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Cessão onerosa de quase
R$ 2 milhões para a educação
é aprovada
O valor aprovado representa 40% do total pleiteado pela prefeitura de São Lourenço

Foto: SL Atual

Foi aprovada a cessão
onerosa de R$ 1.973.832
para o município de São
Lourenço durante a 5ª sessão ordinária do ano, realizada nesta segunda-feira,
09, na Câmara. O crédito se
refere ao valor de 40% dos
atrasos das transferências
obrigatórias do FUNDEB
(Fundo de Manutenção e
Desenvolvimento da Educação Básica) devidas pelo
Estado de Minas Gerais.
A quantia solicitada no projeto 2967/2019, enviado pela
Prefeitura, foi de R$ 7,6 milhões, mas foi feita uma emenda solicitando a liberação de
uma parcela desse total. De
acordo com o texto apresentado pelo Poder Executivo
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Assembleia entrega doações
para vítimas das chuvas
Donativos foram encaminhados ao Servas e a moradores das proximidades da
Avenida Tereza Cristina.

As doações recebidas
pela Assembleia Legislativa
de Minas Gerais (ALMG)
para as vítimas das chuvas foram entregues nesta
quinta-feira (27/2/20). Os
donativos foram destinados
ao Serviço Voluntário de
Assistência Social (ServasMG) e também para a Fraternidade Cristã Francisco
de Assis. A instituição fica
nas proximidades de um dos
locais mais atingidos pelas
chuvas em Belo Horizonte,
a Avenida Tereza Cristina.
A campanha foi realizada do
dia 28 de janeiro até a última
sexta-feira (21).
Entre os itens arrecadados, estão 1.556 unidades
de produtos de higiene pessoal, 922 pares de calçados,
1.146 quilos de roupa,
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Zema destaca importância da
qualificação da gestão pública
Página 02
_

Lançada programação comemorativa
de 300 anos de Minas Gerais
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Ministério da Saúde convoca 5 mil médicos
contra coronavírus
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Zema destaca
importância da qualificação
da gestão pública
Governador participa de aula inaugural da 42ª turma do Curso Superior de Administração
Pública (CSAP), da Fundação João Pinheiro
O governador Romeu
Zema participou, na manhã desta terça-feira
(10/3), da aula inaugural
da 42ª turma do Curso
Superior de Administração Pública (CSAP), da
Fundação João Pinheiro
(FJP), em Belo Horizonte. São 40 alunos que
compõem a turma neste semestre. O curso
obteve o primeiro lugar
entre os 1.874 cursos de
Administração Pública
de todo o país na última
edição do Exame Nacional do Desempenho dos
Estudantes (Enade), referente ao ano de 2018 e
divulgada em 2019.
Zema apresentou aos
novos alunos a atual
situação fiscal e econômica do Estado e alguns
dos projetos desenvolvidos pelo seu governo.
O governador ressaltou
a importância do curso
para o aprimoramento da
gestão pública.
“Nós precisamos profissionalizar a gestão pública, preparar e capacitar
as pessoas para atuarem
dentro do governo. Precisamos de profissionais
que entendam a importância do trabalho para conseguirmos mudar a vida
das pessoas no nosso
estado e em nosso país.
Temos que formar bons
gestores e líderes. Líder
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Taxa de mortalidade
infantil cai

A taxa de mortalidade infantil em Uberlândia apresentou melhora nos resultados
no primeiro bimestre de 2020.
O Coeficiente de Mortalidade
Infantil (CMI) caiu para 5,
resultando em uma queda
de 54% em comparação ao
mesmo período do ano passado, quando o índice atingiu 11 pontos. A informação
foi divulgada pela Prefeitura
Municipal. Considerado um
importante indicador social
da qualidade dos serviços de
saúde, os números apresentados têm relação com as ações
da Rede de Atenção à Saúde
da Mulher e da Criança e do
Adolescente. As práticas têm
sido intensificadas desde 2017
com o objetivo de atender a
recomendação da Organização Mundial de Saúde (OMS).
(Diário de Uberlândia)
Procon pesquisa
de preços de álcool

