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A partir desta quinta-
feira (14/5), o boletim epi-
demiológico da Secretaria 
de Saúde de Minas Gerais 
(SES-MG) contempla o 
número de pessoas re-
cuperadas da covid-19. 
Além disso, dados rela-
cionados aos laboratórios 
- como casos negativos, 
positivos e inconclusos -, 
resultados liberados e em 
análises também serão 
informados.

A informação foi dada 
pelo secretário de Estado 
de Saúde, Carlos Eduardo 
Amaral, durante coletiva 
on-line à imprensa nesta 
quinta-feira. Outra novi-
dade que irá constar no 
boletim é o número de 
registros investigados. Os 
casos anteriormente de-
finidos como “suspeitos” 
passam a ser registrados 
como Síndrome Gripal 
Inespecífica por não pre-
encherem critério para 
investigação laboratorial. 
Tanto as vigilâncias sanitá-
rias estaduais e municipais 
continuarão acompanhan-
do as informações.

Segundo o secretário 
de Saúde, “o novo boletim 
tem o objetivo principal 
de facilitar a análise pela 
sociedade dos dados re-
levantes da Saúde neste 
momento de enfrenta-
mento ao coronavírus”. O 
secretário ainda disse que 
a mudança no boletim tem 
a função de alinhar as in-
formações com o Ministé-
rio da Saúde para facilitar 
a comparação de dados 
com outros estados.

Ele informou, ainda, 
sobre os casos recupera-
dos. “Inserimos no boletim 
os casos que tiveram as 
curas, com boa evolução 
superior a 14 dias”. Ele 

Secretaria de Saúde anuncia 
mudanças no boletim epidemiológico

Número de pessoas recuperadas, casos em acompanhamento e 
dados laboratoriais serão contemplados no novo formato

disse ainda que, no hotsite 
(www.saude.mg.gov.br/
coronavirus) da Secretaria 
de Saúde, uma ferramenta 
possibilita o detalhamento 
das informações sobre 
todos os casos em Minas 
Gerais.

O objetivo é que, neste 
momento, a prioridade 
seja a divulgação de in-
dicadores que traduzam 
a dinâmica da doença 
no Estado e, também, o 
alinhamento das infor-
mações com o Ministério 
da Saúde. Os dados são 
essenciais para acompa-
nhar a evolução da do-
ença, a curva de casos e 
para direcionar as ações 
assistenciais. Todos os 
indicadores anteriormente 
divulgados permanecerão, 
no entanto, sendo mo-
nitorados pela SES-MG. 
Óbitos em investigação 
e descartados não se-
rão mais abordados no 
boletim, porque não são 
necessários para o acom-
panhamento da evolução 
da doença.

As medidas para o en-
frentamento ao corona-
vírus em Minas têm se 
mostrado efetivas. O Es-
tado tem se preparado, 
desde o início do surto, 
para atender a população. 
A Secretaria de Saúde de 
Minas Gerais tem agido 
preventivamente. Fez, por 
exemplo, já em feverei-
ro, licitação para compra 
de equipamento prote-
ção individual (EPI), criou 
campanhas informativas e 
treinou servidores. Outra 
medida preventiva foi a 
construção do Hospital 
de Campanha que deve 
ser utilizado em caso de 
colapso da rede estadual 
de Saúde.

Currículo para: oportunidade2020agora@gmail.com
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Esperança para a vida

Como consagrar algo a 
Deus para ficar protegido 

de todo o mal?
Pelo Presbítero André 

Sanches

Você Pergunta: Gostaria 
de aprender como consagrar 
minha vida e todas as minhas 
coisas a Deus para ficarem 
protegidas de todo o mal e nin-
guém colocar a mão. É preciso 
usar óleo, sal, fazer alguma 
oração específica? Quero 
muito consagrar meu carro, 
minha casa, meus filhos e tudo 
que tenho e ficar protegido. O 
maligno quer me atacar, mas 
não quero deixar!

Caro leitor, existe muita 
confusão sobre essa questão 
de consagração. Muitos fa-
zem uma grande mistura da 
consagração mencionada na 
Bíblia com simpatias e práti-
cas não bíblicas de diversas 
religiões para “garantirem” 
proteção para pessoas ou 
coisas. Mas vejamos o que a 
Bíblia ensina sobre isso. 

Como consagrar coisas e 
pessoas a Deus?

(1) A consagração na Bí-
blia, na maioria dos textos, 
se refere a um ato no qual se 
dedica uma coisa ou mesmo 
uma pessoa ao serviço de 
Deus de forma especial. Isso 
acontece, por exemplo, no 
Antigo Testamento, quando se 
ungiam sacerdotes, profetas e 
reis para o serviço que iriam 
realizar: “Então, vieram os 
homens de Quiriate-Jearim e 
levaram a arca do SENHOR 
à casa de Abinadabe, no ou-
teiro; e consagraram Eleazar, 
seu filho, para que guardas-
se a arca do SENHOR” (1 
Samuel 7:1). Também temos 
a menção da consagração 
de objetos do tabernáculo: 
“Ungirás também o altar do 
holocausto e todos os seus 
utensílios e consagrarás o 
altar; e o altar se tornará 
santíssimo” (Êxodo 40:10). 
Essa consagração era feita 
como símbolo de que aquela 
pessoa ou coisa consagrada 
era dedicada totalmente ao 
Senhor.

(2) Em nenhum texto da 
Bíblia a consagração é apli-
cada com o objetivo de uma 
proteção contra o mal. A con-
sagração bíblica não é como 
simpatias e misticismos que 
vemos em algumas religiões 
que buscam alguma proteção 
sobrenatural contra o que de 
ruim possa acontecer. Vemos, 
por exemplo, que o templo de 
Salomão, consagrado plena-
mente a Deus, foi destruído 
por ordem de Deus porque o 
povo contaminou seus cora-
ções com a idolatria: “O nosso 
templo santo e glorioso, em 
que nossos pais te louvavam, 
foi queimado; todas as nossas 
coisas preciosas se tornaram 

em ruínas” (Isaías 64:11). 
Isso mostra que consagrar 
algo ou alguém a Deus não 
é uma mágica, uma simpatia 
que se faz para garantir uma 
proteção daquilo que foi con-
sagrado contra as intempéries 
da vida.

