelo prefeito de flexibilizar o isolamento, a partir do 
dia 25 de maio, obteve apoio não só da CDL, mas de todos os envolvidos 
que participaram do comitê “pós-pandemia”. 

Obviamente, tudo tem sido discutido levando em consideração os 
critérios preconizados pelos órgãos competentes, como a Organização 
Mundial da Saúde (OMS), Ministério da Saúde e determinações finais 
do próprio governo do Estado.

A falta que faz um timoneiro
No mês em que os Estados Unidos 

sofreram o pior ataque terroris-
ta de sua história - a derrubada 

das torres gêmeas do World Trade Cen-
ter, em Nova York -, o então presidente 
George Bush amargava uma constran-
gedora popularidade para político em 
primeiro ano de mandato. Além de ter 
sua eleição contestada por boa parte 
do eleitorado norte-americano, Bush 
ainda não tinha conseguido reverter 
à recessão econômica e o aumento 
do desemprego.  Entretanto, nas se-
manas seguintes ao 11 de setembro, 
a popularidade de Bush deu um salto. 
Algumas pesquisas apontavam 80% 
de aprovação. Ele soube aproveitar a 
tragédia que se abatera sobre o país, em 
que mais de 3 mil pessoas morreram, 
e unificou a população em torno da 
Guerra ao Terror. 

Aumento de popularidade seme-
lhante se deu com a ex-primeira-ministra 
britânica Margaret Thatcher. Acossada 
pelos britânicos em função das duras 
medidas econômicas que marcaram 
sua gestão, a dama de ferro, como era 
conhecida, aproveitou a invasão das 
ilhas Malvinas por parte do governo 
argentino para iniciar uma guerra. Além 
de vencer a disputa, Thatcher garantiu 
sua reeleição, ao ganhar a simpatia 
dos ingleses. 

São inúmeros os exemplos de pre-
sidentes e líderes que tiveram aumento 
de popularidade diante de desafios bé-
licos, catástrofes ou desastres naturais. 
É natural que em cenários exógenos 

adversos, a população se una em tor-
no de um sentimento nacionalista de 
cooperação. E não parece ser difícil. 
Até o Bush conseguiu. Até o Bush, mas 
Bolsonaro, não. 

Em um momento em que prati-
camente todos os líderes mundiais 
aumentam sua popularidade em função 
das ações de combate ao coronavírus, o 
presidente Bolsonaro caminha em direção 
oposta. A passos largos, vale ressaltar. 

Depois de exonerar o Ministro da 
Saúde e brigar com o da Justiça, que 
acabou pedindo demissão, Bolsona-
ro, que já vinha perdendo apoio em 
função do comportamento diante da 
pandemia, sofreu uma dura queda. 
Em uma semana, perdeu oito pontos 
de popularidade, de acordo com a 
pesquisa Ideia Big, realizada entre os 
dias 28 e 29 de abril. O levantamento 
aponta que o presidente bateu o re-
corde de avaliações negativas desde a 
posse, 41%. O governo tem, de acordo 
com essa pesquisa, 28% de avaliações 
positivas. Em fevereiro do ano passado, 
no início do mandato, 45% aprovavam 
o chefe do Executivo. 

De lá para cá a popularidade veio 
caindo aos poucos. A pandemia era, 
portanto, um grande momento, uma 
ótima oportunidade para o presidente 
recuperar sua popularidade. Angela 
Merkel, na Alemanha e Justin Trudeau, 
no Canadá tiveram um aumento de 
cerca de 10% na aprovação.  O primeiro-
-ministro Italiano, Giuseppe Conte teve 
um espetacular 30% de aumento na 

aprovação e o premiê australiano, 25%. 
Até mesmo o presidente dos Estados 
Unidos, Donald Trump, com sua resis-
tência inicial ao enfrentamento à pan-
demia, teve incremento na aprovação. 

A perda de popularidade de Bol-
sonaro neste momento, mais do que 
evidenciar sua incapacidade política, 
escancara algo ainda muito mais dra-
mático. Sua falta de liderança e sua 
pequenez diante dos desafios do cargo. 
O cavalo arreado de Bolsonaro já passou 
e ele não montou. Diante da perda de 
popularidade, o presidente radicaliza 
cada vez mais o seu discurso, numa 
tentativa de engajar ainda mais os que 
lhe são fiéis. 

Ao Invés de unir o país, ele o dividiu. 
Politizou uma questão de saúde pública 
e, agora, os que o apoiam, sentem-se 
obrigados a defender seu negacionismo 
estapafúrdio. Querem fazer crer que o co-
ronavírus é uma “gripezinha” inofensiva, 
que o isolamento social é desnecessário 
e só serve para prejudicar a economia, 
entre tantas outras barbaridades. 

Esse quadro nos coloca em um 
beco sem saída. Se não estivermos 
unidos neste momento, cumprindo 
rigorosamente as recomendações da 
Organização Mundial da Saúde (OMS), 
estaremos jogados à nossa própria 
sorte. Estamos à deriva em um mar 
revolto. Não adianta uma quarentena 
sem coordenação, sem união. E para 
isso nos falta um líder, um timoneiro, 
justamente no momento que mais 
precisávamos.
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AdVogAdo com esPeciAlidAde em direito PúBlico

eujácio silva

eleições em tempos de coVid-19

Não se trata de futurologia e tão 
pouco de apostas, a democracia 
está de quarentena e o momento 
requer observar, monitorar, mas 

sem perder o foco no calendário eleitoral. 
Junho é o marco temporal para a tomada 
de decisões, segundo declarações feitas em 
diversas oportunidades pelo futuro presidente 
do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), ministro 
Luís Roberto Barroso, cuja gestão se inicia no 
próximo dia 25 de maio, data em que termina 
o mandato da atual ministra Rosa Weber.

Barroso se baseia nos preparativos ne-
cessários para testes das urnas eletrônicas e 
organização da máquina administrativa ao 
pleito. Cabe ao TSE dizer sobre as dificuldades 
em prestar o serviço democrático à luz dos 
prazos vigentes. Porém, a palavra final é do 
Congresso Nacional que tem de votar uma 
Proposta de Emenda Constitucional (PEC), já 
que as datas quanto ao primeiro e segundo 
turno são definidas na Carta Magna.

A hipótese de prorrogação de mandato 
tem sido descartada por vários eleitoralistas 
e constitucionalistas, principalmente, quando 
se fala em “unificação das eleições”. Embora 
seja defensável pelos aspectos de economia e 

melhor organização e planejamento, um dos 
argumentos contrários seria o de nacionalizar 
pautas municipais ou municipalizar pautas 
nacionais, com temas muito distintos para o 
salutar debate.

Além disso, muitos se preocupam em abrir 
fortes precedentes para mandatos que já, de 
forma legítima, foram concedidos com dia e 
hora para findar, e sua prorrogação poderia 
soar, mesmo que de leve, tenebrosa para um 
Estado Democrático de Direito. A depender da 
situação da pandemia, no máximo, prorroga-
rão a data para o quanto antes possível. Uma 
proposta que tem ganhado simpatia seria a de 
adiar o primeiro turno para 6 de dezembro e 
o segundo para 20 de dezembro. Até mesmo 
porque teremos pouquíssimos municípios no 
Brasil com condições de ter dois turnos.

Dentre 5.570 municípios no Brasil, 
apenas 92 (2%) poderiam ter segundo 
turno, pois conforme a legislação, apenas 
as cidades com mais de 200 mil eleitores 
se encaixam na regra. Aqui que em Minas 
Gerais temos somente 8 nestas condições: 
Belo Horizonte, Uberlândia, Contagem, Juiz 
de Fora, Betim, Montes Claros, Uberaba e 
Governador Valadares.

Importante registrar que teremos votação 
em 26 estados brasileiros, já que o Distrito 
Federal não tem pleito municipal. Na capital da 
República, o governador e a câmara legislativa 
é que fazem esse papel político. O nosso raio-x 
mostra uma população brasileira de mais de 
200 milhões de pessoas, sendo 150 milhões 
de eleitores aptos a votar, mais de 2 milhões 
de mesários, sem contar os voluntários e 3 mil 
juízes eleitorais em todo o país. Segundo dados 
do IDEA (Institute for Democracy and Electoral 
Assistance) consta que 50 eleições pelo mundo 
já foram adiadas e daqui até o final do ano mais 
70 partem para a mesma decisão.

Estamos diante de um conflito aparente de 
normas que caberá aos congressistas dirimirem. 
De um lado está o princípio democrático da 
previsibilidade das eleições, com calendário 
formatado pelo TSE, cumprindo os ditames 
constitucionais. Do outro o art.16 da Carta Maior 
(princípio da anualidade) em que qualquer 
norma que for vigorar para o pleito tem que ser 
sancionada até um ano antes de sua realização. 
Existe a necessidade do diálogo na busca da 
solução que seja menos danosa aos princípios 
constitucionais brasileiros, porém com um 
desafio bem maior que é o de proteção à vida.

empresário rubens menin é
lembrado para sucessão de 2022

Vittorio medioli, alternativa para
suceder zema em 2022?
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Prefeitos e Kalil
No encontro realizado semana passada na sede da Pre-

feitura de Belo Horizonte (PBH), entre 22 prefeitos da região 
metropolitana com o chefe do Executivo da capital Alexandre 
Kalil (PSD), aconteceu uma espécie de tietagem solta. Alguns 
chegaram a dizer coisas do tipo: “meu futuro governador”. Em 
determinado momento, o presidente da Granbel, Vitor Penido 
(DEM), alfinetou: “Até parece que já estamos aqui para apoiar 
o prefeito em 2022. Mas não é nada disso, o assunto agora é 
pandemia”, esquivou-se.

namoro sem casamento
Depois de 3 anos afastado do prefeito Alexandre Kalil 

(PSD), o vereador da capital gabriel Azevedo, enfim recons-
truiu sua aproximação com o chefe do Executivo. Mas pasmem: 
um mês depois desse feito político, o ilustre edil foi para a 
televisão fazer críticas pesadas à PBH, por ter anunciado uma 
ajuda financeira às empresas de ônibus. “Vou querer auditar 
esses números. Saber como está sendo feito este repasse, que 
acho muito fora do proposto”, declarou.

situação de Brumadinho
O empresário e ex-professor da Fundação Dom Cabral, 

marcio mol, que tem um empreendimento em Brumadinho, 
está preocupado com a população local, no sentido de que 
todos os moradores estão recebendo um salário mínimo da 
Vale, depois do rompimento da Barragem do Córrego do Fei-
jão. “Mas no segundo semestre este valor vai acabar. Quem 
não soube valorizar o montante recebido estará novamente 
vivendo a realidade pura, qual seja de um município eivado de 
problemas, inclusive depois da pandemia”, avalia.

Forte candidato
Quando esteve em Belo Horizonte semana passada para 

tratar de assuntos administrativos junto à Polícia Militar (PM), 
o prefeito de Brumadinho Avimar Barcelos (PV), conhecido 
como nenen da Asa, era puro entusiasmo e seus adversários 
políticos concluíram: o homem, caladinho, caladinho, vai 
buscando caminho para ser candidato à reeleição.

uberlândia ou contagem?
O deputado federal e ex-petista Weliton Prado, estaria 

pensando seriamente em se afastar um pouco mais da 
política de Uberlândia, sua terra natal, para se tornar um 
homem influente em Contagem, onde também sempre foi 
bem votado. Resta saber se Prado está disposto a enfrentar a 
sua ex-colega, a petista marília campos e, ainda por cima, o 
poderoso newton cardoso.

imprensa em Brasília
Os bastidores da política em Brasília fizeram um levan-

tamento e chegaram a uma constatação: na época em que 
Fernando collor de melo era presidente, grandes crises nos 
bastidores do Palácio do Planalto aconteciam, em média, uma 
vez a cada mês. Já na era jair Bolsonaro, elas têm ocorrido 
quase que semanalmente.

Políticos experientes
Na medida em que vai se aproximando o período de 

convenções partidárias em função do pleito eleitoral deste 
ano, alguns políticos que estão fora do poder começam a ser 
consultados para formação de chapa de prefeitos e vereadores. 
Entre eles, está o ex-governador Alberto Pinto coelho, um 
conselheiro nato e um dos mais experientes de Minas. Nessa 
lista, o ex-governador Fernando Pimentel (PT) também tem 
sido demandado, especialmente por companheiros de partido.