é quem muda o curso natural das coisas. Ninguém
consegue nada sozinho.
Temos que trabalhar em
equipe, e a qualidade
fundamental de um líder
é a humildade. Vocês
têm uma importante tarefa pela frente e, como
legado, quero deixar para
vocês um Estado mais
estruturado para que possam desenvolver políticas
públicas e melhorar a
vida do cidadão que paga
seus impostos”, afirmou
Romeu Zema.
O governador foi recebido pelo presidente da
FJP, Helger Marra Lopes,
pela diretora-geral da Es-

cola de Governo, Maria
Isabel Araújo Rodrigues, e
demais diretores e representantes da instituição.
“Estamos formando
profissionais preparados,
em um curso de excelência. Eles são capacitados
não somente para ajudar
na formulação de políticas públicas, mas na
supervisão e avaliação
delas, se estão dando
resultados. A gente forma os profissionais para
o futuro, a longo prazo,
pensando no perfil que
a administração pública
vai precisar”, afirmou o
presidente da FJP, Helger Marra Lopes.
O curso
Reconhecido pela Portaria do MEC n.º 1.275, de 23
de agosto de 1994, o curso
de graduação em Administração Pública da FJP (CSAP)
é um instrumento estratégico
do Governo do Estado para
elevar a qualidade do serviço
público mineiro.
Baseadas na articulação entre os diversos
segmentos dentro e fora
do espaço acadêmico,
as atividades desenvolvidas com os estudantes
da FJP incentivam a liderança, a participação,
a responsabilidade social e, principalmente, a
valorização do interesse
público, de forma aberta
à participação e atenta
ao contexto social.
O curso é oferecido de
forma gratuita, tem duração
de quatro anos e fornece
bolsa de estudos mensal
de um salário mínimo aos
estudantes. Desde o primeiro concurso público, com o

ingresso do I Csap, a Escola
de Governo já formou 1.236
alunos e conta atualmente
com 191 alunos matriculados, já considerando a
previsão de ingresso de 40
alunos para a turma no XLII
CSAP.
Após formados, os bacharéis recebem o título
de administradores públicos e são nomeados para
atuar como Especialistas
em Políticas Públicas e
Gestão Governamental
(EPPGG) em um dos diversos órgãos e entidades
da administração direta,
autárquica e fundacional
do poder executivo estadual. Os EPPGG são
aptos a trabalhar nas
áreas de gestão governamental; formulação,
implementação e avaliação de políticas públicas;
administração financeira
e orçamentária; contabilidade; modernização da
gestão; racionalização
de processos; gestão e
tecnologia da informação;
recursos logísticos, materiais e humanos; e administração patrimonial.
Escola de Governo
Criada em 1992, a Escola de Governo Professor
Paulo Neves de Carvalho
é referência em todo o
Brasil. Sua missão é promover a modernização e
a profissionalização da
administração pública,
formando e aperfeiçoando
quadros técnicos, difundindo novas práticas de
gestão e desenvolvendo
estudos e pesquisas na
área de administração
pública.
Fonte: SEGOV

Com a confirmação de
casos do novo coronavírus
no Brasil, aumentou a busca
por máscaras descartáveis
e álcool gel, fazendo esses
itens sumirem de farmácias
e esgotarem o estoque de
distribuidoras. O Procon Câmara de Caeté esteve em 7
drogarias realizando a pesquisa de preços de máscaras
descartáveis e álcool gel 70%
e verificou que há poucas unidades desses produtos nesses
estabelecimentos. Na oportunidade, o Procon também fez
o levantamento de preços de
medicamentos utilizados para
alívio dos sintomas da gripe.
(Jornal Opinião - Caeté)
Valadares vai
sediar evento

O Tribunal de Contas
do Estado de Minas Gerais
(TCE-MG) acaba de confirmar Governador Valadares
como sede do concorrido
evento técnico com os municípios intitulado: “Fechando
as contas no último ano de
mandato: governança, prevenção e riscos”, que vai
contar com a presença de
renomados palestrantes,
reunindo prefeitos, vereadores, gestores e servidores
municipais e estaduais de
todas as regiões do Estado.
O encontro tem como objetivo permitir a capacitação
continuada dos agentes
públicos municipais e estaduais. (Diário do Rio DoceGovernador Valadares)
Galpão de coleta
será inaugurado

Foi inaugurado nesta semana o Galpão de Coleta
Seletiva da Associação de
Catadores de Material Reciclável “Monte Sul”, em Montes
Claros, e que vai reforçar o
projeto “Recicla Aos Montes”,
que tem o objetivo de promover, através de parcerias com
a sociedade civil, a coleta
seletiva na cidade, diminuindo
a quantidade de resíduos sólidos encaminhada ao aterro
sanitário, além de incentivar

a cultura de reciclagem na
cidade, gerando emprego e
renda. O município está repassando R$5 mil por mês para
a associação, a ser usado no
pagamento do aluguel e ainda
de um funcionário e ajudará
financeiramente por cada
quilo reciclado. (Gazeta Norte
Mineira- Montes Claros)
Reunião combate
as explosões

