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Consumidores e empresários 
se adaptaram à pandemia
 | PESQUISA DO SEBRAE APONTA QUE INTENSIFICAÇÃO DO ONLINE VEIO PARA FICAR

 AGÊNCIA BRASIL

L imitados pelas restrições 
impostas pelo isolamento 
social da pandemia do 

novo coronavírus, os consumi-
dores brasileiros tiveram que 
se adaptar, e os comerciantes 
e empresários que dependem 
deles também. 

Uma nova pesquisa feita 
pelo Serviço Brasileiro de 
Apoio às Micro e Pequenas 
Empresas (Sebrae), revelada 
com exclusividade à repor-
tagem, mostra que microem-
preendedores individuais, 
micro e pequenas empresas 
de 18 estados brasileiros mu-
daram procedimentos e hábi-
tos já estabelecidos em seus 
negócios para tentar manter 
o ritmo econômico durante a 
pandemia. Segundo o estudo, 
o foco dos consumidores em 
relacionamentos online veio 
para ficar.

Os dados são da pesqui-
sa “Pequenos Negócios e o 

Enfrentamento da Crise do 
Coronavírus”, um levanta-
mento qualitativo realizado 
em duas etapas - entre abril 
e junho deste ano - em 11 
segmentos empresariais, ma-
joritariamente formados por 
microempresas (54% do total 
de pesquisados). Os ramos de 
atuação foram: varejo, alimen-
tação, moda, beleza e turismo.

A pesquisa destaca a digi-
talização dos negócios, mas 
também mostra que vários 
ramos, como o de moda, 
adotaram uma abordagem 
“híbrida”, com fortalecimento 
de experiências presenciais e 
o intenso uso de canais online 
em vendas e relacionamento 
com o mercado.

Empresários dos ramos 
de alimentação afirmaram 
que ainda estão procurando 
o modo mais viável de reali-
zar negócios mostrando para 
os clientes que as medidas 
sanitárias necessárias para 
afastar o perigo de contágio do 

LEVANTAMENTO
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novo coronavírus estão sendo 
tomadas.

  TURISMO VIRTUAL

Para o turismo, pequenas 
experiências em roteiros re-
gionais tendem a movimentar 
a economia. Atividades e pon-
tos turísticos ao ar livre, em 
grupos reduzidos, são o foco 
de empresários do setor. Os 
tours virtuais também se con-
solidaram, e apresentam boa 
resposta dos consumidores 
nas redes sociais. 

Uma experiência chamada 
“QuarenTour Colaborativo” 
leva visitantes a lugares turísti-
cos da cidade do Rio de Janei-
ro. Os clientes são convidados 
a colaborar com valores entre 
R$ 10 e 20 para ajudar nos 
custos da empresa, que não 
está funcionando normalmente 
por causa da pandemia.

“A ideia surgiu como uma 
forma de manter o relaciona-
mento com nosso cliente e 
de nos manter no mercado. 
A participação tem sido boa e 
as pessoas têm contribuído”, 
informou Gabriela Palma, só-
cia da empresa Sou + Carioca, 
que guia os passeios virtuais.

A empresa também tem 
realizado lives com a parti-
cipação de especialistas de 
diversas áreas e lançou um 
e-book com sugestões de 50 
lugares diferentes para co-
nhecer no Rio de Janeiro com 
vendas disponíveis por meio 
de plataforma online. “Estamos 
preparados para retornar com 
tranquilidade, assim que pos-
sível. Sabemos que o turismo 
local tem boas expectativas na 
retomada e como já trabalha-
mos com isso há cinco anos, 
temos tudo pronto para aten-
der nosso cliente”, destacou.