Política em montes claros
Se não for possível sua candidatura à Prefeitura de Montes 

Claros, o ex-prefeito ruy muniz já estaria pensando no passo 
seguinte, ou seja, em cuidar apenas dos seus negócios rela-
cionados ao ramo da educação. No entanto, pode também 
buscar incrementar o seu projeto de comunicação. “Quem 
sabe voltando com o jornal Hoje em Dia para circular em todo 
o estado”, indaga uma pessoa próxima.

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.

U ltimamente, está na moda que 
empresários de reconhecido sucesso 
ingressem na vida política. Apenas 
para rememorar, assim aconteceu 

com o governador Romeu Zema (Novo), de 
Minas Gerais, João Doria (PSDB), de São Paulo, 
além do prefeito Alexandre Kalil (PSD), de Belo 
Horizonte, e Vittorio Medioli, de Betim.

Fazendo uma analogia a respeito do tema, 
uma figura antológica dos anos 1960 não 
pode deixar de ser aludida. O então banqueiro 
Magalhães Pinto também fez história e foi 
eleito governador de Minas. Na sequência, ele 
ajudou a liderar o Movimento Militar de 1964 
e, mesmo depois dessa passagem, permaneceu 
na vida pública.

Certa vez, já ocupando o mandato de se-
nador, matou a curiosidade de um grupo de 
amigos que questionavam se o Dr. Magalhães 
era o presidente do Banco Nacional, uma das 
maiores instituições do ramo no país, por qual 

motivo ainda insistia em militar na política? De 
pronto, ele respondeu: só fortuna não resolve. 
Carece haver a conjunção do poder econômico 
com o político, para então levar adiante um 
projeto de governo, de nação, com ideologia 
definida.

De fato, os empresários atuantes na vida 
pública estão fazendo sucesso. Um dos exem-
plos é o próprio prefeito de BH que está com a 
popularidade elevada e cotado para disputar a 
reeleição. Inclusive, muitos amigos já o projetam 
como um possível candidato a governador. 
Além dele, o posto sob o comando de Zema é 
cobiçado por outros nomes influentes, como o 
do chefe do Executivo de Betim, Vittorio Medioli.

rubens menin na política?

Se a moda é a presença de homens bem 
sucedidos no segmento político, a lista pode 
ser ampliada no pleito de 2022. Não há nada 
de concreto, mas nos meandros da Assembleia 
Legislativa do Estado de Minas Gerais (ALMG), 
já se fala na possibilidade do megaempresário 
Rubens Menin ser convencido a disputar o go-
verno de Minas.

Avaliado como um empreendedor prós-
pero, ele atua no ramo da construção civil, 
no mercado financeiro, possui empresas de 
atividades diversas, inclusive na área logística. 
Recentemente, ousou ao implementar em São 
Paulo a sede da CNN Brasil, uma das emissoras 
de televisão mais importantes do mundo, se 
destacando tanto aqui, como lá em sua matriz, 
nos Estados Unidos.

A imprensa especializada do Brasil o consi-
dera como um bilionário muito discreto, mas o 
alcance de suas ações é de elevadas envergadu-
ras.  Especificamente na capital mineira, uma de 
suas últimas tacadas foi patrocinar a construção 
do estádio do Atlético, que se denominará Arena 
MRV, quando o empreendimento for entregue 
ao público alvinegro.

O perfil de Menin estaria em consonância 
com o pensamento do professor e cientista polí-
tico Malco Camargo: ultimamente, o eleitor não 
quer apostar todas as fichas apenas em nomes 
considerados políticos profissionais.

opinião de malco camargo

“A nova política, em geral, conduzida por 
atores sem um protagonismo político anterior, 
continua seduzindo parte do eleitorado. Essa 
tendência começou com a operação Lava Jato e 
se consolida quando os dois principais partidos 
do nosso sistema político, PT e PSDB, caem em 
descrédito junto ao eleitorado.

A eleição de Kalil, Zema e Jair Bolsonaro é 
resultado deste sentimento. Esses novos líderes 
estão sendo testados durante suas gestões e o 
sucesso do perfil de outsider na política vai depen-
der da popularidade destes atores nos próximos 
pleitos. O êxito de candidaturas ligadas a estru-
turas militares ou empresariais dependem do 
resultado das gestões dos personagens atuais”.

depois de implantar a cnn Brasil,
rubens menin pode ingressar na política
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“Somos feitos de carne, mas somos 
obrigados a viver como se

 fôssemos de ferro”
Freud

Presidente dA câmArA de dirigentes lojistAs de Belo Horizonte (cdl/BH)
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34,5% dos pequenos negócios mineiros tiveram
que se adaptar para continuar no mercado

Para tentar passar por esse momento de 
incerteza econômica causado, principal-
mente, pelo isolamento social, medida 
defendida por especialistas da saúde 

como sendo a mais eficaz no combate ao coronaví-
rus, vários empresários mineiros tiveram que fazer 
mudanças em seus negócios. É o que aponta uma 
pesquisa realizada pelo Serviço de Apoio às Micro 
e Pequenas Empresas de Minas Gerais (Sebrae 
Minas). Segundo o levantamento, feito entre os 
dias 6 e 7 de abril com 501 empreendimentos dos 
setores de indústria, comércio, serviços e agrope-
cuária, 34,5% dos pequenos negócios do estado 
continuam em funcionamento, porém tiveram 
que se adequar à nova realidade de mercado e 
às necessidades de consumo. 

A principal mudança foi a transferência das 
operações físicas para o ambiente digital, 41% 
das empresas que mudaram sua forma de atu-
ação passaram a entregar apenas delivery e 21% 
adotaram o home office. “Com as ferramentas 
disponíveis no mercado, como as plataformas 
de entrega e programas de videoconferência, as 
empresas mais preparadas conseguiram avançar 
neste movimento. Ainda assim, 48% dos empresá-
rios relataram dificuldades em operar dessa forma, 
seja por não conseguir adaptar seus produtos à lo-
gística necessária à entrega ou baixa familiaridade 
com o meio digital”, diz Felipe Brandão de Melo, 
gerente da unidade de inteligência empresarial 
do Sebrae Minas.

Melo ressalta também que essa crise é dife-
rente das demais que já se enfrentou, pois antes 
os efeitos nos pequenos negócios chegaram de 
forma mais gradual, ainda que intensa e, desta 
vez, as consequências puderam ser sentidas de 
um dia para o outro e muitos suspenderam suas 
atividades. “A grande parte dos pequenos negó-
cios não tem uma geração de caixa satisfatória 
capaz de gerar reservas financeiras e de repente 
suas fontes de receita foram interrompidas. Os 
primeiros desafios foram: como chegar ao cliente 
ao invés de o cliente chegar até a empresa? Como 
pagar os custos fixos sem a previsão da entrada de 
receita? Felizmente existem diversas ferramentas 
e possibilidades de adaptação que ajudaram as 
empresas nesse momento”. 

Para o futuro, o gerente acredita que é inevi-
tável que a pandemia global traga mudanças não 
só nos negócios, mas também em diversos outros 

aspectos da sociedade. “Quando as medidas de 
isolamento forem encerradas é esperada uma 
volta à normalidade, mas muitas dessas mudan-
ças já estarão instaladas permanentemente. No 
entanto, o fato mais importante é que a grande 
maioria das empresas não estava preparada para 
uma crise como essa, o que reforça a importância 
dos elementos de boa gestão que sempre foram 
disseminados: qualidade dos produtos, comuni-
cação com o cliente, gestão financeira, inovação 
e cuidado com os funcionários”. 

Para Melo, é neste momento de adversidade 
que a qualificação se mostra ainda mais funda-
mental. “Os empresários precisam procurar orien-
tação, afinal com temas tão diversos e que mudam 
rapidamente é muito difícil conseguir cuidar do 
negócio e se manter atualizado ao mesmo tempo. 
Além disso, também vem à tona a importância de 
se refletir sobre as associações empresariais, uma 
vez que o compartilhamento de soluções para 
problemas comuns é um importante instrumento 
de desenvolvimento do ambiente de negócios”.

E-commerce 
Uma das ferramentas mais utilizadas tanto 

pelos empresários como pelos consumidores foi 
o e-commerce. O gerente do Sebrae destaca que 
essa modalidade sempre foi aliada do pequeno 
negócio, pois permite que uma empresa sediada 
em determinada localidade alcance clientes 
praticamente com a mesma capilaridade de 
uma grande empresa. “Os portais de compra 

(marketplaces) oferecem tecnologia, visibilidade 
e logística. O isolamento social imposto pela 
pandemia tornou o que era visto como luxo, por 
algumas empresas, a algo necessário. Houve se-
tores aumentaram suas vendas on-line em mais 
de 100% nas primeiras semanas e isso indica que 
tanto os consumidores quanto os empresários 
apresentam um apurado senso de adaptação”. 

Uma das pessoas que aproveitou esse mo-
mento para lucrar ainda mais foi a empresária 
Amanda Pereira. Ela é dona de uma pequena 
doceria em Contagem, região metropolitana de 
Belo Horizonte, e teve que dar um tempo nas suas 
atividades no local físico. “Apesar da liberação 
para funcionamento dos estabelecimentos que 
oferecem alimentação, preferi fechar a minha 
loja, pois moro com a minha mãe que faz parte 
do grupo de risco”. 

Ela conta que já tinha vontade de migrar parte 
da sua produção para o on-line, porém não tinha 
tido tempo para isso. “Algumas pessoas estão 
reclamando das vendas durante a pandemia, 
mas não tenho nenhuma queixa. Pelo contrário, 
a demanda aumentou nesse último mês. Acho que 
as pessoas ficam com mais vontade de comer doce 
quando ficam em casa. É uma forma de aliviar a 
vida”, brinca. 

Para finalizar, a doceira diz que está pla-
nejando adotar apenas o serviço por entrega, 
porque essa seria uma forma de ficar mais 
tempo com a sua mãe. “Preciso ver como ficará 
a demanda após esse período de isolamento 
social”, finaliza.
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Cuidar da saúde das pessoas, das empresas 
e dos empregos. Esta tem sido a condução do 
trabalho da Câmara de Dirigentes Lojistas de Belo 
Horizonte (CDL/BH) nesse período de pandemia. 
E para isso a entidade tem realizado uma série de 
ações de apoio aos empresários dos setores de 
comércio e serviços da capital mineira. No mês de 
março, realizamos uma grande campanha de cons-
cientização, com a parceria da Secretaria de Estado 
de Saúde e da Unimed-BH, sobre a prevenção do 
coronavírus junto a lojistas, empregados e consu-
midores em vários centros comerciais da capital.

De lá para cá, muito já foi feito. Intensificamos 
o diálogo com as diversas esferas dos governos, 
solicitando medidas econômicas para minimizar 
os prejuízos que estão sendo causados aos setores 
de comércio e serviços. Boa parte delas foi atendida 
nos mais recentes anúncios divulgados pelos go-
vernos. Nosso trabalho junto aos bancos também 
foi grande, sempre procurando linhas de crédito 
com juros menores. 

E foi assim que surgiu a Campanha Juro Zero 
da CDL/BH. Lançada no princípio do mês de abril, 
o objetivo foi o de sensibilizar os bancos públicos 
e privados a promoverem linhas de crédito sem 
juros para socorrer o setor produtivo. A campa-
nha teve como eixo, “hora de juro zero para o 
comércio não quebrar, o emprego não acabar 
e a vida continuar”.  Afinal, está na hora de as 
nossas instituições do sistema financeiro, que 
no Brasil lucram como em nenhum outro lugar 

do mundo darem uma real contribuição ao país 
neste momento de crise. Em menos de 15 dias 
surgiram novidades. Governo e setor privado 
lançaram programas e redução de juros, além da 
prorrogação de empréstimos e a construção de 
redes de solidariedade. Os cinco maiores bancos 
– Itaú, Banco do Brasil, Bradesco, Caixa e Santan-
der - já haviam renegociado R$ 130 bilhões de 
um total de R$ 200 bilhões em solicitações feitas 
após o início da crise provocada pela pandemia 
da COVID-19. A campanha já alcançou a adesão 
de entidades de diversas outras cidades de Minas 
e do Brasil e tende a crescer ainda mais.

Entre outras ações para garantir a sobrevivên-
cia das empresas e a manutenção do emprego, 
foi lançado o programa É PRÁ JÁ. Trata-se de um 
conjunto de soluções para que as organizações pos-
sam enfrentar a crise econômica. Por meio dele, a 
CDL/BH oferece uma série de serviço, benefícios e 
alternativas para ajudar as empresas a enfrentar 
o atual quadro econômico.