Aconteceu na manhã de
quarta-feira, em Barbacena,
uma reunião da Secretaria de
Estado de Justiça e Segurança Pública de Minas Gerais
(Sejusp) com diversos órgãos
de segurança pública e estruturas civis. O objetivo foi
criar uma comissão integrada
de combate às explosões de
caixas eletrônicos da região.
O Comandante da 13ª Região
da Polícia Militar, Cel. Hudson
Abner Pinto, esteve presente
com outros comandantes e
militares da RPM. Dentro dos
assuntos tratados estavam
o alinhamento institucional
entre os órgãos para a repressão da criminalidade violenta;
ações com maior efetividade
dos desempenhos regionais;
identificação de demandas
e coletas de sugestões de
ações voltadas para a redução deste tipo de crime.
(Folha de Barbacena)
Projetos contemplados
na região

A Secretaria de Estado de
Infraestrutura e Mobilidade
(Seinfra) apresentou o Plano
Estratégico Ferroviário de
Minas Gerais (PEF) que vai
investir em implantação e operação de nova estrutura ferroviária em Minas Gerais. O Sul
de Minas, onde o turismo deve
crescer com a implantação,
deve receber 10 projetos da
iniciativa. As propostas foram
apresentadas em fevereiro,
para cerca de 180 convidados,
entre representantes da sociedade civil, do Poder Legislativo e de entidades ligadas
ao setor. Os estudos foram
patrocinados pela Associação
Nacional dos Transportadores
Ferroviários e elaborados pela
Fundação Dom Cabral. (Correio do Sul- Varginha)
HMC tem
reconhecimento

O Hospital Márcio
Cunha, administrado pela
Fundação São Francisco
Xavier, braço social da Usiminas, foi classificado pela
revista norte-americana
Newsweek entre as melhores unidades hospitalares
do Brasil. O resultado, divulgado no site da revista,
apresenta o HMC entre os
dois melhores hospitais do
Estado de Minas Gerais,
e o vigésimo segundo lugar do Brasil, comunicou
a FSFX. O ranqueamento
levou em consideração as
recomendações de profissionais médicos, entrevistas com pacientes e
indicadores-chave de desempenho médico. (Diário
do Aço- Ipatinga)
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Cessão onerosa de quase R$ 2 milhões
para a educação é aprovada
O valor aprovado representa 40% do total pleiteado pela prefeitura de São Lourenço
Foi aprovada a cessão onerosa
de R$ 1.973.832 para o município
de São Lourenço durante a 5ª
sessão ordinária do ano, realizada
nesta segunda-feira, 09, na Câmara. O crédito se refere ao valor de
40% dos atrasos das transferências
obrigatórias do FUNDEB (Fundo de
Manutenção e Desenvolvimento
da Educação Básica) devidas pelo
Estado de Minas Gerais.
A quantia solicitada no projeto
2967/2019, enviado pela Prefeitura,
foi de R$ 7,6 milhões, mas foi feita
uma emenda solicitando a liberação
de uma parcela desse total. De acordo
com o texto apresentado pelo Poder
Executivo, Minas Gerais deve, aproximadamente, R$ 8,5 milhões à São
Lourenço, excluindo-se os débitos
relativos à saúde, “os quais não são
passíveis de adiantamento”. O pedido
de crédito foi feito com base na Lei
Estadual 23422/2019, que permite aos
municípios obter transferências atrasadas de ICMS, IPVA e FUNDEB.
Expediente

Tramita na Câmara um projeto
que autoriza contribuintes a realizarem pagamentos à Prefeitura
de São Lourenço com cartões de
débito e crédito, em até dez parce-