(3) A consagração ser-
ve como símbolo de que 
aquilo que somos e temos 
será usado para honrar a 
Deus em qualquer situação. 
Assim, eu posso orar e con-
sagrar meu carro a Deus, 
mas mesmo que ele seja 
roubado, por exemplo, eu 
continuo crendo nos planos 
e propósitos de Deus para 
minha vida e minhas coi-
sas. Algo que aconteça “de 
ruim”, ou seja, algo que não 
é prazeroso para mim, não 
quebra minha consagração, 
pois o verdadeiro servo 
permanece consagrado ao 
Senhor em qualquer cir-
cunstância da vida.

(4) Aqui você deve estar 
se perguntando: mas como 
fazemos uma consagração 
hoje em dia? É fato que os 
símbolos do Antigo Testamen-
to não são mais usados na 
Nova Aliança de Jesus Cristo, 
por exemplo, o azeite que era 
usado para ungir e consagrar 
profetas, sacerdotes e reis. 
Hoje a consagração pode 
ser feita como uma oração 
de dedicação. Podemos sim-
plesmente orar e entregar nas 
mãos de Deus tudo que temos 
e somos. Isso é o suficiente. 
Mas, claro, sempre tendo em 
mente que devemos com 
nossas atitudes mostrar os 
frutos dessa consagração 
no dia a dia. E também, não 
menos importante, ter em 
mente que isso não é uma 
blindagem contra qualquer 
tipo de problema. Deus pode-
rá permitir que passemos por 
provações juntamente com 
nossas coisas, se isso estiver 
no propósito santo Dele!

Mais conhecimento da 
Bíblia em menos tempo?

Não sei se você é uma 
dessas pessoas que tem di-
ficuldades de entender a Bí-
blia. Eu já fui e sofri muito! 
Mas não me dei por vencido, 
não me deixei ser derrotado 
pelos inimigos. E você, como 
anda sua leitura da Bíblia? 
Seu entendimento? Que tal 
melhorar nessa área da sua 
vida espiritual, aprendendo a 
entender assuntos da Bíblia 
de forma simples e rápida, 
ajudado por quem já superou 
as mesmas dificuldades que 
você enfrenta? 

Acesse: https://www.esbo-
candoideias.com

* Bruno Cunha

“A esperança é o sonho 
do homem acordado”, disse 
Aristóteles. Com a pandemia, 
muita gente parou de sonhar, 
de ter esperança num futuro 
melhor. E tem muitos motivos 
para isso! A “primeira onda” da 
Covid-19 está sendo muito difí-
cil e dolorosa. Distanciamento 
social, quarentena, lockdowns, 
isolamento social, milhares de 
infectados e mortos. Mas como 
dizem: “existe o outro lado da 
moeda”, sempre existe. O que 
falta é falar desse outro lado da 
moeda, e que dias melhores, se 
Deus quiser, virão sim!

Muitos são os fatores que 
acarretam transtornos e so-
frimentos. A economia é um 
desses, e deverá entrar numa 
“segunda onda” de recessão 
no Brasil e globalmente. Como 
encarar tantas situações novas 
e complexas com esperança? É 
bem verdade que a humanida-
de, pouco a pouco, observa sua 
incapacidade de dominar tudo. 
Mesmo com tantas tecnologias, 

avanços médicos e científicos 
uma “gripe” abateu milhares de 
vidas em todo o mundo.

O que considero um grande 
avanço, que ainda não chegou 
em muitos países, empresas e 
famílias é: esperar o melhor. Ter 
esperança é fundamental para 
nós, fracos e impotentes seres 
humanos. Nunca foi tão neces-
sário ter esperança! Seja na 
economia,  na vida, para sairmos 
da crise. Precisamos nos unir e 
ter esperança que a cura está 
a caminho. Pessoas, famílias, 
empresas, cidades e nações 
precisam se unir em esperança. 
O mundo vive o paradigma de es-
perar a pandemia passar, achatar 
a famosa curva de contaminação 
do Imperial College da Inglater-
ra, e poupar vidas. Ao mesmo 
tempo, não pode perder a fé de 
que iremos superar. A economia 
vive da expectativa, como nós 
economistas costumamos dizer. 
E a vida também!

Se as pessoas tiverem um 
olhar de esperança, pela cura 
da Covid-19, e pela vacina, 
dado o árduo trabalho de inú-

meros pesquisadores, cientis-
tas, médicos e infectologistas, 
o mundo irá superar essa fase 
dificílima. Crer no amanhã é 
necessário e fundamental. 
Crer que o homem é um ser 
frágil, todavia resiliente, forte. 
Aprendemos com os erros, 
crescemos e melhoramos.

Vemos que muitos estão 
em casa sem saber o que vão 
comer ou vestir quando acabar 
o auxílio emergencial do Gover-
no. Por outro lado, vale lembrar 
que o Brasil já viveu momentos 
muito difíceis, e sobrevivemos. 
Momentos diferentes, e de 
menor proporção, como hipe-
rinflação, perda da democracia, 
impeachment, recessão, de-
semprego astronômico e que-
das no PIB. Vencemos tudo isso 
e venceremos novamente! 

O mundo passou por proble-
mas gigantescos no século XX: 
Duas grandes guerras em espe-
cial, e a iminente guerra fria. O 
medo da crise econômica é o 
nosso segundo grande inimigo 
depois da Covid-19. É preciso 
se precaver, tomar todos os cui-

dados possíveis de isolamento 
e higiene. O outro lado da 
moeda é também restaurar os 
sonhos. Grávidas irão dar a luz 
em alguns meses, crianças vão 
nascer. Sim, é bem verdade que 
para muitos de nós será preciso 
muito tempo para se recuperar 
das perdas de vidas, amigos e 
parentes, mas não podemos 
perder a esperança. 

O brasileiro é forte, gene-
roso, solidário, resiliente. Em 
breve seremos surpreendidos 
com um futuro que iremos cons-
truir juntos. É preciso esperar 
em vigilância e observação a 
pandemia passar, e continuar 
sonhando e vivendo. Um dia 
cada vez. Afinal, a cada dia 
basta o seu cuidado. Por mais 
duro que seja, não deixe de ter 
esperança, pois ela também  é 
parte da cura.

* Prof. Ms. Bruno Cunha é 
economista, professor na Facul-
dade Canção Nova, missionário 
da Comunidade Canção Nova e 
autor do livro “PHN na internet 
– 7 #pecadosvirtu@is”, pela 
editora Canção Nova.