O É PRÁ JÁ foi concebido após uma série de 
entrevistas que a CDL/BH fez com empresários de 
todos os ramos e portes, escutando as necessida-
des 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 gra-
tuitas, Redução de custo e aumento de Receita, 
Informações em tempo real, Saúde financeira e 

dicas para o seu negócio. A inscrição e as infor-
mações sobre os cursos, palestras e consultoria 
estão disponíveis no endereço eletrônico https://
conteudo.cdlbh.com.br/epraja. 

Por meio do É PRÁ 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 aberto para a toda a população onde ela 
fica por dentro de todas as medidas tomadas 
pelos governos federal, estadual e municipal. 
Tiramos dúvidas e fazemos esclarecimentos de 
todas as legislações que surgiram em virtude da 
pandemia. Esse é um trabalho que está sendo 
de vital importância para as empresas e seus 
colaboradores. 

Estamos trabalhando intensamente, buscando 
soluções para amenizar os prejuízos aos setores de 
comércio e serviços de BH. Afinal somos respon-
sáveis por 72% do Produto Interno Bruto (PIB) de 
Belo Horizonte e geramos 83,5% dos empregos 
na capital. E continuamos trabalhando para a 
reabertura gradual do comércio, assim como vem 
acontecendo em várias cidades de Minas, do Brasil 
e do mundo. Mas com a posição de colaborar para 
que isso aconteça da melhor maneira possível, 
resguardando vidas, mantendo empresas e ga-
rantindo empregos.

salvar vidas, manter empresas
e continuar garantindo empregos

repercussão no exterior
Falando à imprensa recentemente, o professor da Universi-

dade Federal de Minas Gerais (UFMG) davisson Belém, criticou 
a postura política do presidente jair Bolsonaro. Segundo ele, 
o chefe da nação brasileira está perdendo prestígio junto à 
comunidade internacional, por conta das suas atitudes dúbias 
durante as suas falas em público. Por certo, os seguidores do 
presidente dirão: e daí cara pálida.

Viva o Papa
Em Brasília, jornalistas dizem que a ordem do Palácio do 

Planalto era de que nenhuma autoridade de peso comparecer 
as cidades do Norte por conta do coronavírus. Mas, tudo mu-
dou depois que sua eminência, o Papa Francisco, ligou para o 
governador do Amazonas Wilson lima (PSC), se solidarizando 
com os enfermos da região.

conselho de médico
O professor e membro da Academia Nacional de Medicina 

(ANM), Paulo saldiva, manda um recado aos governantes, pre-
feitos e vereadores: “é grande a responsabilidade de promover 
a abertura do comércio e das indústrias, diante da quantidade 
de mortes que vem acontecendo no Brasil, por conta da CO-
VID-19. O resultado dessa decisão pode ser catastrófico”, avalia.

rastro destruidor  
O cientista político e consultor econômico, ricardo sen-

nes, afirma ter em seu poder um estudo provando os rastros 
destruidores ao término dessa pandemia. “Nas comunidades 
de todo o Brasil, especialmente em maiores cidades, como no 
Rio de Janeiro e São Paulo, o sofrimento por falta de estrutura 
financeira das pessoas será um desastre humanitário”.

Presidente forte
Analisando a respeito dos diversos pedidos de cassação de 

mandato do presidente jair Bolsonaro, o comentarista carlos 
Alberto sardenberg afirmou: “olha, ele tem uma rede social 
muita ativa, com mais de 30 milhões de seguidores. Então, 
com uma popularidade destas, qualquer decisão do Congresso 
tem de levar em conta o seu apoio junto a esses formadores de 
opinião. Ou seja, não vai ser uma situação fácil de se resolver”, 
avalia o comunicador.

congresso desorganizado
Ainda com relação aos pedidos de afastamento do chefe 

da nação, o jornalista merval Pereira considerou que um 
processo desta natureza, neste momento, dificilmente teria 
sequência no âmbito político, pois o Congresso Nacional está 
efetivamente desorganizado.

desemprego em massa
Por enquanto, o governo federal não tem noção do resul-

tado dos estragos econômicos quando a pandemia acabar. No 
entanto, entidades de classe de todo o país estão prevendo uma 
onda de desemprego, com possibilidade de atingir o patamar 
dos 20 milhões de pessoas. Projeção feita pela jornalista e 
comentarista de economia, juliana rosa.

https://conteudo.cdlbh.com.br/epraja
https://conteudo.cdlbh.com.br/epraja
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Venda de artigos eróticos
dispara durante quarentena

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.

om mais tempo livre em casa por conta do 
confinamento, muitos casais ou solteiros 
têm buscado uma forma de apimentar 
ainda mais a vida sexual. Esse cenário tem 

impulsionado a venda nas sex shops on-line. A projeção 
da Associação Brasileira das Empresas do Mercado 
Erótico e Sensual (Abeme) é de crescimento entre 8% 
e 12% durante o período de quarentena. Os dados 
apontam que os lojistas do ramo têm conseguido se 
reinventar e manter a lucratividade, mesmo diante da 
crise causada pela COVID-19. Agora, o setor se prepara 
para trazer as novidades para o Dia dos Namorados, 
melhor data comemorativa para o comércio erótico.

Paulo Japiassu, proprietário de uma revendedora 
de brinquedos eróticos para diversos lojistas em Minas 
Gerais, disse que houve um aumento de 30% nos pedi-
dos on-line e pelo delivery. “Os artigos mais comprados 
são os vibradores e géis. Acredito que muitos ainda 
possuem uma quantidade de produtos em estoque 
e, quando se esgotarem, teremos que apelar para as 
fábricas”, afirma.

Aline Serafim é dona de uma sex shop e precisou 
fechar as portas da sua loja durante o período de 
isolamento. “Tenho o espaço físico, faço atendi-
mento em casa, além de eventos com o público 
feminino. Essas eram as maiores vitrines para venda 
dos meus produtos. Sem as pessoas poderem sair 
de casa, o on-line e os pedidos por meio do delivery 
tiveram grande procura. Na comparação com abril 
do ano passado, o crescimento gira em torno de 
15%”, revela.

Ela atribui esse aumento ao fato de as pessoas esta-
rem mais abertas para conhecer os produtos e ter novas 
experiências. “Também estão passando mais tempo na 
internet e com acesso aos diversos conteúdos, inclusive, 
sobre sexualidade. As mulheres estão se permitindo 

na busca pelo prazer e conhecendo o próprio corpo. Já 
os casais que moram na mesma casa estão tendo a 
necessidade de serem ousados e criativos para manter 
acesa a chama do relacionamento”.

As redes sociais se tornaram a principal ferramenta 
para divulgação não só das mercadorias, mas também 
dicas e conteúdos com o tema. “Tenho percebido que 
a maioria das mensagens recebidas são de pessoas 
que não conheciam e agora estão 
tendo mais curiosidade e interesse. 
Elas entram em contato buscando mais 
informações sobre determinado item e 
pedem orçamento. Procuro fazer um 
atendimento personalizado, visando 
satisfazer a necessidade do cliente”, 
garante.

“Os produtos mais procurados no 
momento são vibradores e estimula-
dores clitorianos, assim como os géis”, 
afirma. Além destes, a lojista assegura 
que os consumidores também querem 
novidades já pensando no Dia dos 
Namorados e tem vendido muitas fantasias e óleos 
para massagem. Ela acrescenta que, nesse período 
de quarentena, adotou medidas de higiene mais ri-
gorosas e tem feito as entregas sem cobrança de taxa.

Isabela Soares da Silva, empresária do ramo, 
também está com as duas lojas físicas e um estande 
na Feira do Mineirinho fechados. O atendimento tem 
funcionado apenas pelo serviço de delivery. Ela diz que 
houve um pequeno aumento nas vendas, mas espera 
que sejam melhores para o Dia dos Namorados. “Em 
junho, o acréscimo costuma ser até 30% maior na 
comparação com outros meses”.

A divulgação das mercadorias tem sido feita pelas 
redes sociais, site e pelo WhatsApp. Os vibradores e 
masturbadores são os mais procurados nessa época de 
isolamento. Já para o Dia dos Namorados, há procura 
por lingeries, massageadores e kits eróticos. Ela relata 

que ainda possui uma grande quantidade de produtos 
no estoque, não sendo necessário fazer reposição com 
urgência. “Por enquanto, a situação está tranquila e 
não tem faltado nada”.

O sócio proprietário, também de uma sex shop, 
Giovani Zanin comemora o crescimento nas vendas on-
-line. “No último mês, tivemos um aumento em torno 
de 10% a 15%. Isso se deve ao fato de as lojas físicas 

estarem fechadas e estarmos traba-
lhando apenas com o e-commerce e o 
delivery. Além disso, a quantidade de 
produtos por pedido também subiu. 
Em março foram vendidos cerca de 
700 itens, já em abril foram pouco 
mais de 900”.

Ele revela que os produtos que 
mais saem são os óleos, excitantes 
e vibradores. “Esse último, chego a 
vender cerca de dois por dia. A minha 
propaganda é feita por diversas plata-
formas virtuais disponíveis, como redes 
sociais, site, anúncios na internet. Com 

relação ao púbico consumidor, as mulheres entre 20 e 
45 anos são a maioria (80%). Entre os homens, 15% 
do total possuem mais de 50 anos, enquanto que 75% 
têm entre 18 e 49 anos”.

Zanini também afirma que o Dia dos Namorados 
é a melhor data para vendas. “O crescimento chega a 
30% somente no mês de junho. Ainda estamos fazen-
do os planos de divulgação dos produtos e descontos 
para aproveitar ao máximo a ocasião. Tudo será feito 
de forma on-line”, conclui.

Perdendo a potência 

Apesar da alta nas vendas, o setor também é 
impactado negativamente durante o isolamento. “As 
duas maiores feiras: intimiexpo (São Paulo) e sexy 
Fair (Rio de Janeiro) foram adiadas. Elas acontece-

riam em março e abril, quando as empresas fazem 
o lançamento de novos produtos já pensando no 
Dia dos Namorados. Logo na sequência, as fabricas 
também fecharam e tiveram pedidos cancelados. Os 
lojistas estão trabalhando de suas próprias casas e 
fazendo o possível para manter suas finanças”, diz a 
assessoria Abeme.

De acordo com a associação, a maioria dos empre-
sários deixa para repor suas mercadorias em grande 
escala próximo ao Dia dos Namorados, justamente 
para trazer novidades. No entanto, o setor foi surpreen-
dido pela pandemia e muitos lojistas já têm problema 
da falta de alguns produtos. “Caso a quarentena se 
prolongue muito, em breve não haverá mais como 
fazer a reposição do estoque”.

Os produtos
que mais saem

são os óleos,
excitantes e
vibradores
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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

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

D A  C O C H E I R A AN I V ERSAR I ANT E S

A todos, os nossos Parabéns!

Aldja
comemorando

aniversário,
em tempo

de pandemia,
sem festa
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PAssAndo dAs medidAs - O prefeito de Belo Horizonte, 
Alexandre Kalil (PSD), encontrou em suas entrevistas coletivas 
uma maneira de ficar na mídia constantemente. Acho que pouca 
gente sabe quem é o secretário Municipal de Saúde da capital 
porque Kalil quer ser o protagonista de tudo, na crença que o seu 
jeito de ser é o principal caminho para reeleição. Ele nunca se 
importou com a região Metropolitana até descobrir a Associação 
dos Municípios da Região Metropolitana de BH (Granbel), que 
congrega prefeitos de 34 cidades do nosso entorno. Ninguém 
discute as medidas necessárias durante esta pandemia, mas 
ações de Kalil podem surtir efeitos contrários. Ultimamente, ele 
resolveu brigar com todo mundo. O tiro pode sair pela culatra.

ABuso é o Que não FAltA - Muita gente, mesmo diante 
de todos os problemas que estamos passando, quer ser mais 
esperta e levar vantagem em cima de outros. Enquanto pessoas 
necessitadas passam por todas as dificuldades para conseguir o 
benefício emergencial de R$ 600, outras, que não necessitam 
de ajuda nenhuma, já receberam a quantia por saberem usar a 
internet corretamente, diferente de tantos que não conseguem 
acessá-la. O governo quer que os prejudicados denunciem os 
espertinhos.