Foto: SL Atual

las. Caso a medida seja aprovada,
a nova regra valerá para quitar a
conta de água emitida pelo SAAE e
impostos municipais, como o IPTU,
além de taxas, contribuições de
melhoria e dívidas ativas.
O projeto 2979/2020 é de autoria
do vereador Helson de Jesus Salgado. A justificativa é de que a inclusão
dessa forma de pagamento tem como
objetivo “facilitar a vida do contribuinte”, como consta em um trecho do
texto. De acordo com o documento, o
Poder Executivo poderá acrescentar

o valor referente à taxa de administração da operadora do cartão.
Eleições

A vereadora Aucioni Rufino de Souza
renunciou à sua participação na Comissão de Proteção aos Animais. Helson
de Jesus Salgado foi eleito como o seu
substituto na pasta. A Câmara também
escolheu Natanael Paulino de Oliveira
como 2º secretário, após desistência
de Orlando Gomes da Silva na sessão
ordinária do dia 02 de março.
Fonte Asom/CMSL

Prestando contas ao povoA LBV atua em todo o país, por meio de
82 unidades de atendimento: são Centros Comunitários de Assistência
Social, abrigos para idosos, escolas de Educação Básica e escola de
capacitação profissional. Em 2019, a Instituição alcançou a marca de
13,6 milhões de atendimentos e benefícios, impactando mais de 300
mil pessoas em situação de vulnerabilidade social. Também beneficiou
mais de 40 mil famílias somente no Natal, com cestas de alimentos
não perecíveis e entregou, no início do ano letivo, 19 mil kits de material escolar para crianças e jovens em todo o país. Ao longo do ano,
milhares de atividades foram realizadas para crianças, adolescentes,
jovens, adultos, idosos e gestantes com foco na música, na dança, no
esporte, no meio ambiente, na cidadania, na educação, na alimentação, na saúde, na geração de renda, no trabalho, na comunicação, na
segurança e na garantia de direitos, visando à melhoria da qualidade
de vida dessas pessoas, de suas famílias e da comunidade onde
vivem. Ações de reflexão, palestras e rodas de conversa também
contribuíram para mudar destinos e transformar para melhor muitas
histórias de vida.

Assembleia entrega
Lançada programação
doações para
comemorativa de 300 anos
vítimas das chuvas
de Minas Gerais
Donativos foram encaminhados ao Servas
e a moradores das proximidades da Avenida
Tereza Cristina

Foto: ALMG

Assembleia e entidades parceiras destacam a oportunidade de
construção do futuro a partir do olhar para o passado.

Foto: Divulgação/Gesóis

Produtos de higiene pessoal, roupas, calçados e água estão entre os itens
arrecadados - Arquivo ALMG

As doações recebidas pela Assembleia Legislativa de Minas Gerais
(ALMG) para as vítimas das chuvas
foram entregues nesta quinta-feira
(27/2/20). Os donativos foram destinados ao Serviço Voluntário de
Assistência Social (Servas-MG) e
também para a Fraternidade Cristã
Francisco de Assis. A instituição fica
nas proximidades de um dos locais
mais atingidos pelas chuvas em Belo
Horizonte, a Avenida Tereza Cristina.
A campanha foi realizada do dia 28 de
janeiro até a última sexta-feira (21).
Entre os itens arrecadados, estão
1.556 unidades de produtos de higiene
pessoal, 922 pares de calçados, 1.146
quilos de roupa, 3.046 litros de bebidas,
como água e leite, além de 578 quilos
de alimentos não perecíveis. A Aslemg
arrecadou R$3.200,00 que foram convertidos em galões de água de 5 litros.
Na avaliação do presidente da
ALMG, deputado Agostinho Patrus
(PV), esta mobilização demonstrou
a força do espírito de solidariedade,

tão característico da população
mineira. Para ele, a expressiva participação dos cidadãos, entidades e
instituições públicas e privadas é o
resultado não apenas de uma ação
solidária como, também, da capacidade de união em torno das causas
que são caras a todos os mineiros.
“As chuvas que atingiram Minas
Gerais agravaram a condição de muitas
famílias que viviam em áreas de risco e
deixaram tantas outras em situação de
extrema vulnerabilidade. Agradecemos
pelas doações feitas, tanto em nome da
Assembleia quanto, principalmente, em
nome daqueles que serão diretamente
beneficiados”, afirmou Agostinho Patrus.
Assembleia Solidária - A iniciativa integra o projeto Assembleia
Solidária, que visa mobilizar cidadãos, entidades da sociedade civil
e instituições públicas e privadas
em torno de causas sociais, e tem
como parceiros a Aslemg, Sindalemg, Cofal e Aplemg.
fonte: ALMG