Sebrae amplia apoio ao MEI para 
superar a crise do coronavírus

Atingidos pela crise provoca-
da pelo coronavírus, os microem-
preendedores individuais (MEI) 
contarão com apoio específico 
do Sebrae para superar o pe-
ríodo da pandemia. A partir de 
segunda-feira (18), o Sebrae lan-
ça a campanha “MEI. Reinvente, 
Repense. Recrie”, que terá como 
principal iniciativa o lançamento 
de um ambiente exclusivo para o 
MEI dentro do Portal do Sebrae. 
A página oferece gratuitamente 
diversos conteúdos criados es-
pecificamente para a categoria 
e pode ser acessada em www.
sebrae.com.br/MEI. 

Em virtude do isolamento 
social para conter o avanço 
da Covid-19, muitos dos 10 
milhões de MEI precisaram 
paralisar temporariamente suas 
atividades. De acordo com pes-

quisa do Sebrae, 58% tiveram 
que suspender suas vendas 
durante a pandemia e 31% 
mudou a forma de funciona-
mento. O ambiente online do 
MEI trará ferramentas para que 
a categoria possa se reinventar 
e continuar em operação, por 
meio de mudanças estratégicas 
e planejadas. Serão ofertados 
cursos online gratuitos, consul-
torias especializadas online, 
atendimentos via chat e email, 
divulgação de cases de sucesso 
na crise, dicas de remodelagem 
de negócios, de renegociação 
de dívidas, de como buscar 
crédito, como mudar o foco do 
negócio, entre outras. 

“O MEI é o futuro do trabalho, 
é a alternativa ao desemprego, 
é uma oportunidade de geração 
de renda. Esta campanha é um 

reconhecimento do Sebrae ao 
papel fundamental que esses 
10 milhões de empreendedores 
têm em nossa economia”, avalia 
o presidente do Sebrae, Carlos 
Melles. “Neste momento, ofe-
recer suporte à categoria é pri-
mordial para que o país supere a 
crise e retome seu crescimento. 
Por meio dessa campanha, es-
tamos disponibilizando todo o 
corpo técnico especializado do 
Sebrae para auxiliar o MEI na 
reinvenção de respostas para 
os problemas que estão sendo 
enfrentados”, afirma.

Ambiente online
especializado

O analista da unidade de 
gestão de marketing do Sebrae, 
Marcelo Porlan,afirma que a 
instituição oferecerá recursos 
inéditos para o MEI lidar com 

a crise: “Realizamos estudos 
e pesquisas que mostraram 
quais são as principais dúvidas 
que afligema categoria nesse 
momento de crise. O ambiente 
criado reúne conteúdo para elu-
cidar essas questões, além de 
oferecer novos caminhos”. 

Outra participante do pro-
jeto, a analista da unidade de 
relacionamento com o cliente 
Michelle Carsten, acrescentou 
que o lançamento da campa-
nha marca uma nova fase de 
atendimentos aos microempre-
endedores individuais. “Essa 
crise abriu um novo leque de 
problemas e nós, do Sebrae, 
estamos trabalhando para dis-
por de um conjunto de soluções 
voltadas à recuperação da crise 
e reinvenção dos pequenos 
negócios”, finalizou.

A principal iniciativa é o lançamento do portal do MEI durante a 
crise, que estará no ar a partir de segunda-feira (18)

Startup Day 2020 reunirá 
milhares de pessoas online para 

abordar inovação pós-crise

No dia 30 de maio, o Sebrae 
realiza a 6ª edição do Startup 
Day, evento voltado para star-
tups de todo o país, totalmente 
focado em inovação. Neste ano, 
o encontro será 100% virtual, 
com uma programação intera-
tiva e diversa, que deve reunir 
milhares de pessoas online. A 
programação geral será gratuita 
e aberta ao público e, neste sá-
bado (16), às 17h, uma live com 
palestrante surpresa marcará 
o lançamento do Startup Day 
2020 em www.sebrae.com.br\
startupday. Também a partir 
deste sábado, as pré-inscrições 
do evento estarão disponíveis 
no mesmo portal.

O diretor técnico do Se-
brae, Bruno Quick, afirma que 
o Startup Day é uma grande 
oportunidade de traçar estraté-

gias para o mundo do empre-
endedorismo, principalmente 
em momentos de crise. “Em 
situações comuns, o evento 
já proporciona uma grande 
rede de conexão entre todo 
o ecossistema da inovação. 
Agora, com a crise, temos a 
oportunidade de ir além, de-
senvolvendo novas soluções 
para os problemas enfrentados 
com a pandemia. A proposta 
é usar todos os instrumentos 
tecnológicos para reunir empre-
endedores criativos, com sede 
de mudança e de superação. 
Um olho no presente e outro no 
futuro”, disse.

A palestra com o tema “Star-
tups e os desafios durante e 
depois da crise” promete reunir 
um grande público em torno 
dos aspectos que desafiam os 

empreendedores neste momento 
de luta contra o Coronavírus. 
Entre os principais palestrantes 
do Startup Day 2020, estão: 
Douglas Gomides, Tito Gusmão, 
Martha Gabriel, Gil Giardeli, 
Flávio Pripas, Gabriel Engel, Ro-
berto Viana, André Ferraz, entre 
outros. Os convidados levarão ao 
público novidades e tendências 
sobre inovação, tecnologia, ma-
rketing, vendas, transformação 
digital, crédito e fomento.

Pré-inscrições
Conhecido nacionalmen-

te pelo histórico de integrar 
empreendedores de diversos 
segmentos, o Startup Day 2020 
tem o desafio de ser ainda mais 
colaborativo, por meio do am-
biente online. A programação 
inclui oficinas de pitch e mode-

lagem de negócios para capa-
citar empreendedores, além da 
construção de stands virtuais, 
lives, shows e demoday. O 
evento será aberto ao público, 
que poderá acompanhar a pro-
gramação por meio do portal 
www.sebrae.com.br/startupday 
e pelo aplicativo Gamefica.ai. 
As pré-inscrições serão abertas 
neste sábado (16) durante a live 
de aquecimento com um dos 
palestrantes surpresa.

Histórico
Na edição de 2019, o Star-

tup Day aconteceu simulta-
neamente em 63 cidades do 
Brasil, tendo o envolvimento 
de 240 painelistas, totalizando 
a geração de 360h de conteúdo 
com a participação de mais de 
12 mil pessoas.