Levantamento mostra que procedimentos e hábitos 
foram mudados para manter o ritmo econômico

ESPORTE CLUBE GIRASSOL - CNPJ/MF 21.245.451/0001-69
EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA ASSEMBLEIA

GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA

Conforme previsto no artigo 21, parágrafo primeiro do Estatuto Social do Esporte Clube Girassol, 
convoco Assembleia Geral Ordinária, a ser realizada dia 27 de agosto de 2020, às 17:00 horas, na 
sede do Clube na cidade de Uberlândia, Minas Gerais, na Rua Estrela do Sul, n.º 44, Bairro Bom 
Jesus, para deliberar sobre o relatório anual das atividades apresentadas pela Diretoria e examinar, 
discutir e aprovar as contas e demonstrações financeiras do exercício social, bem como, avaliar a 
exclusão dos associados inadimplentes dos contratos de cessão de direitos de uso, no qual figura o 
Clube Girassol como cessionário.
Caso o quórum de instalação não seja atingido, a Assembleia será realizada após 30 (trinta) minutos 
com qualquer número de quotas com direito a voto, conforme artigo 24 do Estatuto.
Quaisquer dúvidas e/ou esclarecimentos poderão ser solucionados durante o expediente comercial 
através do telefone (34) 3236-4752.

Uberlândia/MG, 18 de agosto de 2020.
NEY JOSÉ FERNANDES TEODORO

Diretor Presidente

EDITAL DE CITAÇÃO
E INDICIAÇÃO DE

PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR
O Presidente da Comissão de Processo Administrativo Disciplinar instituída pela
Portaria nº 46.141, publicada no Diário Oficial do Município em 03 de maio de 2019, no
uso de suas atribuições, com fundamento no art. 214 da Lei Complementar nº 040/92,
CITA o servidor público municipal Wilton de Moura Farago, matrícula nº 4.566-7, pelo
presente edital,  por se encontrar em local incerto e não sabido, com flagrantes
indícios de ocultação para esquivar-se do recebimento de mandados, notificações e
citações, após diversas tentativas, não sendo encontrado no endereço residencial e
domic iliar registrado em seus assentamentos  funcionais,  dos termos de sua
INDICIAÇÃO no Processo Administrativo Disciplinar nº 38/2019, com base no dever
de conservação do que lhe foi confiado a sua guarda ou utilização (art. 163, VII da LC
nº 040/1992), para que no prazo de 10 (dez) dias apresente sua defesa. A não
apresentação de defesa por parte do servidor citado implicará em revelia, com o
prosseguimento do processo nos termos da Súmula Vinculante nº 5 do Supremo
Tribunal Federal, por esta Comissão.Uberlândia, 31 de julho de 2020.Ana Cláudia
Alvarenga Melo Baron.Presidente da Comissão Processante

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO SOBRE
 INSTAURAÇÃO DE PROCESSO
ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR

O Presidente da Comissão de Processo Administrativo Disciplinar instituída pela
Portaria nº 47.056, publicada no Diário Oficial do Município em 14 de agosto de
2019, no uso de suas atribuições, INTIMA a servidora pública municipal Dayse
Naves Rodrigues, matrícula nº 28.374-6, pelo presente edital, por se encontrar em
local incerto e não sabido, com flagrantes indícios de ocultação para esquivar-se
do recebimento de mandados, notificações, int imações e citações, após diversas
tentativas, não sendo encontrado no endereço residencial e domiciliar registrado
em seus assentamentos funcionais, dos termos da DECISÃO proferida em 24 de
junho de 2020, publicada no DOM, edição nº 5924, de 05 de agosto de 2020, a qual
determinou a aplicação da penalidade de DEMISSÃO, nos termos do  art. 180,III
c /c  187 da Lei Complementar nº  40/1992, para apresentação de pedido de
reconsideração ou recurso no prazo de 30 (trinta) dias corridos, a contar da ciência
do presente mandado, excluindo-se o dia do começo e incluindo-se do seu término
(art. 155 c/c art. 237 da LC nº 40/1992). Ressalta-se que não havendo interposição
de recurso ou a apresentação de pedido de reconsideração, implicará no trânsito
em julgado administrat ivo da decisão proferida.Uber lândia, 13 de agosto de
2020.Ana Cláudia Alvarenga Melo Baron
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