Promover o resgate histórico do Estado,
prestigiar o interesse público, compreender
a realidade e fazer sua transformação. Essas premissas vão nortear as celebrações
dos 300 anos de Minas Gerais, com uma
série de eventos e ações promovidas por
instituições públicas mineiras.
A programação foi lançada nesta
terça-feira (10/3/20), em solenidade no
Salão Nobre da Assembleia Legislativa
de Minas Gerais (ALMG), da qual participaram dirigentes das entidades parceiras, deputados e outras lideranças.
Palestras, publicações, ações itinerantes, exposições e atividades culturais, entre outros eventos, buscam não
apenas celebrar o passado, mas também refletir sobre o presente e projetar
o futuro, para transformar Minas Gerais
por meio de um processo inclusivo, solidário, sustentável e democrático.
O presidente da Assembleia, deputado
Agostinho Patrus (PV), destacou a importância do trabalho conjunto com o Tribunal
de Justiça de Minas (TJMG), o Ministério
Público Estadual (MP), a Defensoria Pública do Estado (DP), o Tribunal de Contas
do Estado (TCE) e a Universidade Federal
de Minas Gerais (UFMG), responsável
pela curadoria das atividades.
O papel de Minas Gerais na construção do País também foi destacado
por Agostinho Patrus, sobretudo pelas
características de conciliação, moderação
e equilíbrio das lideranças do Estado, bem
como por sua vocação para a liberdade.
Ele citou riquezas econômicas de
Minas que, ao longo da história, não
se reverteram em benefício do próprio
Estado e reiterou as críticas à falta de
compensação das perdas com impostos decorrentes da Lei Kandir. “Minas
foi fundamental para a independência
do Brasil, mas não conseguiu sua independência financeira”, afirmou.
Para o presidente, o tempo é de
“transformar desafios em oportunidades”, com vistas à diversificação

da matriz econômica de Minas e a
redução das desigualdades sociais.
Parceiros preparam atividades e
destacam liderança do Estado
O presidente do TCE, Mauri Torres,
também citou o pioneirismo de Minas e a
importância de se olhar para a história em
busca de soluções para as dificuldades
atuais. Ele destacou, ainda, que a harmonia
entre os poderes constituídos contribui para
o crescimento do Estado. As celebrações
dos 300 anos de Minas vão se juntar à
comemoração dos 80 anos do Tribunal.
A harmonia e a boa política em Minas,
em contraponto às dificuldades no âmbito
nacional, também foram citadas pelo defensor público-geral Gério Patrocínio Soares.
Ele destacou a liderança de diálogo e união
feita por Agostinho Patrus, que permitiram
a celebração conjunta do tricentenário de
Minas pelas instituições do Estado.
“Os 300 anos renovam a necessidade de se debater grandes temas
de interesse da sociedade”, reiterou o
procurador-geral de Justiça, Antônio
Sérgio Tonet. Ao longo da história, segundo ele, o MP ampliou sua atuação
para áreas como a defesa do patrimônio artístico e cultural, que serão

valorizadas nas comemorações.
Já o Tribunal de Justiça celebra também os 300 anos de criação da comarca do Serro (Central). O presidente do
TJMG, desembargador Nelson Missias
de Morais, também citou a conjuntura
nacional e afirmou que o Minas sempre
deu lições de resistência e liberdade,
mas também é exemplo e autonomia e
independência entre os poderes.
No próximo dia 30, a UFMG abre
oficialmente seu calendário de eventos
relativos aos 300 anos de Minas. A reitora
da universidade, Sandra Goulart Almeida,
salientou a importância das instituições
públicas de ensino superior no Estado e
da construção do conhecimento, segundo ela, um recurso inesgotável. Ela ainda
defendeu investimentos constantes em
educação, ciência, tecnologia e cultura.
Selo – Durante a solenidade também
foram lançados o selo postal, o carimbo
comemorativo e a identidade visual dos 300
anos de Minas Gerais. Também foi exibido
um vídeo comemorativo que destaca a diversidade do Estado, seus artistas das mais
diversas vertentes e a convivência harmoniosa entre o erudito e o popular, o queijo e
a inovação, o barroco e o moderno.
Fonte: ALMG
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Ministério da Saúde convoca 5 mil médicos contra
coronavírus
Profissionais com CRM Brasil podem se inscrever a partir de segunda-feira para trabalhar em capitais e grandes centros, além dos municípios mais
carentes e aldeias indígenas
Para reforçar o atendimento à
população durante a pandemia do
coronavírus, o Ministério da Saúde
lançou um edital com 5.811 vagas
para médicos com CRM Brasil
atuarem nos postos de saúde. Por
meio do programa Mais Médicos,
de forma emergencial, os profissionais serão distribuídos em 1.864
municípios de todo o país, além de
19 Distritos Sanitários Especiais
Indígenas (DSEI). Capitais e grandes centros urbanos voltam a fazer
parte do programa, que vinha priorizando municípios mais carentes.
A mudança ocorre porque grandes
cidades, com maior concentração
de pessoas, são locais mais propensos à circulação do coronavírus. O
edital foi publicado no Diário Oficial
da União desta quarta-feira (11), em
edição extra, e as inscrições devem
começar já na segunda-feira (16).
“O Mais Médicos é um programa de provisão emergencial
de médicos e pode ser usado
em emergências de saúde como
a que estamos passando com o
coronavírus”, explica o secretário de Atenção Primária à Saúde
(SAPS), Erno Harzheim. “Ao mesmo tempo, o governo segue com a
estruturação do programa Médicos
pelo Brasil, criado pelo Governo
Federal para apoiar os municípios
mais carentes do país de forma
permanente, com regras claras
de seleção e contratação dos mé-