Bolsonaro mandou fritar Regina Duarte, mas os generais 

entraram em ação. Depois de perder Mandetta e Moro, seria 

suicídio político perder Regina apenas dois meses depois de 

sua posse na Secretaria Especial de Cultura. Aí, a reunião entre 

presidente e secretária foi entre risos e abraços.

o centrão já começou a ganhar cargos no segundo escalão 

do governo federal. Já é a base que o Poder Executivo está 

montando para evitar o impeachment do presidente.

o prefeito Vitor Penido (DEM) mandou instalar torneiras 

com lavatórios improvisados para as pessoas higienizarem as 

mãos nas principais praças de Nova Lima. A medida também 

está sendo adotada em outras cidades.

o cantor Eduardo Costa fez uma live com Leonardo outro 

dia. Deram uma boa dose de mau exemplo. Beberam além 

da conta e ainda falaram palavrões. Mereciam um puxão de 

orelhas de autoridades.

cAnsAÇo - Enfrentar dificuldades é inerente à sobrevivência 
humana. No Brasil e no mundo, estamos vivendo um momento 
único: isolamento social, dificuldades econômicas em todos os 
níveis e o enfrentamento de um vírus que mata sem escolher 
classe social. Pra tudo isso, somos pacientes e temos esperança 
de que tudo passará. No entanto, ter que conviver com crises 
constantemente provocadas pelo próprio presidente da Repú-
blica é demais para a nossa paciência. Bolsonaro parece muito 
com aquela figura do sujeito brigão que só fica bem quando 
está brigando com alguém.

domingo, dia 10 de maio

Professor Ricardo Romero - Contagem
Geraldo Magela, o Ceguinho

segunda-feira, 11

Cristiano Carneiro Naves
Meiga Vilas Boas Vasconcelos
Engenheiro Geraldo Dolabela

terça-feira, 12

Dalmi de Jesus
Angela Maria da Paixão Lages
Aldja Starling Jorge
Jornalista Walter Pernambuco
Amanda Luz - Rádio Itatiaia

Quarta-feira, 13

Niltinho Tristão
Coronel Josimar Trant
José Militão Costa

Quinta-feira, 14

Ex- deputado José Bonifacio Mourão
Elida Azevedo de Oliveira

sexta-feira, 15

Coronel Luciene Albuquerque
Dra. Marcela Nasta
Antonio Tocafundo

sábado, 16 

Advogado Expedito Monteiro Lara
Hindemburgo Pereira Diniz

#ProteçãoParatodos: voluntários do sesc
 em minas e da Apac produzem máscaras

Em todo o mundo, pesquisa-
dores e cientistas correm contra o 
relógio em busca de uma vacina 
para o novo coronavírus. Até que 
isso aconteça, cabem ao poder 
público e à sociedade fazer a sua 
parte para que a proliferação da 
doença desacelere. Dentre as me-
didas apontadas por especialistas 
em saúde como eficazes, o uso da 
máscara tornou-se obrigatório em 
diversas cidades no mundo.

Atento ao cenário atual da 
pandemia e às orientações das 
autoridades de saúde, o Sesc em 
Minas entra em mais uma frente 
de apoio no enfrentamento à CO-
VID-19: o #ProteçãoParaTodos. A 
iniciativa consiste na mobilização 
de voluntários para a confecção de 
12.690 máscaras de pano que se-
rão doadas a instituições parceiras.

São 110 voluntários cadastra-
dos em projetos sociais do Sesc 
em Minas – Sesc +60 e Rede Sesc 
Ação Comunitária – nas unidades 
da instituição em Belo Horizonte 
(Floresta e Venda Nova), Con-
tagem e Santa Luzia, na região 
metropolitana.

Foram elaborados dois ‘kit 
máscaras’ para que os voluntários 
possam produzi-las em casa mes-
mo, sem precisar se deslocar para 
uma das unidades. Um é direcio-
nado para pessoas que possuem 
máquina de costura e outro para 
quem não tem. Cada kit conta com 
tecido 100% algodão, elástico, 
linhas, agulhas e sacos plásticos 
para embalagem, além de orien-
tações com o uso recomendado de 
esterilização do material em casa 
pelo voluntário. Todo o material 

será entregue na residência dos 
voluntários.

Apoio das APAc

Além do importante apoio dos 
voluntários do Sesc em Minas, a 
instituição está com outra frente de 
atuação na produção de máscaras 
de proteção envolvendo sete uni-
dades da Associação de Proteção 
e Assistência ao Condenado (Apac) 
em Minas Gerais. Nessa parceria, 
o Sesc doou os insumos para a 
produção das máscaras de pano e 
fez o empréstimo de 18 máquinas 
de costura, que foram distribuídas 
entre as Apac participantes. Parte 
das máscaras produzidas pelos 
internos retornará para o Sesc, o 
restante ficará com a Apac.

Elas serão doadas para instituições parceiras do Sesc em Minas
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Sua melhor opção para:

• Reuniões e treinamento
• Fins de semana

A 52 km de BH e 9 km do Inhotim

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

• Férias
• Feriados

Hotel Fazenda

Brumadinho - MG
Horizonte Belo

da redação

diretorA, BoArd AdVisor e HeAdHunter dA Prime tAlent
luciana@linkcomunicacao.com.br
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Pandemia e isolamento social
têm afetado o sono da população

Além da dificuldade para dormir, muitas pessoas estão relatando sonhos estranhos durante a noite

O cenário causado pela pandemia do 
coronavírus tem espalhado medo nos qua-
tro cantos do mundo. A incerteza de quan-
do tudo vai passar, o isolamento social e 
todas as consequências que a COVID-19 
trouxe, tem deixado os brasileiros estressa-
dos. Tudo isso tem interferido diretamente 
no sono. Por aqui, antes da crise causada 
pela doença, 72% da população já sofria 
de algum distúrbio do sono e mais de 73 
milhões já eram acometidos pela insônia.

 Tem sido cada vez mais comum ver 
relatos de pessoas que não têm dormido 
bem à noite ou que estão tendo pesadelos 
e sonhos estranhos. A neurocientista e 
psicanalista Ângela Mathylde explica que 
a ciência entende que o sonho é a “faxina” 
do cérebro, ou seja, traz tranquilidade, tira 
os excessos e a sobrecarga das conexões 
cerebrais, diminuindo a ansiedade.

Ela acrescenta que se a pessoa não 
sonhar, as conexões são diminuídas e 
isso resulta em perda de foco, memória 
e aumento da tensão levando até a 
agressividade. “O pesadelo vem em uma 
organização do inconsciente para mostrar 
que o indivíduo está com medo, pânico, 
revelando aquilo que ele não consegue 
mensurar em palavras ou em sentimentos. 
É a capacidade de trazer para a minha 
reflexão que há alguma coisa errada”.

Os sonhos, segundo a especialista, são 
uma subjetividade que usamos para tornar o 
planejamento uma coisa acessível. “Para eles 
existirem deve haver um planejamento, uma 
arquitetura humana. Quando a razão é con-
ciliada com a emoção, nascem os sonhos”.

Ângela explica que não conseguir dormir 
faz com que a pessoa se sinta cansada. “Uma 
das características mais importantes da saú-
de mental é a higiene do sono. Porque se 
você consegue dormir, acorda renovado. O 
sonho dá condições de articular soluções, lim-
pando tudo que está em excesso na mente”.

Cansaço é o que a estudante Allana 
Soares tem sentido constantemente. Ela 
conta que só consegue dorme após as 3h 
da madrugada. “Acordo por volta das 13h 
e isso virou um ciclo. E piora porque tenho 
tido sonhos intensos, como um em que 
aconteceu numa antiga casa que morei 
e estava tendo uma festa na residência 
da frente. De repente, a comemoração se 
tornou uma disputa de quem conseguia 
matar a mim e a minha família”.

Ela acrescenta que, constantemente, 
acorda, dorme novamente e volta para o 
mesmo sonho. Para Allana, isso é uma mistu-

ra de medo e falta de atividades. “Não estou 
gastando energia. Antes da pandemia, fazia 
caminhada, ia para academia e estudava. De 
repente, tudo parou. Fora a ansiedade de espe-
rar o fim disso tudo, sem saber quando será”.

A auxiliar administrativo Thayane Silva 
relata que os pesadelos têm se tornado 
sensações físicas. “Recentemente, sonhei 
que criava um chimpanzé e o deixei cair do 
segundo andar da minha casa. Chamei por 
ele e quando voltou se transformou em um 
samurai e começou a me enforcar. Acordei 
com falta de ar e parece que sentia as mãos 
dele em volta do meu pescoço”.

Para dormir melhor, ela conta que tem 
procurado músicas e mantras para relaxar no 
YouTube. Além disso, tem buscado a medita-
ção para tentar acalmar corpo e mente antes 
de dormir. “Às vezes dá certo, mas confesso 
que, em algumas noites, o pânico que tudo 
isso está me causando, fala mais alto”.

sono na prática

A neurocientista dá dicas práticas para a 
melhor o sono. “Primeiro, é preciso buscar 
a higiene do sono, ou seja, se preparar para 
dormir, se equilibrar para entrar no descanso. 
Desligar todos os eletrônicos, porque mesmo 
quando dormimos, a luz permanece ligada e 
impede a entrada no sono de qualidade, ou 
seja, o REM. A única conexão que deve ser 
feita é com nós mesmos”.

Ela acrescenta que o cuidado com a 
cama também é interessante. “A pessoa deve 
arrumá-la de forma acolhedora, com lençóis 
limpos, evitando bagunça e guardando tudo 
que está fora do lugar. A desordem não pro-
porciona um sono tranquilo. A roupa é outro 
aspecto importante, porque muitas pessoas, 
devido ao isolamento social, têm ficado de 
pijama o dia inteiro. É interessante separar 
as roupas de acordo com atividade para 

estimular o cérebro no momento da troca 
de roupa a entender que é hora de dormir”.

Um chá quente, leite ou até água po-
dem ajudar na tranquilidade do pré-sono. 
A especialista elucida ainda que é de suma 
importância buscar equilíbrio. “A cama não 
é lugar para levar problemas. O ideal é trazer 
à memória aquilo que dá segurança, colocar 
uma música calma, orar ou meditar”.

A hora de acordar também é relevante. 
“O ideal é programar o despertador para 
a hora do trabalho ou dos afazeres, no 
horário normal de levantar, pois ajuda a 
lembrar de que estamos vivos e temos 
uma rotina. Se você está trabalhando 
home-office, levantar no mesmo horário 
espanta a ideia de que você está de férias, 
afastando também a tensão e a ansiedade. 
Viva a rotina normal e isso vai trazer alívio”.

tire a pandemia do foco
É difícil, sabemos, mas Ângela 

destaca a importância de não 
darmos tanto foco à pandemia. “É 
preciso aceitar que os riscos são 
reais. É o momento de investir na 
autopreservação e no diálogo. É 
interessante estar em comunicação 
com pessoas que trazem conforto e 
procurar atendimentos psicológicos 
on-line no caso de ansiedade e 
pânico extremos. É crucial ter ma-
turidade, buscando alívio mental 
de formas saudáveis. Às vezes, é 
preciso evitar a sobrecarga de in-
formações, ouvindo o que damos 
conta de saber e ouvir”.

Pesadelos podem ilustrar o medo e o pânico que não conseguimos por em palavras
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Saúde mental e trabalho
durante a quarentena

Em um período atípico 
e incerto como este 
que o mundo vive, por 
conta da pandemia do 

coronavírus, as pessoas nunca 
estiveram tão distantes fisica-
mente e, ao mesmo tempo, tão 
unidas, lutando pela mesma 
causa. Nesse cenário difícil, 
também é importante refletir 
e buscar entender o que pode 
ser feito para trabalhar o bem-
-estar e a saúde mental para 
passar por essa fase da melhor 
forma possível, sem prejuízos 
significativos no pós-crise. Afi-
nal, deve-se estar preparado 
para o que vem pela frente, em 
especial as transformações no 
mercado de trabalho.

Por isso, devemos encon-
trar maneiras de amenizar o 
nível de ansiedade e angústia, 
que é elevado neste momento. 
A verdade é que ninguém está 
isento aos reflexos do isola-
mento social, mas é possível 
viver de forma mais saudável, 
procurando, inclusive, novos 
aprendizados com essa reali-
dade atual. Cinco dicas podem 
ajudar a passar com mais tran-
quilidade pela quarentena e, 
no final, sair fortalecido e mais 
preparado para as mudanças.