Além de palestras com especialistas, o evento trará um espaço 
virtual para exposição de cases de sucesso, oficinas, demoday 

e muita interação entre os participantes
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Os 57 municípios localiza-
dos na macrorregião de Saú-
de Nordeste deverão voltar a 
seguir os protocolos da onda 
verde do programa Minas Cons-
ciente (https://www.mg.gov.br/
minasconsciente), que propõe a 
retomada gradual, progressiva 
e regionalizada da economia, 
colocando sempre a saúde 
dos mineiros em primeiro lugar. 
Nesta etapa, é recomendado o 
funcionamento apenas de ativi-
dades essenciais, como farmá-
cias, padarias, supermercados 
e bancos. Desde a semana 
passada, a região Nordeste 
integrava a onda branca do 
programa, quando as cidades 
já podem reabrir estabeleci-
mentos de baixo risco, como 
floriculturas e lojas de artigos 
esportivos e eletrônicos.

A nova orientação para a 
região Nordeste foi definida na 
quarta-feira (13/5) pelo Comitê 
Extraordinário Covid-19, grupo 
criado pelo Governo de Minas 
(http://www.mg.gov.br/) para 
avaliar o avanço do coronavírus 
no estado. Os técnicos observa-
ram que as taxas de ocupação 
de leitos nas cidades dessa ma-
crorregião aumentaram desde a 
semana passada e não permi-
tem, neste momento, a abertura 
de mais estabelecimentos com 
segurança. Os indicadores 
também demonstraram que a 
taxa de incidência da doença 
aumentou e exige cautela.

O governador Romeu Zema 
reafirmou o compromisso com a 
saúde dos mineiros e salientou 
que a retomada econômica 
será cautelosa e respeitará os 
limites impostos pelo avanço da 
pandemia. 

“Continuamos a nossa guer-
ra contra o coronavírus. Minas 
Gerais tem feito um trabalho 
muito melhor do que a média 
do Brasil, tivemos menos casos 
e temos conseguido conduzir a 
situação. Mas temos que se-
guir unidos contra esse inimigo 
invisível e traiçoeiro. Lança-
mos o Minas Consciente, que 
visa a reativação da economia 

As macrorregiões de Saúde 
Centro, Leste do Sul, Noroeste, 
que também haviam progredido 
para a onda branca na semana 
passada, continuam apresen-
tando taxas controladas da do-
ença e, por isso, podem manter 
os protocolos mais flexíveis.

Vale lembrar que, para a re-
abertura segura, os comercian-
tes devem seguir os protocolos 
do programa Minas Consciente. 
Algumas das orientações são 
que os estabelecimentos te-
nham meios para higienização 
das mãos com água e sabão 
ou álcool em gel 70%. Eles 
também devem fornecer Equi-
pamentos de Proteção Individu-
al adequados para a atividade 
exercida e providenciar barreira 
de proteção física quando os 
funcionários estiverem em con-
tato com o cliente.

• Acesse (https:/ /www.
mg.gov.br/sites/default/files/pa-
ginas/imagens/minasconscien-
te/protocolos/minasconsciente_
protocolo-comercio.pdf) para ver 
todas as recomendações para o 
comércio na onda branca.

Autoescola
A partir desta semana, as 

autoescolas também já podem 
voltar a funcionar nas macror-
regiões de Saúde Centro, Leste 
do Sul e Noroeste. As unidades 
de formação de condutores, 
antes enquadradas na onda 
vermelha do programa Minas 
Consciente, foram transferidas 
para a onda branca, seguindo 
critérios econômicos e obser-
vando as condições de segu-

rança da categoria. 
Entre os protocolos a serem 

seguidos pelas autoescolas 
estão:

- Limite de um aluno a cada 
2 metros quadrados na sala 
de aula, considerando-se um 
espaço de 2 metros de distância 
entre uma cadeira e outra;

- Nas áreas de circulação 
interna sempre demarcar com 
sinalização a distância de 2 
metros que deve ser mantida 
entre um cliente e outro;

Macrorregião Nordeste deve voltar 
a seguir protocolos da onda verde 

do programa Minas Consciente

Onda branca

a Indicadores mostraram aumento na incidência de covid-19 e técnicos recomen-
dam que somente atividades essenciais continuem funcionando

Entenda os protocolos previstos para cada onda

As macrorregiões de saú-
de  Centro, Leste do Sul e 
Noroeste foram transferidas 
da onda verde para a onda 
branca após o Comitê Extra-
ordinário Covid-19 analisar os 
dados fornecidos pela Sala de 
Situação da Secretaria de Es-
tado de Saúde, que realiza o 
monitoramento constante dos 
municípios mineiros. São fei-
tas atualização diárias (dados 
epidemiológicos, leitos e ocu-
pação) e semanais (curvas de 
tendência global e regional), 
que permitem analisar a situ-
ação de cada macrorregião e 
os impactos de uma possível 
reabertura para o sistema de 
saúde local.

Com base nessas infor-
mações, foram definidos dois 
indicadores que mostram se o 
quadro da região é favorável à 
reabertura de novos setores:

- Relação entre a incidên-
cia de casos confirmados e 
a proporção de leitos ocu-
pados;

- Média de tempo para 
atendimento às solicitações de 
internações em leitos de UTI.

As quatro macrorregiões 
que avançaram para a onda 
branca apresentam bons in-

gradativamente, com a adoção 
de medidas de segurança. 
Precisamos continuar usando 
máscaras, lavando as mãos, 
mantendo o distanciamento 
das pessoas,  pois este inimigo 
ainda vai continuar aqui no meio 
de nós por um bom tempo. E 
conto muito com o apoio de 
todos os mineiros e mineiras”, 
reafirmou.

Elaborado pelo Governo 
de Minas, o programa Minas 
Consciente setoriza as ativi-
dades econômicas em quatro 
“ondas” (onda verde – serviços 
essenciais; onda branca – baixo 
risco; onda amarela – médio 

risco; onda vermelha – alto 
risco), a serem liberadas para 
funcionamento de forma pro-
gressiva, conforme indicadores 
de capacidade assistencial e de 
propagação da doença.

O programa tem objetivo de 
orientar as prefeituras. Ficará a 
critério de cada prefeito aderir 
e seguir os protocolos em seu 
município. Os empresários que 
desejam reativar seus estabe-
lecimentos devem consultar 
se a prefeitura local aderiu ao 
programa e seguir as orienta-
ções da Secretaria de Estado 
de Saúde (SES-MG).