dicos, que terão carteira assinada
e plano de carreira, priorizando
médicos especializados em Medicina de Família e Comunidade,
com gratificação para aqueles que
se deslocarem até os locais mais
distantes e vulneráveis”, completou o secretário da SAPS.
Das 5.811 vagas disponibilizadas, 44,5% (2.588) são para as capitais (perfil 3). Outras 688 (11,84%)
estão nos municípios de perfil 1;
649 vagas (11,17%) se encontram
no perfil 2; 356 (6,13%) estão em
municípios de perfil 4; 352 (6,06%)
fazem parte do perfil 5; 271 (4,66%)
estão no perfil 6; 870 (14,97%) no
perfil 7, classificadas como regiões
de extrema pobreza; e 37 (0,64%)
vagas são para o perfil 8 (DSEI).
A numeração dos perfis indica a
ordem decrescente de vulnerabilidade dos municípios, sendo os de
perfil 8 de maior vulnerabilidade e os
de perfil 1 de menor vulnerabilidade.
Atualmente, o Programa Mais Médicos conta com 12.258 profissionais
distribuídos em 3.465 municípios em
todas as unidades da federação.
A expectativa é que os médicos já
comecem a atuar nos municípios no
início de abril. Para garantir a contratação de todos os médicos, o Ministério
da Saúde vai investir R$ 1,2 bilhão.
Além de fortalecer a Atenção
Primária, que atenderá os casos
mais leves, o Ministério da Saúde
também está ampliando a disponi-

bilidade de leitos de Unidade de Tratamento Intensivo (UTI). “Se o gestor
solicitar mais leitos de UTI, porque
a demanda está ultrapassando a
sua capacidade de atendimento,
temos uma licitação para acionar
e, em uma semana ou no máximo
dez dias, esses leitos são instalados,
com todos os insumos necessários.
O hospital só entrará com a equipe
médica e de enfermagem para que o
leito possa funcionar rapidamente”,
explica o secretário Executivo do Ministério da Saúde, João Gabbardo.
CONTRATAÇÃO VALE
POR UM ANO

Junto com o edital para chamamento dos profissionais médicos, o
Ministério da Saúde publicou outro
edital para que os municípios que
já participavam do programa Mais
Médicos manifestem a intenção de
renovar as vagas para os novos
profissionais. A partir de segundafeira (16) os secretários municipais
de saúde já podem indicar o interesse em receber os médicos.
Este edital de chamamento
traz algumas diferenças em
relação aos publicados anteriormente. O contrato com os
médicos será de apenas um
ano e a seleção poderá ter até
cinco chamadas, caso todas
as vagas não sejam ocupadas
nas chamadas anteriores. Encerrado o período das inscri-

ções, o Ministério da Saúde
disponibilizará a relação dos
médicos aptos a participarem
do programa. Na etapa seguinte, eles escolhem os municípios
ou DSEI em que gostariam de
atuar. Cada profissional poderá
indicar quatro localidades.
Para dar mais agilidade ao processo, serão selecionados médicos CRM Brasil. Como os médicos
já estão habilitados para exercer a
medicina no país, poderão se deslocar diretamente para atuação
nos municípios. A bolsa-auxílio
será no mesmo valor dos editais
anteriores, de R$ 12,38 mil.
Este edital não altera o cronograma previsto para o programa
Médicos pelo Brasil, sancionado
em dezembro de 2019. Atualmente, o Ministério da Saúde finaliza a
organização e estrutura necessárias para a criação da Agência para
o Desenvolvimento da Atenção
Primária à Saúde (Adaps), que
será responsável pela seleção e
contratação dos profissionais que
atuarão pelo novo programa.
EMERGÊNCIA
DO CORONAVÍRUS