A primeira delas é organizar 
uma rotina diária. Especial-
mente se você segue trabalhan-
do em home office, o indicado 
é planejar bem o tempo dedi-
cado ao campo profissional e 
ao pessoal. Estabeleça horários 
para os afazeres (acordar, se 
alimentar, trabalhar, ativida-
des extras), buscando uma 
lógica que atenda às duas 
demandas. Procure se vestir 

com roupa confortável – não 
fique de pijama – e trabalhar 
em um ambiente que propicie 
maior produtividade. Isso signi-
fica evitar ficar em sofás ou na 
cama, o que pode prejudicar 
diretamente o desempenho.

Em segundo lugar, procure 
fazer algum tipo de atividade 
física, sem ultrapassar os seus 
limites. Pode ser pilates, yoga, 
exercício aeróbico, funcional, 
alongamentos e qualquer ou-
tra que consiga fazer em casa. 
Será muito positivo para a 
saúde mental e corporal, pois, 
quando se exercita o corpo, 
naturalmente a ansiedade e o 
estresse são amenizados. Além 
disso, fortalece articulações, 
ossos e músculos, reduz o 
cansaço, evita dores no corpo, 
melhora o humor, a qualidade 
do sono e a autoestima, entre 
outros benefícios. Tudo isso 
impacta no desempenho diário 
em todos os sentidos.

O terceiro ponto para se 
manter saudável nessa qua-
rentena é alimentar bem ao 
longo do dia. O corpo precisa 
estar bem cuidado para ter 
um ótimo desempenho. A 
alimentação adequada é bené-
fica tanto para o aspecto físico 
como mental e aumenta a 
disposição para realizar as ativi-
dades diárias. Ainda melhora a 
circulação, combate depressão, 
estresse, ansiedade e insônia. 
O ideal é a ingestão diária de 
verduras, legumes, frutas. E, 
se possível, a consulta online 
com profissionais da área para 
uma melhor orientação. Esta 
pode ser uma boa hora para 
transformar os hábitos.

O momento também requer 
atenção às atividades que dão 
prazer. Talvez colocar em prática 
um projeto novo, iniciar um 
hobby ou até mesmo investir em 
autoconhecimento. Em tempos 
de isolamento social, grande 
parte dos profissionais está aten-
dendo on-line, com oferta de 
meditação, terapia, coaching, 
grupos de estudos ou de leitura, 
aulas e cursos (música, línguas, 
artesanato, costura e etc). É uma 
oportunidade de desenvolver o 
autoconhecimento e os dons, 
além de reduzir angústias e 
medos.

A última dica é se aproxi-
mar das pessoas que você ama. 
O isolamento físico é neces-
sário, mas não é por isso que 
temos que ficar afastados men-
talmente de quem gostamos. A 
tecnologia ajuda diretamente a 
superar este momento. Então, 
porque não procurar maneiras 
de estar mais presente e de 
estreitar laços com as pessoas 
queridas? Todo tipo de atenção, 
carinho e amor que você puder 
dar e receber pode ajudar – e 
muito – a fazer com que esse 
período seja mais leve. Diversos 
estudos comprovam que essas 
relações desempenham um 
papel importante e essencial 
para o bem-estar e a felicidade.

Portanto, para se ajudar e 
ajudar o outro nesse período, 
que é passageiro, é preciso cui-
dar fortemente da saúde física 
e mental, que estão totalmente 
conectadas. Dessa forma, es-
tará pronto e preparado para 
o pós-crise. Sem dúvida, será 
uma nova etapa, repleta de 
oportunidades.

mailto:luciana@linkcomunicacao.com.br
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da redação

Procura por cursos on-line cresce
durante período de isolamento social

Desde o início de março, plataforma de estudos a distância registrou 140 mil novos alunos

Com as medidas de isola-
mento social para conter 
a disseminação do coro-
novírus, as pessoas estão 

ficando mais tempo em casa e 
algumas estão aproveitando esse 
tempo para se qualificar com cursos 
on-line. Segundo dados da Kultivi, 
plataforma de ensino a distância, 
em média, 3 mil novos usuários 
têm se registrado por dia e, recen-
temente, o site atingiu 550 mil 
estudantes, sendo que contabilizou 
140 mil novos alunos desde o início 
de março, quando a quarentena 
obrigatória ou voluntária passou a 
ser adotada no Brasil.  

Seja pela flexibilidade ou por 
ter uma mensalidade mais em 
conta se comparada com a modali-
dade presencial, o fato é que o EAD 
(Ensino a Distância) vem ganhando 
cada vez mais adeptos. Prova disso 
é que, no final de 2018, o Instituto 
Nacional de Estudos e Pesquisas 
Educacionais Anísio Teixeira (Inep) 
publicou um censo que avaliou o 
ensino superior no Brasil. Os dados 
revelaram que, naquele ano, pela 
primeira vez desde a regulamen-
tação do EAD, as ofertas de vagas 
para cursos a distância superaram 
os da categoria presencial no país, 
reforçando o crescimento anual de 
5% no número de matrículas nessa 
modalidade. 

“Os atrativos do formato, como 
flexibilidade de horários, variedade 
de cursos e a possibilidade de es-
tudar em casa, antes ganhavam 
adeptos pela facilidade e conforto. 
Agora, em tempos de distan-
ciamento social, o EAD tem se 

tornado um dos principais aliados 
ao enfrentamento da pandemia, 
tanto no âmbito educacional, 
quanto como uma forma pessoal 
de tornar o período de reclusão 
mais proveitoso”, afirma Cláudio 
Matos, CEO da Kultivi. 

Os cursos mais procurados 
são os de idiomas, especial-
m e nte  i n g l ê s  co m  1 85  m i l 
alunos somente na plataforma; 
seguido pelas aulas de prepa-
ração para o ENEM, concurso 
e  OA B.  “Co m o  o fe re ce m o s 

co n te ú d o s  d e  q u a l i d a d e  e 
de maneira gratuita, muitas 
pessoas estão nos procurando 
nesse tempo de crise. Faz muita 
diferença ter acesso a aulas que 
custariam mais de R$ 300 por 
mês sem pagar nada”.

Uma das pessoas que está 
aproveitando o período da qua-
rentena para se qualificar é o 
programador Mateus Braz. Ele 
conta que já fez 3 cursos rápidos. 
“Como não posso sair, estou 
aproveitando as horas que iria 
gastar em um bar para estudar 
on-line. Eram conteúdos que 
sentia falta de conhecer, porém 
sempre arrumava alguma descul-
pa para não estudá-los”. 

Futuro do eAd

Matos acredita que esse pe-
ríodo de isolamento social será 
um divisor de águas para o 
EAD. “Todos os estudos iniciais 
apontam que entre as atividades 
econômicas que cresceram nesse 
período de pandemia, o ensino a 
distância é a que mais continuará 
crescendo, mesmo com final da 
crise”. 

Apesar de ainda enfrentar 
certa resistência de algumas 
pessoas, o CEO diz que os alunos, 
ao se verem obrigados a usar as 
ferramentas on-line de estudos, 
vão notar os benefícios dessa 
modalidade de ensino. “Há ins-
trumentos fantásticos para me-
lhorar a aprendizagem e otimizar 
o tempo. Inevitavelmente, após 
esse período onde muita gente 
conheceu o EAD mais de perto, as 
ferramentas serão cada vez mais 
utilizadas”, finaliza.

curso de inglês é 
mais procurado
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A intensidade e a extensão dos 
impactos econômicos resultantes 
da pandemia do novo coronavírus 
ainda são desconhecidas, mas 
especialistas da Federação das 
Indústrias do Estado de Minas 
Gerais (Fiemg) projetam que o Pro-
duto Interno Bruto (PIB) mineiro 
terá uma queda, em 2020, de 7%. 
Na avaliação nacional, a queda do 
PIB deverá ser de 5,7%.

Segundo a gerente de Econo-
mia e Finanças Empresarias da 
Fiemg, Daniela Britto, o estudo 
aponta que a pandemia terá um 

custo econômico elevado para o 
país e maior ainda para o estado 
de Minas Gerais. 

“Em Minas, é esperado um 
agravamento da deterioração 
fiscal. Além disso, as atividades 
da indústria e os serviços são 
mais concentrados que a nacio-
nal e tendem a registrar uma 
contração maior. Os setores 
industriais que mais contribuem 
para essa projeção de queda são 
o automotivo, refino de petróleo, 
autopeças e a siderurgia”, explica 
a especialista.

Entre as premissas considera-
das para as projeções, destaca-se 
o elevado nível de incerteza no que 
se refere ao desempenho das medi-
das econômicas de preservação do 
emprego e da renda, assim como 
em relação à duração e à extensão 
das medidas de isolamento so-
cial. A retomada econômica tende-
rá a ser lenta, no formato de uma 
curva em “U”, ou seja, definida por 
uma rápida e aguda queda no PIB, 
seguida de uma recuperação mais 
demorada, o que deverá ocorrer 
somente em 2022.

segundo pesquisa, homens lavam
menos as mãos do que as mulheres

Hábito simples de higiene mudou a história da medicina em 1800

Uma atitude simples que pode 
salvar não apenas uma, mas 
milhares de vidas. Lavar as 
mãos é uma das principais 

formas de evitar o contágio do novo coro-
navírus. E a maioria da população afirma 
ter aderido às recomendações da Organi-

zação Mundial da Saúde (OMS). Segundo 
um estudo inédito do Ministério da Saúde, 
as práticas de higiene recomendadas para 
a prevenção da COVID-19 são seguidas por 
82,7% da população brasileira. 

De acordo com a pesquisa, 8 em cada 
10 pessoas afirmaram ter adotado o hábito 
de lavar as mãos regularmente com água 
e sabão ou higienizá-la com álcool em gel. 
Ainda segundo o material, as mulheres fo-

ram as que mais adotaram os hábitos com 
87,3%. Já entre os homens o percentual 
chegou a 77,7%. Os dados são da primeira 
edição da Pesquisa de Vigilância de Fatores 
de Risco e Proteção para Doenças crônicas 
por Inquérito Telefônico COVID-19 (Vigitel) 
do Ministério da Saúde.

O médico mineiro Estevão Urbano, 
diretor da Sociedade Brasileira de Infec-
tologia (SBI), explica que a descoberta 

de que a higienização das mãos reduzia a 
incidência de infecções mudou a história da 
medicina. “Isso aconteceu nos anos 1800, 
através de Ignaz Semmelweis na Áustria, 
mostrando que parteiras lavando as mãos 
causavam menos infecções pós-parto do 
que os próprios médicos, que até então 
não higienizavam”, diz.

Segundo o infectologista, o rigor neste 
procedimento só aumentou. “Isso mudou 
toda a história da medicina, não só da 
parte infectológica. Lavar as mãos evita 
todos os tipos de infecções transmitidas 
por contato, ou seja, quando existe um 
patógeno que é transmitido por meio do 
toque e o que quebra essa cadeia de trans-
missão é higienizar as mãos. Isso é muito 
relacionado a infecções hospitalares, nas 
quais as bactérias são passadas pelas mãos 
e lavá-las é preponderante para reduzir 
essa transmissão e a taxa de infecção nos 
hospitais”.

No final de março, o Ministério da 
Saúde divulgou dados sobre óbitos pela 

COVID-19 e mostrou que 68% das víti-
mas eram do sexo masculino e 32% do 
feminino. Mas Urbano não acredita ser 
possível, com as informações do momento, 
afirmar se existem motivos científicos que 
justifiquem porque homens se infectam 
mais do que mulheres, tampouco se isso 
está ligado diretamente a higienizarem 
menos as mãos. 

Ele acrescenta que em relação a 
maior transmissão de homens do que de 
mulheres, a diferença não é tão grande a 
ponto de se pensar em único fator funda-
mental que pudesse fazer essa distinção. 
“Nós sabemos que, talvez ,os homens se 
exponham mais ao frequentar áreas de 
mais risco do que as mulheres, isso seria 
uma possibilidade. Mas, não é possível 
dizer que seja por fatores de higienização 
das mãos, genéticos ou hormonais. As 
mulheres também são muito infectadas 
e, no momento, não é plausível apontar 
o porquê dessa pequena diferença na in-
cidência de infecções por COVID-19”, disse.
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8 em cada 10 pessoas
afirmaram ter adotado o hábito
de lavar as mãos regularmente

com água e sabão ou
higienizá-la com álcool em gel

Fiemg divulga novas estimativas 
econômicas diante da coVid-19

estudo mostra que minas sentirá impacto maior que o Brasil

Senado aprova auxílio 
para estados e municípios

O Plenário do Senado aprovou 
no dia 2 de maio, o Programa 
Federativo de Enfrentamento 
ao coronavírus – PLP 39/2020 e 
prestará auxílio financeiro de R$ 
125 bilhões a estados e municípios 
para combate à pandemia da 
COVID-19. O valor inclui repasses 
diretos e suspensão de dívidas. 
Foram 79 votos favoráveis e um 
voto contrário. Deve-se ficar claro 
que não é dinheiro novo, e sim 
uma compensação de perdas pela 
queda de arrecadação dos estados 
e municípios com a pandemia da 
COVID-19. Salienta-se ainda que, 
em Minas Gerais, a queda de ar-
recadação do ICMS foi 30% o que 
afetou diretamente as receitas dos 
municípios.