- Só permitir a entrada de 
clientes se estiverem utilizando 
máscaras;

- Suspensão do atendimen-
to aos alunos pertencentes ao 
grupo de risco.

 • Veja todas as recomen-
dações para unidades de for-
mação de condutores (https://
www.mg.gov.br/sites/default/
files/paginas/imagens/minas-
consciente/protocolos/minas-
consciente_protocolo_forma-
caodecondutores.pdf).

O programa setoriza as ati-
vidades econômicas em quatro 
“ondas”, a serem liberadas para 
funcionamento de forma pro-
gressiva, conforme indicadores 
de capacidade assistencial e de 
propagação da doença.

• Onda verde – serviços 
essenciais

• Onda branca – baixo ris-
co

• Onda amarela – médio 
risco

• Onda vermelha – alto 
risco

(https://www.mg.gov.br/mi-
nasconsciente/empresarios)

Vale ressaltar que alguns 
setores foram excluídos das 
ondas por necessitarem de uma 
ótica diferenciada de tratamen-
to. São eles:

Setores que só poderão ser 
retomadas quando houver con-
trole da pandemia: atividades 
que geram um risco extrema-
mente alto para a população 
brasileira, com grande aglo-
meração de pessoas e grande 
possibilidade de contágio, tais 
como grandes eventos, mu-
seus, cinemas e demais ativida-

des incentivadoras de grandes 
aglomerações, além de turismo 
em geral, clubes, shoppings 
centers, academias, atividades 
de lazer e esportivas;

Instituições de ensino: estas 

atividades possuem uma ótica 
particular de funcionamento, 
que perpassam as ondas e que 
devem ser avaliadas pela Se-
cretaria de Estado de Educação 
(SEE) (http://www.educacao.

mg.gov.br/) em conjunto com 
as demais Secretarias;

Administração pública, orga-
nismos internacionais e trans-
porte público: regulados em 
atos próprios.

 As regiões Nordeste,  Nor-
te, Jequitinhonha, Leste, Vale 
do Aço, Sudeste, Centro-Sul, 
Sul, Oeste,Triângulo do Sul e 
Triângulo do Norte ainda não 
apresentam índices favoráveis 
para a retomada de novos 
setores econômicos, já que 
a relação entre o número de 
leitos e a incidência de novos 
casos, além do tempo médio 
para internação após solicita-
ção, não permitem uma folga 

Saiba qual é a situação 
da sua macrorregião

de saúde
Centro, Leste do Sul e Noroeste  

(Onda Branca)

dicadores de incidência de ca-
sos e ocupação de leitos, além 
de redução ou estabilidade no 
tempo médio de espera por lei-
tos em 2020, na comparação 
com 2019. Veja abaixo:

Centro
Indicador de incidência 

x ocupação -  menor de que 
40%.

Relação do tempo médio 
de espera por leito entre 2019 
e 2020 - queda de 15%.

 
Noroeste

Indicador de incidência 
x ocupação -  entre 70% e 
90%.

Relação do tempo médio 
de espera por leito entre 2019 
e 2020 - queda de 65%.

 
Leste do Sul

Indicador de incidência 
x ocupação - entre 70% e 
90%.

Relação do tempo médio 
de espera por leito entre 2019 
e 2020 - queda de 87%.

 
*O avanço de uma onda 

para outra não é definitivo e 
pode ser revertido em caso de 
cenário adverso.

confiável caso o número de 
casos cresça em decorrência 
da reabertura de novos esta-
belecimentos.

Por isso, a orientação é 
que os municípios dessas re-
giões continuem seguindo os 
protocolos previstos na onda 
verde, para preservar a saúde 
da população e a capacidade 
de atendimento do sistema de 
saúde local.

Onda Verde
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Senar retoma cursos presenciais para 
produtores rurais no Sul de Minas

Após um período sem a rea-
lização dos cursos presenciais, o 
Sistema Faemg / Senar MINAS 
retomou, nesta semana, os trei-
namentos em todo o estado. As 
atividades seguem as recomen-
dações de prevenção como uso 
de máscaras, álcool em gel e dis-
tância entre um aluno e outro. Na 
última semana foram realizados 
pela Regional de Lavras cursos 
nas cidades de Santa Rita do Sa-
pucaí, Heliodora, Virgínia, Ilicínia, 
Carmo da Cachoeira e Candeias. 
Esta semana, os treinamentos 
continuam no Sul de Minas.

Para o instrutor João Paulo 
Mendes Puliti, que ministrou o 
curso de Defensivo Agrícola / 
Manual, em Santa Rita do Sa-
pucaí, o serviço prestado pelo 
Sistema é de suma importância 
para o trabalhador e produtor 
rural, mesmo diante dessa pan-
demia que enfrentando; “Tenho 
convicção que podemos ajudar 
e muito o produtor rural, com 
risco muito baixo para saúde de 
todos, se tomarmos os devidos 
cuidados. O campo não pode 
parar”, comenta.

Os alunos agradeceram a 
volta das atividades no campo. O 
trabalhador rural Sérgio Dias de 
Castro estava aguardando pelo 
treinamento. “Apesar da preocu-
pação com a pandemia, no curso 
percebi que o Senar tem tomado 
todos os cuidados de higiene e 

As recomedações para evitar a transmissão do coronavírus são 
seguidas durante as capacitações

prevenção com a gente do cam-
po. Nós precisamos dos cursos, 
são importantes porque nos traz 
conhecimento, ajuda no trabalho 
e na produção. Agradeço demais 
pelo retorno”, diz o aluno que 
participou do curso de Vaqueiro 
em Cristais, pelo Sindicato dos 
Produtores Rurais de Candeias.

“Só tenho de agradecer a volta 
dos cursos. Com as medidas de 
proteção podemos participar sem 
preocupação e continuar o nosso 
trabalho no campo’, conta o aluno 

Sandriel Antônio Rosa. O mesmo 
disse o aluno Marciano Ferreira de 
Sousa: “Prevenção é sempre impor-
tante, a gente precisa fazer o curso 
e prevenir é sempre bom. Fazia 
tempo que queria participar, ótima 
iniciativa de voltar”, comenta.