Estudos indicam que a maioria
dos casos de coronavírus são
leves e podem ser atendidos nos
serviços da Atenção Primária.
Mais de 42 mil postos de saúde
distribuídos pelo país são capa-

zes de atender 90% dos casos
de coronavírus. A população
deve buscar os serviços quando
apresentar os sintomas iniciais
do vírus, como febre, tosse, dor
de garganta ou dificuldade respiratória. Para isso, o Ministério
da Saúde está reforçando ainda
mais a capacidade assistencial
dos postos de saúde durante a
atual pandemia do coronavírus.
O programa Saúde na Hora,
que estende o horário de atendimento dos postos de saúde para
pelo menos 12 horas por dia,
será ampliado. Para isso, novos
critérios do programa foram criados para facilitar a adesão dos
municípios ao programa. Atualmente, cerca de 1.520 postos
de saúde já participam do programa, em 238 municípios. Com
a nova medida, a expectativa é
ampliar o horário de funcionamento em cerca de mais 5.200
mil unidades de 1.500 municípios, ampliando a cobertura de
atendimento para cerca de 60
milhões de brasileiros.
Assim, a população terá mais
acesso aos serviços ofertados nas
unidades de saúde, como consultas médicas e odontológicas; cuidado de doenças crônicas, como
diabetes e hipertensão; aplicação
de vacinas; consultas pré-natal;
entre outros procedimentos.
Fonte: Agência de Saúde

JT-MG concede redução de jornada a pai de
crianças autistas
O juiz aplicou o estabelecido no parágrafo 3º do artigo 98 da Lei nº 8.112/90, análogo ao caso.
A Justiça do Trabalho de Minas
Gerais determinou que uma empresa pública que administra hospitais
universitários federais, vinculada ao
Ministério da Educação (MEC), reduza a jornada de trabalho de um técnico
de enfermagem pela metade, sem
prejuízo de salário e compensação
de horas, enquanto durar o tratamento
de dois filhos menores portadores de
TEA - Transtorno do Espectro Autista, patologia que se enquadra no
conceito de pessoa com deficiência.
A decisão é do juiz Cláudio Roberto
Carneiro Costa, titular da 20ª Vara do
Trabalho de Belo Horizonte.
A empresa, criada sob a forma
empresarial pública de direito privado, sustentou que o autor já se
submetia a jornada diferenciada, até
porque dissídio coletivo teria previsto afastamento por até dois meios
períodos por mês. Também insistiu
na possibilidade de o trabalhador dividir tarefas com a esposa e afirmou
que a redução pretendida acarretaria danos, inclusive aos usuários
do SUS. Ainda conforme ponderou,
o empregado também trabalha na
Prefeitura de Belo Horizonte, com
carga horária de 20 horas semanais,
e a condição almejada seria exclusiva dos servidores públicos federais.
Por se tratar de contrato de trabalho
regido pela CLT, ele não teria direito
à redução de jornada.
No entanto, o juiz não acatou esses argumentos. Inicialmente, destacou que a questão deve se ater ao
vínculo empregatício existente entre

as partes, não podendo a reclamada se esquivar invocando outra
atividade prestada pelo trabalhador
em outro órgão público. De acordo
com o magistrado, as garantias
constitucionais e legais asseguradas
ao empregado público devem se
sobrepor aos limites fáticos da rotina
de trabalho da reclamada.
E, na visão do julgador, o autor e
sua esposa devem acompanhar os
filhos menores, diante da gravidade
da situação vivenciada. “Os filhos
apresentam uma sintonia com o
pai, de modo que sua presença nos
tratamentos favorece o desenvolvimento dos menores”, ponderou.
O fato de a CLT não prever regra
específica a respeito das garantias
concedidas nas relações de trabalho
aos empregados que são pais de
crianças com necessidades especiais não prejudicou o deferimento
do pedido. “O próprio ordenamento
jurídico e as regras de interpretação
conforme a Constituição, analogia e
princípios fundamentais oferecem
soluções para o caso de lacuna normativa”, considerou o julgador.
Ele se referiu à Lei nº 8.112/1990,
que trata do regime jurídico dos
servidores públicos. Conforme explicou, os parágrafos 2º e 3º do artigo
98, com redação alterada pelas Leis
nºs 9.527/97 e 13.370/16, preveem
a concessão de horário especial ao
servidor que tenha cônjuge, filho ou
dependente com deficiência.
A decisão frisou que o artigo 5º, inciso XXXV, da Constituição consagra