O tema segue para a Câmara 
dos Deputados. Dessa forma, o Se-
nado, como autor do projeto de lei 
(PLP 39/2020), terá a palavra final 
sobre o assunto — ou seja, caso os 
deputados promovam mudanças, 
elas terão que ser confirmadas 
pelos senadores.

De acordo com o presidente da 
Associação Mineira de Municípios 
(AMM), primeiro vice-presidente 
da Confederação Nacional de 
Municípios (CNM) e prefei-
to de Moema, Julvan 
Lacerda (MDB), este 
projeto de socor-
ro aos estados e 

aos municípios é insuficiente para 
compensar as perdas de arrecada-
ção das cidades mineiras diante da 
pandemia do novo coronavírus.

Julvan afirma que a verba não 
é “dinheiro do governo federal que 
está sendo dado para governado-
res e prefeitos”, mas uma partilha 
dos recursos arrecadados com a 
sociedade. Para ele, a Federação 
está de “cabeça para baixo”, pois 
o dinheiro está concentrado no 
governo federal e nos estados, 
enquanto quem presta os serviços 
são as cidades.

“Os valores como ficaram não 
vão atender os municípios. Mais 
uma vez nesse projeto aconteceu 
isso: 60% do valor da reposição 
estão indo para os estados, e 
40% para os municípios. E a per-
da (de arrecadação) é de 56% 
dos municípios e 44% 
dos estados. Então, 
inverteu (a aju-
da). Estamos 
defendendo 
é que isso 
seja apro-
v a d o  d o 
jeito que 

está, porque se ficar o mês de maio 
sem ter a reposição, vai atrasar 
salário e parar de prestar serviços. 
Aprova do jeito que está e, depois, 
vamos discutir isso de novo, uma 
reposição de outra forma”, afirma.

O auxílio foi aprovado na forma 
de um texto apresentado pelo rela-
tor, senador Davi Alcolumbre, e que 
substitui a proposta original envia-
da pela Câmara (PLP 149/2019). O 
rateio, parte do pacote financeiro, 
também foi modificado na vo-
tação, reduzindo a participação 
dos municípios em R$ 5 bilhões. 
A Associação Mineira de Municí-
pios (AMM) lamenta a quebra do 
acordo que dividia igualmente o 
valor para estados e municípios 
e apoia a Confederação Nacional 
de Municípios (CNM) na luta pela 
reversão dessa divisão na Câmara 

dos Deputados.

julvan lacerda: “se ficar o mês de maio sem ter a reposição, vai atrasar salário”
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A

deputados debatem flexibilização
do comércio em minas gerais

atuação da Assembleia 
Legislativa de Minas Ge-
rais (ALMG) no combate 
às consequências da 

pandemia da COVID-19 no estado 
foi abordada no pronunciamento 
de diversos parlamentares, duran-
te reunião remota do Plenário da 
Casa realizada no dia 5 de maio.

Entre outras questões pontuadas 
pelos deputados, estiveram os esta-
dos de calamidade ratificados pelo 
Parlamento, o isolamento para a 
contenção do coronavírus e o progra-
ma Minas Consciente, do Governo mi-
neiro, que propõe a retomada gradual 
das atividades econômicas no Estado.

A deputada Andréia de Jesus 
(PSOL) manifestou preocupação 
com o programa. Ela ressaltou os 
riscos principalmente para os mora-
dores das periferias das cidades e do 
estado, que não têm unidades hospi-
talares adequadas e/ou suficientes.

Mesma preocupação demons-
trou o deputado Cristiano Silveira 
(PT), que advertiu para a subnotifi-
cação da doença em Minas. Segun-
do ele, embora os dados oficiais 
apontem 90 mortes por COVID-19 
no estado, os óbitos por doenças 
respiratórias ultrapassam 420.

“A situação é gravíssima e a 
tendência é que se agrave nos 
próximos dias”, completou Ulysses 
Gomes (PT). Já Arlen Santiago 
(PTB) cobrou do Governo de Minas 
a destinação para a área da saúde 
dos recursos repassados pelo go-
verno federal, pela empresa Vale 
e obtidos por meios das emendas 
parlamentares ainda não pagas.

Outros parlamentares elo-
giaram a atuação do governo 
estadual no combate à pan-
demia. Laura Serrano (Novo) 
comemorou os resultados de um 
ranking divulgado pelo governo 
federal, no qual Minas apresenta 
a menor taxa de óbitos por 100 
mil pessoas.

Também Carlos Pimenta (PDT) 
reconheceu o papel desempenha-
do pelo governo no combate à CO-
VID-19. Ele anunciou o lançamento 
do Alô Minas, programa que am-

plia a telefonia celular para distritos 
de municípios, vários localizados 
no Norte do estado.

As críticas de Guilherme da 
Cunha (Novo) foram em relação 
a decretos assinados pelo prefeito 
de Belo Horizonte, Alexandre Kalil 
(PSD), que, em sua opinião vão 
contra normas constitucionais. O 
deputado pediu atenção aos vere-
adores, para impedir que as normas 
ditem regras sobre o que as pessoas 
podem ou não fazer dentro de casa.

dúvidas

Parlamentares também cita-
ram preocupação com a trami-
tação, no Congresso Nacional, 
do Projeto de Lei Complementar 
(PLC) 39/20, que estabelece au-
xílio emergencial a estados e 
municípios, mas em contrapartida 
impõe restrições ao funcionalismo, 
como congelamento de salários e 
carreiras.

O deputado Duarte Bechir 
(PSD) chegou a propor um reque-
rimento, a fim de solicitar que a 
bancada mineira no Congresso 
apresente emenda ao PLC, visando 
a restringir cortes que afetam os 
profissionais da Educação.

Virgílio Guimarães (PT) acredi-
ta que a vedação de reajuste sala-
rial pode conflitar com o projeto 
do governo estadual que prevê 
a concessão para a categoria da 
segurança pública. Em sua opinião 
é preciso avaliar os pontos que 
podem ferir, também, a Lei de 
Responsabilidade Fiscal (LRF).

A deputada Marília Campos 
(PT) afirmou que os R$ 4 bilhões 
previstos para serem repassados 
para Minas não serão suficientes 
para cobrir os R$ 7,5 bilhões que o 
Estado deve perder com a queda na 
arrecadação de impostos.

Beatriz Cerqueira (PT) con-
siderou essencial o auxílio, mas 
condenou a retirada dos direitos 
dos servidores. Para a deputada, 
a medida enfraquece os serviços 
públicos e prejudica toda a socie-
dade que precisa deles.

Há riscos, principalmente, para
os moradores das periferias

das cidades e do estado, que
não têm unidades hospitalares

adequadas e/ou suficientes

Presidente da Almg, Agostinho Patrus
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Preocupados com o cresci-
mento do número de casos da 
COVID-19 no município e com 
a necessidade de melhor equi-
par o sistema de saúde para o 
atendimento aos pacientes, os 
vereadores de Contagem inicia-
ram semana passada, o debate 
e a apreciação de um projeto 
de lei do Executivo que altera o 
Plano Plurianual e o Orçamento 
do Município, redirecionando 
mais de R$ 5 milhões para o 
combate à pandemia do novo 
coronavírus.

Em reunião por vídeo-confe-
rência, os vereadores discutiram 
a viabilidade do PL 09/2020, 
sua urgência e a necessidade 
de ajustes, para atender ao in-
teresse público; e aprovaram a 
matéria em primeiro turno, com 
a perspectiva da apresentação e 
apreciação de emendas parla-
mentares na próxima semana, 
quando deve ser realizada a 
votação em segundo turno e 
redação final.

“O projeto chegou com ex-
trema urgência. Ele faz rema-
nejamentos, pegando R$ 5,11 
milhões em recursos orçamentá-
rios de outras áreas da Prefeitura 
e encaminhando para as secre-
tarias de Saúde e de Comunica-
ção. São R$ 4,23 milhões para a 

Saúde, com a finalidade de pro-
mover a prevenção, preparação 
e assistência à população, bem 
como outras despesas necessá-
rias para o enfrentamento ao 
novo coronavírus, como compra 
de medicamentos, insumos e 
material”, explicou o presidente 
da Câmara, vereador Daniel 
Carvalho (PL).

No entanto, a parcela do 
recurso que seria encaminhada 
à Secretaria Municipal de Comu-
nicação gerou divergência entre 
os vereadores. “É um projeto ne-
cessário e que requer agilidade, 
mas alguns parlamentares estão 
questionando o encaminhamen-
to de R$ 880 mil para ações de 
comunicação, que teriam a fina-
lidade de disseminar informações 
sobre a prevenção necessária ao 
enfrentamento do novo corona-
vírus”, esclareceu Carvalho.

novas propostas

O desacordo em relação ao 
encaminhamento de recursos 
para a Comunicação ficou clara 
no parecer da Comissão de Fi-
nanças, Orçamento e Tomadas 
de Contas da Câmara. O docu-
mento indica a “aprovação do 
presente Projeto de Lei, em face 
da sua legalidade e constitucio-

nalidade”, mas recomenda “que 
os recursos destinados às ações 
de comunicação e publicidade 
institucional sejam utilizados 
para a compra de respiradores 
para o tratamento da COVID-19”.

Em consonância com o pa-
recer, o relator da Comissão, 
vereador Daniel do Irineu (PP), 
apresentou emenda modifica-
tiva que destina todo o recurso 
para as ações de saúde. 

“Entendemos que não falta 
mídia falando à exaustão sobre 
o coronavírus, e é importante 
para a conscientização da po-
pulação. O que não concordo 
é que se destine mais recursos 
para essas ações, da ordem de 
R$ 880 mil, que daria para com-
prar inúmeros respiradores”, 
explicou.

O vereador Dr. Rubens Cam-
pos (PSB) concordou com a ideia 
de direcionar todo o recurso 
para a saúde, mas chegou a 
sugerir a devolução do projeto 
para que o Executivo fizesse as 
modificações nesse sentido. No 
entanto, após a intervenção de 
alguns parlamentares sobre a 
urgência do projeto, Campos 
mudou de opinião, e indicou 
que uma emenda de liderança 
– assinada pela maioria dos ve-
readores da Casa – seria viável.

câmara de contagem vota projeto por 
mais recursos para o combate à coVid-19

Le
an

dr
o 

Pe
rc

he

 Amm: esclarecimento à população mineira
sobre o auxílio emergencial federal aos municípios

 
• Auxílio representa apenas um terço das perdas de receitas das cidades em consequência da queda econômica. 

Não é dinheiro extra, é reposição de parte do prejuízo. 
• Os 5.570 municípios brasileiros irão receber, no total, R$ 23 bilhões do Governo Federal, mas o prejuízo na 

arrecadação municipal será de R$ 74 bilhões. 

A Associação Mineira de Municípios (AMM) reconhece o empenho do Congresso Nacional, que possibilitou a apre-
ciação e aprovação do PLP 39/2020, estabelecendo o Programa de Enfrentamento ao coronavírus, o que viabilizará 
emergencial apoio aos estados e municípios, amenizando o impacto financeiro da crise nas cidades.

É de extrema importância esclarecer a toda população de Minas Gerais que a proposta aprovada consolida apenas 
uma parte de reposição do Governo Federal das perdas que os municípios estão sofrendo com a queda em suas receitas 
em consequência da paralisação das atividades econômicas. Ressalta-se que esse auxílio federal não significa ajuda 
ou favor aos municípios. É um dever federativo. É na União que se concentra a maior parte dos recursos arrecadados 
com impostos pagos por todos os brasileiros, e são os municípios, com a menor parte desses recursos, que prestam 
os serviços básicos à população como saúde, educação, limpeza urbana, assistência social.

Fica claro então que não entrará dinheiro extra nos cofres municipais. Ao contrário, o recurso a ser enviado aos 
municípios é bem menor do que as perdas. Ele representa apenas um terço dessa impactante queda de receita em 
todos os municípios com reflexo imediato no atendimento à população. Ou seja, teremos uma queda de R$ 74 bilhões 
de receita e o repasse federal será de R$ 23 bilhões.