Para a mobilizadora de Helio-
dora, Iraci de Fátima Inácio Car-
valho, o Sistema Faemg / Senar 
Minas proporciona ao produtor 
rural a teoria e a prática, isso é 
o que o produtor necessita. “As 
práticas são fundamentais para o 

crescimento dele no campo, a vol-
ta é essencial; os cursos são indis-
pensáveis para a vida do produtor 
rural. Estamos tomando todas 
as precauções como máscaras 
e álcool em gel. Confesso que 
já estava com saudades desse 
contato com o produtor. Acredito 
que a entidade contribui muito 
para a família rural. O Senar é o 
único que consegue chegar até o 
produtor com eficiência e qualida-
de naquilo que faz”, finaliza.

Fonte: Ascom/Senar

Dia do Queijo Artesanal Mineiro é 
comemorado neste sábado (16/5)

Neste sábado (16/5) é cele-
brado o Dia do Queijo Artesanal 
Mineiro. A homenagem surgiu 
após os queijos produzidos em 
Minas Gerais ganharem destaque 
no Salão Internacional do Queijo 
da cidade de Tours, na França, 
em 2017. Porém, ao longo dos 
anos, a data se consolidou, e 
hoje se tornou uma maneira de 
referenciar a qualidade e o sabor 
dos queijos produzidos artesanal-
mente de norte a sul do estado.    

Apesar da data comemorativa, 
os produtores mineiros de queijo 
artesanal também têm sentido os 
impactos negativos do coronaví-
rus (Covid-19). De acordo com um 
levantamento feito pelo Sebrae 
Minas junto à Associação Mineira 
do Queijo Artesanal (Amiqueijo), 
na primeira semana de abril, o 
produto sofreu uma queda de 
60% a 80% no volume de ven-
das, principalmente os queijos 
maturados, em que foi percebido 
uma redução maior do consumo. 
Outros problemas ocasionados 
pela pandemia foram a redução 
da oferta em logística, aumento 
dos custos com o transporte, além 
da diminuição do fluxo turístico 
que acabaram contribuindo com 
o resultado negativo. 

Assim como os demais setores 
da economia, os produtores de 
queijo artesanal tiveram que se 
adaptar ao período de isolamento 
social. De acordo com o estudo, 
houve um aumento das vendas 

Apesar da data comemorativa, produtores registram 
queda de até 80% nas vendas

diretas para o consumidor. “Isso 
porque, com o comércio fechado, 
muitos produtores optaram por 
comercializar seus produtos no am-
biente online e ainda com entrega 
em domicílio”, explica o analista do 
Sebrae Minas Ricardo Boscaro.

Por outro lado, mesmo com 
todas as dificuldades enfrentadas, 
os produtores têm se preocupado 
cada vez mais em adotar medidas 
preventivas de segurança e higie-
ne. Entre elas são destacados: o 
uso de máscaras, luvas, toucas, 
treinamento em boas práticas para 
a manipulação de alimentos, cons-

tante higienização nas queijarias, 
interrupção de visitas de turistas 
aos estabelecimentos de produ-
ção, e ainda, o isolamento dos co-
laboradores que lidam diretamente 
com a produção dos queijos. 

Há anos, o Sebrae Minas 
tem trabalhado para garantir a 
qualidade, identidade e origem 
do queijo artesanal mineiro. São 
projetos e ações que fortalecem 
as regiões produtoras, com a 
finalidade de alcançar maior com-
petitividade para o setor mesmo 
em tempos de coronavírus. 

“Nosso objetivo é consolidar 

a identidade do produto mineiro 
no mercado, agregando valor 
e gerando mais oportunidades 
para os pequenos produtores”, 
afirma Boscaro.  

Apesar dos desafios enfrenta-
dos no atual cenário econômico, 
o Sebrae Minas aproveita a data 
(16 de maio) para homenagear os 
pequenos produtores mineiros, que 
se empenham a cada dia, mesmo 
diante de todas as dificuldades, 
em levar a qualidade e a tradição 
do queijo artesanal produzido em 
Minas Gerais para a mesa de mi-
lhares de famílias.

Hábitos saudáveis contri-
buem com o fortalecimento do 
sistema imunológico, no entanto, 
especialista alerta que não existe 
alimento milagroso

Gargarejo com vinagre elimi-
na o vírus da garganta? Comer 
alho combate o contágio pelo 
coronavírus? Derivados do leite 
facilitam infecções respiratórias? 
Em meio a pandemia de Covid-
19, muitas informações incorretas 
e fake news circulam pela internet 
e acabam confundido a popula-
ção sobre o papel da alimentação 
equilibrada na prevenção de 
doenças.

A gerente de nutrição do 
HCor, Rosana Perin, esclarece 
que diversos fatores colaboram 
para o fortalecimento do sistema 
imunológico, responsável por 
atuar na defesa contra vírus, bac-
térias e doenças que ameaçam 
e “atacam” nosso corpo. Entre 
essas atitudes, a manutenção de 
hábitos saudáveis e constantes, 
como a alimentação equilibrada, 
sem grandes restrições e ex-
cessos, tem grande destaque. 
“É incorreto apontar que um 
alimento ou micronutriente, de 
maneira isolada, vai favorecer a 
imunidade e eliminar problemas 
de saúde”, destaca.

A especialista desvendou 
alguns mitos recentes sobre ali-
mentação e relacionou fontes de 
vitaminas e nutrientes para incluir 
nas refeições:

Ingerir alho ajuda na preven-
ção de infecções virais?

O alho é rico em componen-
tes que auxiliam nos processos 
de defesa do corpo, no entanto, 
não há comprovação científica e 
nem estudo relacionando o alho 
com o desenvolvimento de Sars-
CoV-2 ou a prevenção de outras 
doenças.

Tomar vitamina C todos os 
dias fortalece minha imunidade?

De fato, a vitamina C tem 
papel importante na modulação 
da imunidade, assim como a vita-
mina D, por exemplo. No entanto, 
também não é a vitamina C que, 
sozinha, contribuirá diretamente 
para o fortalecimento do sistema 
imune.

Consumo de leites e deri-
vados favorecem as infecções 
respiratórias?

Não existem estudos que 
comprovem essa relação. Algu-
mas pessoas desenvolvem aler-
gias, que podem desencadear 
sintomas no trato respiratório, no 

entanto, não são quadros virais.
 
Vinagre é mais eficiente do 

que álcool gel e pode matar 
vírus quando utilizado para gar-
garejos?