o princípio da inafastabilidade da jurisdição, impedindo que o juiz se furte
ao julgamento pela simples omissão
da lei. Assim, mesmo em razão da
ausência de norma para um caso
específico, não há impedimento para
aplicação de norma legal estabelecida para uma situação semelhante
e análoga. A utilização da analogia
e dos princípios gerais do direito no
julgamento é expressamente autorizada pelo artigo 8º da CLT.
Sob o aspecto constitucional, o juiz
pontuou que são direitos sociais garantidos pelo artigo 6º da Constituição
a educação, a saúde, a alimentação,
o trabalho, a moradia, o transporte,
o lazer, a segurança, a previdência
social, a proteção à maternidade e à
infância, a assistência aos desamparados. Assim, é dever da família, da
sociedade e do estado assegurar à
criança e ao adolescente o direito à
vida, à saúde, à alimentação e à convivência familiar, nos termos do artigo
227 da Constituição da República.
Nesse contexto, o julgador observou que o direito à saúde garante
que criança e adolescente devem ser
beneficiados com todas as medidas
possíveis e necessárias para a preservação da vida, de modo a propiciar
meios eficazes de tornar menos dolorosas as sequelas físicas e mentais
daqueles que sofrem de problemas
crônicos sem possibilidade de cura.
A decisão mencionou também
a Convenção sobre os Direitos da
Criança, ratificada pelo Brasil em
24/9/90 e promulgada pelo Decreto

nº 99.710 de 21/11/90. O artigo 3º
prevê que todas as ações relativas
às crianças, levadas a efeito por instituições públicas ou privadas de bemestar social, tribunais, autoridades
administrativas ou órgãos legislativos,
devem considerar, primordialmente, o
interesse maior da criança.
Com relação ao valor social da
livre iniciativa consagrado no ordenamento jurídico, o juiz se valeu da
técnica da ponderação de princípios
no caso concreto. Para ele, não
há dúvidas de que, na situação
examinada, o direito fundamental
à proteção, à saúde e ao bemestar social da criança portadora
de necessidades especiais deve
prevalecer em sobreposição à livre
iniciativa e à livre concorrência. Da
interpretação do texto legal do parágrafo 3º do artigo 98 da Lei 8.112/90,
à luz dos princípios constitucionais
e direitos fundamentais da criança e
do adolescente, concluiu sobressair
o direito do autor à jornada reduzida. Explicou que a mens legis, ou
seja, o espírito da lei, foi a proteção
jurídica da criança e do adolescente
portador de necessidades especiais,
tendo em vista que é interesse público o desenvolvimento saudável
e integral de todo o indivíduo, de
modo a assegurar a vida digna nas
diversas dimensões sociais.
O juiz repudiou a tese de que
o filho de trabalhador que não
se enquadra no espectro da Lei
nº 8.112/90 não teria as mesmas
garantias asseguradas pelo artigo

98 desse diploma legal diante da
mesma situação fática. Para ele,
isso implicaria tratamento discriminatório, o que também é vedado
pela Constituição brasileira.
“O Judiciário não pode promover a desigualdade e permitir que
uma criança tenha assistência
especial e outra que apresente as
mesmas condições de saúde não
se beneficie da mesma assistência
por ausência de regramento legal
quando existe regramento normativo que deve ser interpretado à luz
dos direitos fundamentais”, asseverou, acrescentando que a isonomia consiste em tratar os desiguais
na medida de sua diferença, de
forma a promover a igualdade, o
que justifica o tratamento especial
conferido pela lei aos genitores de
crianças com deficiência.
“É dever de toda sociedade
garantir a proteção jurídica da
criança e do adolescente portador de necessidades especiais”,
registrou ainda. No entender do
magistrado, a empregadora, ente
da administração pública indireta,
não pode se furtar em conceder a
redução de jornada estabelecida
no parágrafo 3º do artigo 98 da Lei
nº 8.112/90, cuja aplicação analógica ao caso entende se impor.
Houve recurso, mas o TRT de
Minas manteve a decisão.
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