O sacrifício é de todos. A luta municipalista continua!
Belo Horizonte, 07 de maio de 2020.

 
Associação mineira de municípios | Amm

somos 853. somos minas gerais. e, juntos, somos muito mais!

nota

https://www.mg.gov.br/minasconsciente
https://www25.senado.leg.br/web/atividade/materias/-/materia/141188
https://www25.senado.leg.br/web/atividade/materias/-/materia/141188
https://www.almg.gov.br/acompanhe/noticias/arquivos/2020/03/12_sancao_e_veto_salario_militares.html
https://www.almg.gov.br/acompanhe/noticias/arquivos/2020/03/12_sancao_e_veto_salario_militares.html
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/lcp101.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/lcp101.htm
http://legislativo.cmc.mg.gov.br:8080/sapl/consultas/materia/materia_mostrar_proc?cod_materia=20579
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uso de máscArA em BH será oBrigAtório

VendAs no diA dAs mães serão reduzidAs

desPerdício de Alimentos PelA PoPulAÇão

O prefeito Alexandre Kalil (PSD) 
endureceu as regras para o uso de 
máscara em diversos locais de Belo 
Horizonte. Foi publicado no último 
dia 06 (quarta-feira) o decreto que 
define o pagamento de multa para 
quem for flagrado sem o uso desse 
objeto de proteção na capital. Se-
gundo o documento, a medida passa 

a valer a partir do dia 15 de maio 
(sexta-feira) e tem validade por prazo 
indeterminado. Quem descumprir a 
determinação terá que pagar a multa 
no valor de R$ 80,00. A fiscalização 
será feita por agentes da prefeitura e 
da Guarda Civil da capital. O decreto 
não traz outros detalhes sobre como 
será feita a aplicação das multas. Ele 

apenas acrescenta o valor da multa, 
pois o decreto anterior, publicado 
no dia 17 de abril já obrigava as pes-
soas a usarem máscaras em locais 
públicos, ônibus e estabelecimentos 
comerciais. Alguns vão discordar, 
mas é uma orientação dos órgãos 
de saúde e devemos obedecer para 
o bem de todos.

A Confederação Nacional do Co-
mércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC) 
estima que diante da crise provocada 
pelo novo coronavírus teremos uma 
queda histórica do volume de vendas 
no varejo, no Dia das Mães. Em compa-
ração com o ano passado, a entidade 
projeta um encolhimento de 59,2% no 
faturamento real do setor na data, con-

siderada a segunda mais importante no 
calendário varejista brasileiro. Somente 
em Minas Gerais, a previsão é de uma 
queda nas vendas de 46,6% no Dia das 
Mães. O setor de vestuário e calçados é 
o que apresenta a maior expectativa de 
encolhimento, com queda de 74,6%. 
Já os bares e restaurantes, que sempre 
ficam lotados nessa data, também 

sentirão os efeitos da pandemia porque 
só estão funcionando no sistema de 
delivery. A ideia é criar pratos acessíveis 
e baratos, já que a população está sem 
dinheiro e os encontros com muitas 
pessoas estão sendo evitados. É uma 
das crises mais sérias da história do país 
e não sabemos as suas consequências 
depois que terminar. informações: cnc

Todo brasileiro dos diversos 
segmentos deve ter consciência e o 
cuidado no sentido de combater o 
desperdício de alimentos. O que as-
sistimos diariamente são as pessoas 
comprando em excesso uma série de 
produtos em supermercados, saco-
lões e outros, e depois perdem tudo 
porque não consumiu no tempo 

certo. A consequência disso é que, 
infelizmente, o Brasil descarta, anu-
almente, cerca de 38 milhões de to-
neladas de alimentos. A cada ano, o 
brasileiro de todas as classes sociais 
joga no lixo, aproximadamente, 40 
quilos de comida. Os números acima 
são da Fundação Getulio Vargas e o 
mais triste disso tudo é que milhões 

de pessoas em todo o mundo não 
tem sequer o que comer diaria-
mente. É necessário com urgência 
criar políticas públicas para evitar o 
desperdício de alimentos, sobretudo, 
porque somos autossuficientes em 
diversos produtos alimentícios e 
um dos grandes exportadores do 
agronegócio.

carne de porco é a mais consumida no mundo. 
Muita gente não sabe, mas a carne de porco é a 
mais consumida mundialmente, ganhando tanto 
da bovina quanto da carne de frango. A carne 
suína possui importantes fontes nutricionais como 
potássio, cálcio e fósforo, além de ter vitaminas e 
minerais em suas propriedades. Segundo a Asso-
ciação Brasileira de Proteína Animal (ABPA), ela 
lidera o ranking com 42,9% de representatividade. 
O brasileiro consome mais de 15kg de carne suína 
anualmente. Entre os seus benefícios, melhora o 
funcionamento do sistema nervoso, ajuda no tra-
tamento e na prevenção de doenças, e auxilia na 
prevenção de anemia. No Brasil, a região Sul é a que 
mais realiza a criação de porcos, deixando o país 
como um dos maiores produtores de carne de porco 
da América do Sul. A suinocultura é considerada 
um ramo bem lucrativo para o setor agropecuário. 
informações: Agro 2.0

coronavírus afeta indústrias eletrônicas no Brasil. Após 
um 2019 difícil, a indústria brasileira começou a apresen-
tar sinais de recuperação em janeiro deste ano. Mas, de 
repente, chegou à crise do novo coronavírus e todas as 
previsões otimistas foram desfeitas. Agora, a expectativa 
é de que o crescimento do país neste ano será negativo 
e o setor industrial, maior gerador de empregos do país, 
será o mais afetado. Exemplo disso é a indústria eletrôni-
ca. Pesquisa feita pela Associação Brasileira da Indústria 
Elétrica e Eletrônica (Abinee) no começo de março mos-
trou que 70% das empresas associadas já apresentam 
problemas com o abastecimento de componentes, que 
são produzidos na China e em outros países asiáticos. 
Para se ter uma ideia, cerca de 60% dos computadores e 
celulares feitos no Brasil, usam componentes feitos nesses 
países, então é certo que a produção de março e abril 
será afetada. Os efeitos que os distanciamentos sociais 
provocam na economia são inegáveis, mas é a solução 
mais sensata para amenizar o surto do coronavírus.

c A n A l   A B e r t o

juiz de Fora suspende cobrança de multa e
juros por atraso de pagamento de tributos

A Prefeitura de Juiz de Fora 
(PJF) suspendeu a apli-
cação de multa e juros 

por atraso nos pagamentos dos 
tributos municipais, tais como 
os impostos Predial e Territorial 
Urbano (IPTU)/Taxa de Coleta de 
Resíduos Sólidos (TCRS) e de Con-
tribuição para o Custeio do Serviço 
de Iluminação Pública (CCSIP) e 
Sobre Serviço de Qualquer Natu-
reza (ISSQN), vencidos ou a vencer 
em abril, maio e junho deste ano.

A medida foi tomada devido 
ao estado de calamidade públi-
ca no município, decorrente da 
pandemia do coronavírus. A Lei 
n° 14.030, que garante essa alte-
ração, foi publicada no dia 1° de 
maio, no Atos do Governo.

O pagamento do IPTU/TCRS 
e CCSIP, com vencimento nesses 

3 meses poderá ser feito, exclu-
sivamente, até 31 de julho, 31 de 
agosto e 30 de setembro, respec-
tivamente, sem cobrança de multa 
de mora. Os mesmos prazos são 
válidos para o pagamento das 
parcelas do ISSQN, tanto para 
profissionais autônomos quanto 
para sociedades uniprofissionais 
e de movimento econômico. Essas 
condições não são aplicadas às 
microempresas, empresas de pe-
queno porte e Microempreendedor 
Individual (MEI) optantes pelo 
Simples Nacional, bem como ao 
pagamento do ISSQN retido.

Os contribuintes que optaram 
pelo parcelamento de débito, 
inclusive através da Lei n° 13.393, 
de 4 de outubro de 2019 (Lei de 
Anistia), também poderão pagar 
as parcelas vencidas ou a vencer 

em abril, maio e junho, até os no-
vos prazos, ou seja, até 31 de julho, 
31 de agosto e 30 de setembro, 
respectivamente, sem incidência 
de multa de mora. Com isso, a 
rescisão do direito de parcelamento 
para o contribuinte que atrasar 
ou deixar de quitar alguma das 
parcelas passa a ser a partir de 1° 
de outubro de 2020, e não mais 
após 30 dias do final do ajuste, 
como estava previsto.

As datas de vencimento das 
demais parcelas dos tributos de 
2020 ficarão mantidas, bem 
como os prazos para realização 
das declarações fiscais e demais 
obrigações acessórias, exceto 
a que se refere ao fechamento 
do Livro Fiscal Digital do ISSQN, 
com prazo prorrogado para 30 
de junho.

Também foi alterado o prazo 
para que contribuintes do muni-
cípio realizem o cadastramento 
digital que garantirá a aquisição de 
benefícios fiscais a serem concedi-
dos a quem o fizer previamente. A 
Lei n° 13.929, de 18 de setembro 
de 2019, definia que o cadastra-
mento digital deveria ser feito até 
30 de setembro de 2020. Agora, o 
prazo passa a ser 30 de setembro 
de 2021.

PM
JF

Prefeito de Uberlândia determina reforma de
pontes e trincheira na Avenida Getúlio Vargas

Mais uma importante inter-
venção do Programa Uberlândia 
Integrada II foi anunciada no dia 
4, pelo prefeito Odelmo Leão (PP). 
Desta vez, foi assinada a ordem de 
serviço para iniciar a reforma das 
pontes e da trincheira localizadas 
na Avenida Getúlio Vargas, entre 
a Rua Coronel Tobias Junqueira e 
a Avenida Geraldo Motta Batista, 
no bairro Tabajaras. A assinatura 
aconteceu no Centro Administra-
tivo, durante uma live transmitida 
pela internet. 

“Essa obra vai ser muito impor-
tante porque vai ser uma ligação 
direta com o elevado da Avenida 
Rondon Pacheco, que também 
estamos construindo. São inter-
venções que trarão mais fluidez 
ao trânsito e, logicamente, trarão 
mais segurança e qualidade de 
vida à população”, destacou o pre-
feito durante solenidade no Centro 
Administrativo. 

No local da intervenção, há uma 
trincheira separada por duas pontes 
sobre o Rio Uberabinha. A obra é 
necessária porque a trincheira da 
Avenida Geraldo Motta não tem altu-
ra suficiente para o tráfego de ônibus 
e demais veículos que tenham altura 
superior a três metros. Com a nova 
estrutura, as pontes e a trincheira 
ficarão 1,67 metro mais altas. 

Cada ponte possui dez metros 
de largura com duas faixas de rola-
mento e passagem para pedestres 
na parte externa. A obra será de 
responsabilidade do Consórcio BC, 
composto pelas empresas BT Cons-
truções LTDA e Convap Engenharia 
e Construções S/A, escolhido por 
meio do Regime Diferenciado de 
Contratação (RDC), que é um sis-
tema licitatório mais ágil. 

Os trabalhos serão fiscalizados 
pela Secretaria Municipal de Obras, 
com previsão para serem concluí-
das oito meses. A obra está orçada 

em R$ 6,8 milhões e será execu-
tada em uma ponte por vez para 
diminuir os impactos no trânsito.

 

uberlândia integrada 

A etapa II do programa Uber-
lândia Integrada foi retomada 
pelo prefeito Odelmo Leão em 
novembro de 2018. No total, 
serão cerca de R$ 240 milhões 
investidos na construção de pontes, 
trincheiras, prolongamento de vias 
e recapeamento, fazendo dele o 
maior pacote de obras viárias da 
história cidade. O montante é fruto 
do Financiamento à Infraestrutura 
e ao Saneamento (Finisa), feito 
junto à Caixa Econômica Federal. 