O vinagre não é um produto 
relativamente ineficaz na des-
truição de microrganismos. O 
gargarejo com água morna e sal 
também não previne o coronaví-
rus, que infecta as células do pul-
mão e não da garganta ou nariz, 
apenas as “portas de entrada” do 
vírus no organismo. Esse tipo de 
mistura apenas alivia a irritação 
na garganta.  

 
Alimentação equilibrada 
Aumentar a imunidade de-

pende de quantidades suficientes 
de vitaminas, substâncias e sais 
minerais. Não se esqueça da hi-
dratação, que desempenha papel 
fundamental na regulação da 
temperatura corporal, transporte 
de nutrientes e na eliminação de 
substâncias tóxicas. Ao longo do 
dia, alterne o consumo de água 
com suco de frutas, água de coco, 
bebidas reidratantes e chás.

Dicas da nutricionista do 
HCor para aumentar a imuni-

dade: 
 Vitamina D: excelente aliado 

do sistema imunológico. Presente 
nos óleos e peixes. Lembre-se 
também da exposição solar por 
meia hora para auxiliar na ab-
sorção. A suplementação deve 
ser orientada por profissional, 
quando necessária.

Frutas cítricas: laranja, ace-
rola, kiwi, tomate, além de bró-
colis, couve e pimentão verde e 
vermelho são ricos em vitamina 
C, antioxidante que aumenta a 
resistência do organismo.

Vegetais verdes escuros: 
brócolis, couve, espinafre são 
ricos em ácido fólico e auxilia 
na defesa do organismo, e pode 
ser encontrado no feijão e em 
cogumelos.

Alimentos ricos em zinco: 
nutriente que combate resfria-
dos, gripes e outras doenças do 
sistema imunológico. Encontrado 
na carne, cereais integrais, casta-
nhas, sementes e leguminosas

Oleaginosas: além de zinco, 
as nozes, castanhas e amêndo-
as são ricos em vitamina E. Ela 
é benéfica, principalmente para 
os idosos, agindo no combate à 
diminuição da atividade imunoló-
gica por conta da idade.

Alimentação ajuda na 
prevenção do coronavírus? 

Nutricionista do HCor 
esclarece mitos sobre 
alimentos e imunidade

Liberação dos valores aos 
pretensos concorrentes está 
condicionada à apresentação do 
pedido de registro de candidatura 
à Justiça Eleitoral

A partir desta sexta-feira (15), 
os pré-candidatos das Eleições 
Municipais de 2020 já podem 
iniciar a arrecadação de recursos 
para a sua pré-campanha por 
meio de financiamento coletivo 
pela internet. De acordo com a Lei 
nº 9.504/1997 (Lei das Eleições) 
(http://www.tse.jus.br/legislacao/
codigo-eleitoral/lei-das-eleicoes/
lei-das-eleicoes-lei-nb0-9.504-
de-30-de-setembro-de-1997), os 
pretensos concorrentes somente 
podem contratar as empresas 
de financiamento coletivo que 
estejam cadastradas na Justiça 
Eleitoral. A lista de instituições 
credenciadas (http://financiamen-
tocoletivo.tse.jus.br/fcc.web/#!/
publico/lista-empresa) pode ser 
consultada no Portal do TSE.

Os recursos arrecadados na 
fase de pré-campanha somente 
serão disponibilizados ao can-
didato após o seu registro de 
candidatura na Justiça Eleitoral, a 
obtenção do CNPJ da campanha 

e a abertura de conta bancária 
específica.

Na hipótese de o pré-candi-
dato não solicitar o seu registro 
de candidatura, as doações 
recebidas durante o período de 
pré-campanha devem ser devol-
vidas pela empresa arrecadadora 
diretamente aos respectivos 
doadores.

Empresas cadastradas
As instituições interessadas 

podem, a qualquer tempo, até 
a realização das eleições deste 
ano, solicitar sua habilitação ao 
TSE. A autorização do TSE, con-
tudo, não confere às empresas 
chancela quanto à idoneidade e 
à adequação de procedimentos 
e sistemas por elas utilizados 
na captação de doações para 
campanhas.

Confira as orientações e re-
quisitos que devem ser atendidos 
(http://www.tse.jus.br/eleicoes/
eleicoes-2020/prestacao-de-
contas/financiamento-coletivo)
pelas empresas interessadas 
em se cadastrar para promover 
o financiamento coletivo pela 
internet.

Fonte TSE

Eleições 2020:
pré-candidatos já podem 

arrecadar recursos por meio 
de financiamento coletivo
Liberação dos valores aos pretensos 

concorrentes está condicionada à apre-
sentação do pedido de registro de can-

didatura à Justiça Eleitoral

Hábitos saudáveis contribuem com o 
fortalecimento do sistema imunológico, 
no entanto, especialista alerta que não 

existe alimento milagroso

Cantor e compositor mineiro Pedru 
Lucca lança o single “Noite de Chuva”
Pedru nasceu em BH, mas passou toda a infância e 

parte da adolescência em Andrelândia
O cantor, compositor e multi-

instrumentista mineiro Pedru 
Lucca apresenta a faixa “Noite de 
Chuva”. O single abre o segundo 
disco do artista que será lançado 
ainda este ano. Ouça aqui: ht-
tps://spoti.fi/2S3XU45 

O novo trabalho vem após o 
período de quatro do lançamento 
do álbum de estreia: Pedru Lucca 
(2016), gravado no Pacific Audio 
Studio e produzido por Cris Si-
mões que já trabalhou com Zeca 
Baleiro, Ego Kill Talent, AnaVitória 
e produziu a maioria dos hits do 
Jota Quest.  

Alguns integrantes da banda 
mineira, inclusive, participaram do 
disco: o baixista PJ gravou todas 
as dez faixas e Paulinho Fonseca 
tocou bateria em três canções.

Com o álbum homônimo, Pe-
dru Lucca participou do Estúdio 
Showlivre e tocou em várias cida-
des de Minas Gerais, incluindo a 
casa Major Lock na capital Belo 

Horizonte. 
Em 2018, Pedru, em parceria 

com o renomado DJ The Fish 
House, lançou a versão remix 
de “Ela é Brasileira”. O single 
superou as expectativas e tocou 
em rádios e televisão de todo o 
Brasil, incluindo no programa do 
Caldeirão do Huck (Globo).   

Na sequência, Pedru gravou 
“Sem Você”, com o Ivo Mozart. 
A canção foi composta por Tato 
(Falamansa), Zeider (Planta e 
Raiz) e o próprio Ivo Mozart, que 
já emplacou os hits “Anjos de 
Plantão”, “Vagalumes” e outros. 