Lançado inicialmente em 2011 
pelo prefeito, o programa já contem-
plou diversas melhorias em infraestru-
tura e mobilidade urbana em sua pri-
meira etapa, como o Corredor Estru-
tural Leste e o Terminal Novo Mundo.

odelmo leão: “são intervenções que trarão mais fluidez ao trânsito”
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o competente secretário de comunicação da
Prefeitura de contagem, josé luiz da silva,
vem realizando um excelente trabalho na
administração do prefeito Alex de Freitas

D
iv

ul
ga

çã
o

https://www.pjf.mg.gov.br/e_atos/e_atos_vis.php?id=75644
https://www.uberlandia.mg.gov.br/2020/02/27/prefeito-assina-contrato-para-construcao-de-elevado-sobre-o-rio-uberabinha/
https://www.uberlandia.mg.gov.br/2020/02/27/prefeito-assina-contrato-para-construcao-de-elevado-sobre-o-rio-uberabinha/
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esportes eletrônicos ganham
evidência durante pandemia

Modalidade cresceu 20% no ano passado
da redação

A pandemia do coronavírus 
pausou diversos calendários 
em inúmeros setores e com o 
de esportes não foi diferente. 

Os campeonatos de futebol foram in-
terrompidos e até os Jogos Olímpicos 
de 2020 foram adiados. Diante desse 
cenário, o mundo migrou para o on-line 
e o e-sports ganhou destaque. No en-
tanto, engana-se quem pensa que essa 
modalidade ganhou espaço devido ao 
isolamento social.

No Brasil, estima-se que, atualmente, 
haja dois gamers por praticante de futebol. 
Globalmente, o mercado movimentou 
US$ 1,1 bilhão em 2019 e deve se aproxi-
mar de US$ 1,5 bilhão este ano. No ano 
passado, houve um crescimento de 20% 
na audiência dos e-sports, totalizando 
21,2 milhões de espectadores, sendo que 
9,1 milhões são considerados entusiastas 
por assistirem pelo menos uma partida 
por mês. O Brasil figura como a terceira 
maior audiência no mundo, atrás apenas 
da China e Estados Unidos. 

O diretor de e-sports do Campeonato 
Brasileiro de Counter-Strike (CBCS), Pedro 
Sancha, explica o que os e-sports são 
competições disputadas a partir de jogos 
eletrônicos, sendo on-line ou não. “Este 
tipo de disputa abarca uma grande gama 
de jogos que vai de CS:GO até partidas de 
futebol, como FIFA e PES”.

Ele acrescenta que o Brasil é um dos 
principais países do mundo quando o 
assunto são jogos eletrônicos. “Existem 
players, jogadores que participam de 
equipes internacionais com notoriedade. 
A grande exemplificação disso é a disputa 
do torneio internacional de CS:GO, que vai 
acontecer no Rio de Janeiro de 9 a 22 de 
novembro deste ano”.

Sancha diz que, antes mesmo da 
COVID-19, os jogos vinham batendo 
recordes tanto de audiência, quanto de 
jogadores. A pandemia, inclusive, alterou 
algumas coisas no Campeonato Brasileiro 
de Counter-Strike que começou no dia 16 
de abril com final prevista para dia 29 de 
maio.  “As partidas estão sendo disputadas 
de maneira totalmente remota e on-line. 
Ou seja, cada jogador está em sua casa, 
bem como toda a equipe de transmissão 
e comentaristas do CBCS. Apesar da 
alteração, o campeonato não apresenta 
prejuízos em relação às disputas e já segue 
para sua terceira rodada”.

o campeonato

Composto por 10 equipes, o Campe-
onato Brasileiro de Counter-Strike possui 
uma premiação anual de R$ 800 mil, 
considerando bônus de participação e 
possíveis conquistas dentro dos slipts. São 
elas: BOOM, Black Dragons, Evidence, 
Fúria, Imperial, INTZ, PRG, Redemption, 
Sharks e Team Reapers.

Durante o ano, o CBCS é dividido em 3 
splits, o primeiro está sendo disputado com 
as equipes divididas em 2 grupos, cada um 
com 5 equipes, as melhores colocadas de 
cada grupo passam para a fase mata-mata 
até conhecermos o primeiro campeão do 
CBCS.

experiência

Showtime*, jogador do Imperial 
Sportsbet.io, decidiu se profissionalizar 
nos games quando percebeu que poderia 
tornar o que mais gosta em profissão. 
“Vivo fazendo o que mais amo. Além disso, 
o e-sports me ajudou na pior fase da minha 
vida, quando perdi meu pai. Encontrei um 
refúgio e descobri a paixão de competir. 
Sem o e-sports não seria a pessoa que 
sou hoje”.

Ele acrescenta que participar do CBCS 
tem sido uma experiência bacana em um 
cenário que observa ser promissor. “Nosso 
objetivo é vencer todos os splits, pois sabe-
mos da importância do campeonato no 
nosso cenário. Antes quase não tínhamos 

campeonatos e empresas investindo e, 
hoje, vemos muitos torneios e empresas 
fazendo isso, como o próprio CBCS”.

Já DRG*, do Redemption, conta que 
jogava casualmente, mas que sempre foi 
competitivo. “Isso despertou uma vontade 
de ser campeão, até porque a sensação de 
ganhar um campeonato é inexplicável. 
Atualmente, ganho dinheiro com isso e 
80% do meu dia é dedicado ao Control 
Strike (CS) ou outro jogo. Isso sempre foi 
minha maior diversão”.

O campeonato, na opinião dele, tem 
sido um momento único para todos os 
jogadores. “Com a participação de dois 
times internacional, subiu o nível da liga 
e, para meu time, está sendo muito bom. 
O cenário de CS evoluiu bastante de 2 
anos para cá. Está mais profissional e, com 
isso, tem tido mais investimento e atenção 
em relação à modalidade, fazendo surgir 
novos jogadores e, automaticamente, 
deixando os games mais competitivos”, 
conclui.

Brasil é a terceira maior audiência no mundo, atrás apenas da china e estados unidos
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países do mundo
quando o assunto

são jogos eletrônicos

Temporada 2019/2020 do Novo
Basquete Brasil é cancelada

Em reunião realizada, por meio 
de videoconferência, no dia 4 de 
maio, os clubes participantes do 
Novo Basquete Brasil (NBB) optaram 
pelo cancelamento da temporada 
2019/20. Esta é a primeira vez que 
uma edição da principal competição 
do basquete brasileiro termina sem 
um campeão conhecido. A decisão 
tomada pelos times foi motivada 

pela situação que o Brasil enfrenta 
devido ao novo coronavírus, consi-
derado pela Organização Mundial 
da Saúde (OMS) como pandemia.

Com uma equipe totalmente 
reformulada, o Minas montou um 
elenco para brigar pelo troféu. Vários 
nomes de peso e com títulos no cur-
rículo chegaram para vestir a camisa 
da equipe mineira. Entre eles estava 

o armador Davi Rossetto, campeão 
da última edição do NBB com o 
Flamengo. Na temporada 2019/20, 
o Minas ficou na quarta posição, 
com 65,45% de aproveitamento (17 
vitórias e nove derrotas). Ao lado dos 
minastenistas estavam Flamengo 
(em primeiro, com 87,5% de apro-
veitamento), Sesi Franca (segundo 
colocado, com 80%) e São Paulo 
(na terceira posição, com 76,9% de 
aproveitamento).

Davi participou de 23 dos 26 
jogos que o Minas disputou no NBB 
2019/20. O camisa 5 teve médias 
de 7,9 pontos, 2,4 rebotes e 2,8 
assistências por partida. Para o atle-
ta, que tem duas participações no 
Jogo das Estrelas do NBB, a opção 
pelo encerramento da competição 
nacional foi a melhor decisão que os 
clubes poderiam ter tomado.

“Embora estivéssemos em um 
dos melhores momentos dentro 
da competição, fomos favoráveis à 
paralisação do campeonato no mês 
de março, porque a saúde de todos 
deveria ser a prioridade no momen-
to. Passados 50 dias da paralisação, 
e enfrentando talvez o pior momento 
da pandemia, entendemos que as 
prioridades continuam, e, para o 
bem de todos, o basquete acabou 
ficando em segundo plano. O mo-
mento é de nos cuidarmos e reu-
nirmos forças visando uma próxima 
temporada, para enfim alcançarmos 
nossos objetivos”.

Armador
do minas,
davi rossetto

M
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Bola parada
Nada mais triste para quem 

gosta de futebol, seja jogando, 
dirigindo, torcendo ou trabalhan-
do, é sentir a falta da bola rolan-
do ou girando pelos gramados. É 
angustiante a sensação de vazio, 
de saudade. Da impossibilidade 
de ver o time do coração dentro 
de campo.  

Na tentativa de suprir tama-
nha ausência, empresas de comu-
nicação buscam alternativas para 
agradar seus ouvintes, telespecta-
dores e leitores. Reportagens es-
peciais, reprises de jogos, mesas 
redondas com cada participante 
em sua casa e games ocupam 
espaços deixados pelas jornadas 
esportivas, das coberturas diárias 
dos treinos e das viagens com os 
times. Uma experiência inédita 
para o jornalismo esportivo que 
vem usando e abusando da cria-
tividade para dar conta do recado. 
Não é tarefa fácil. 

Para os apaixonados por fu-
tebol, um exercício interessante 
para distrair a mente e gastar  os 
minutos desta terrível quarente-
na é ficar brincando de escolher 
quem é quem no mundo do 
esporte. A pesquisa pode ser 
ampla e irrestrita, local, regio-
nal, nacional ou internacional. 
Muita gente adora este tipo de 
passatempo. Nas redes sociais 
o tema se transforma em altas  
discussões e brigas ferrenhas.

Pegando carona na ideia, 
proponho um joguinho interes-
sante para enganar o tempo 
e exercitar a memória. Vamos 
lá, a gente começa com uma 
pergunta clássica. Quem foi 
melhor, Pelé ou Garrincha? – Ou 
Pelé ou Maradona? Entre Zico, 
Ronaldo Fenômeno, Ronaldinho 
Gaúcho quem foi mais craque? 
Em termos de seleção brasileira 

que conquistou copa do mundo 
em 58, 62, 70, 94 e 2002, qual 
foi a melhor? - E a seleção de 82, 
cantada e decantada em prosa e 
verso , apesar de não conquistar 
titulo, foi melhor ou pior do que 
as outras? E treinador. Qual foi 
ou ainda é o melhor?

Aqui em Minas não dá para 
escolher o melhor time. É confu-
são na certa. Perigoso terminar 
em tapas e tiros. Com cuidado 
dá para tentar escolher os me-
lhores craques. Temos centenas 
de ídolos para colocar na lista, 
principalmente os do passado. 
Sem fuxicar muito no fundo 
do baú, destacamos talentos 
como Raul, João Leite, Procópio, 
Luisinho, Piazza, Cerezo, Tostão, 
Reinaldo, Dirceu Lopes, Eder Alei-
xo, Joãozinho, Vitor, Fábio, Alex, 
Ronaldinho e mais uns duzentos. 
Aí fica a grande pergunta. Quem 
foi o melhor? 

Para não perder a viagem, 
dá até para brincar de escalar 
uma seleção mineira imbatível, 
a melhor de todos os tempos. 
Quem se habilita? 

O momento recreio está muito 
bom, por certo você já relembrou 
belos craques e belos jogos, viajou 
bastante em boas lembranças, es-
quecendo um pouco da pandemia. 

Mas, precisamos voltar à vida 
real. Como falava o personagem 
do José Wilker na novela, “o tempo 
urge e a sapucaia é grande”. Temos 
que seguir em frente. Para o bem 
de todos e felicidade geral da na-
ção, continuamos confinados den-
tro dos nossos quartéis, observando 
o mundo de ponta cabeça e rezan-
do muito para o vírus se mandar.

Enquanto isso, mestres da 
ciência  lutam em busca da 
fórmula certa para derrotar o 
vírus e os dirigentes esportivos, 
de cabelos arrepiados, sentem 
que o tamanho do buraco só 
aumenta. Os clubes estão no 
limite das suas forças.  Redução 
de despesas e corte de pessoal 
são as primeiras providências. 
Com faturamento altamente 
comprometido, sem alternativas 
a curto e médio prazo para suprir 
o caixa, o futebol profissional 
sofre muito, corre riscos e vai 
levando na enxurrada vários 
segmentos que dependem dele, 
seja de forma direta ou indireta.

O que vai acontecer depois 
desta tragédia ninguém sabe 
explicar. A não ser o sentimento 
de que tudo será diferente. Resta 
ter muita fé e acreditar que dias 
melhores vão surgir. Com este 
desejo vamos caminhando, 
sonhando com grandes vitorias 
para todos e loucos para colocar 
em movimento esta bola que 
está parada.  

Para os
apaixonados
por futebol,
um exercício

interessante para
distrair a mente

e gastar os
minutos desta

terrível quarentena
é ficar brincando
de escolher quem
é quem no mundo

do esporte