Neste ano, o artista pretende 
falar o segundo disco da carreira. 
A faixa “Noite de Chuva” é o pri-
meiro capítulo desta história que 
terá clipes e outras faixas ao de-
correr de 2020. Pedru Lucca faz 
parte da nova geração do MPB 
Pop brasileiro, cena encabeçada 
por Lagum, Vitor Kley, Anavitória, 
Lorena Chaves. 
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ANDRELÂNDIA

Secretário de Cultura de Andrelândia 
assume a Presidência do Conselho de 

Patrimônio (COMPAC)
O secretário de Cultura, 

Guilherme Landim, ao assumir 
a presidência do Conselho de 
patrimônio da cidade assume 
também o compromisso de 
valorizar o patrimônio da cidade 
e pretende fazer um diferencial: 
“estamos num momento de 
introspecção, em que as pes-
soas estão mais contidas em 
suas casas, mas este torna-se 
um momento para olharmos 
o mundo com outros olhos, 
principalmente nossa cidade de 
origem, tentando compreender 
nossa história coletiva de for-
ma mais ampla. Dessa forma, 
precisamos nos debruçar sobre 
esse exercício, tenho feito isso, 
principalmente agora em que 
as ruas estão vazias, devido à 
pandemia, quando passo pela 
rua, tenho observado outros 
detalhes sobre o casario colo-
nial e confesso que as desco-
bertas são mágicas”. Além das 
fazendas, do casario colonial e 
outros bens tombados, a cidade 
possui um Sítio Arqueológico 
com mais de 3500 anos, que 
torna sua importância crucial 
como mantenedora da história 
da humanidade. 

A proposta da SECULT é 
valorizar o patrimônio material e 
imaterial de Andrelândia, o que 
pode reforçar, futuramente, num 
momento de liberação do fluxo 
de visitantes, o caráter turístico 
da cidade, como reforça o se-
cretário “Andrelândia sempre 
teve o perfil de receber visitantes, 
um turismo principalmente de 
familiares, somos acolhedores e 
contamos histórias de cada can-
tinho da cidade e isso encanta os 
visitantes, esse imaginário coleti-
vo é um diferencial se comparado 
a outras cidades turísticas, em 
que as pessoas que recebem 
não tem ligação nenhuma com 
o lugar”. O secretário reforça a 
importância de um trabalho de 
formação e pesquisa ligado ao 
patrimônio histórico: “Recomen-
do a visita ao nosso passado, 
faz entender certos processos 
de nossa formação. Somos de 
uma cidade interiorana, ocupada 
por povos diversos, migrantes de 
muitas origens e culturas, tive-
mos duas escolas referências, 
com ampla formação cultural e 
fomos atravessados por uma 
ferrovia repleta de histórias. 
Ademais, tivemos três cinemas, 
creio que isso ainda repercute 
em nosso imaginário”.

 Andrelândia é uma cidade 
com muita história para contar, 
passou por momentos diversos, 
desde sua origem, associada 
ao ciclo do ouro em Minas Ge-
rais. O antigo Arraial do Turvo, 
que tem hoje seus casarões 
coloniais preservados, sempre 
teve sua história ligada aos 

viajantes, migrantes, primeiro 
com o fluxo de passantes da 
mineração, depois, com o pro-
gresso, a cidade teve uma linha 
ferroviária, a qual trouxe novas 
configurações sociais para o 
vilarejo. Além da religiosidade, 
forte característica cultural que 
mantém até hoje com suas 
festas tradicionais, a antiga 
Villa Bella do Turvo teve dois 
colégios muito importantes a 
nível local, o antigo seminário 
e o colégio Nossa Senhora do 
Porto da Eterna Salvação. A 
educação em tempo integral 
fazia do último uma referência, 
já que as alunas tinham aulas 
de música, de teatro, esporte, 
poesia, dentre outras atividades 
que reforçavam o caráter cultu-
ral de Andrelândia. 

A Secretaria Municipal de 
Educação de Andrelândia, 
juntamente com as equipes 
das unidades escolares está 
trabalhando incessantemente 
para levar conhecimento aos 
mais de 1.400 alunos da rede 
Municipal de educação, atra-
vés da “Educação em casa”, 
disponibilizando atividades 
não presenciais nesse período 
de pandemia. 

As atividades estão sendo 
oferecidas aos alunos da Edu-
cação Infantil: creche e pré-
escola e aos alunos da Ensino 
Fundamental I e II, tanto da 
cidade quanto da zona rural. 

As atividades programadas 
estão sendo disponibilizadas 
aos alunos por meio do What-
sapp ou apostilas entregues 
presencialmente nas escolas 
com agendamento de horários 
tomando todas as devidas pre-
cauções. Durante o período de 
aula, o professor está à dispo-
sição do aluno ou dos pais para 
sanar dúvidas, via telefone ou 

Atual Praça do Fórum – autor desconhecido

Andrelândia leva ensino até 
a casa dos estudantes

A diretora de teatro Regina 
Bertolla, do grupo Ponto de 
Partida e projeto Meninos de 
Araçuaí, esteve recentemente 
na cidade e relatou a vocação 
artístico-cultural de Andrelândia, 
sendo que deve ser considera-
da um de seus patrimônios já 
que, como afirma Regina, esta 
“era uma cidade de vanguarda, 
de referência cultural e continua 
sendo fiel a essa vocação” e re-
forçou a importância do resgate 
ao patrimônio histórico já que 
“não existe construção de asas 
sem raízes, sem memória”. A 
artista se mostrou encantada 
com a reforma do Cine Teatro 
Glória: “fico feliz de acompa-
nhar o processo de restauro do 
antigo cinema, onde assisti meu 
primeiro filme, o que provavel-

Whatsapp. Aos alunos da zona 
rural, o material será entregue 
à domicílio. 

Os professores estão se 
esmerando no trabalho, bus-
cando novas formas criativas 
de ensinar e utilizando re-
cursos tecnológicos sempre 
inovando a educação em 
Andrelândia. Dessa forma, 
os alunos continuarão apren-
dendo e evoluindo com um 
ensino que ultrapassa os 
limites da sala de aula. 

mente me levou a ser diretora 
de teatro”. 

Atual Praça da Matriz – autor desconhecido
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Nova manifestação é 
realizada por comerciantes 

para mais flexibilização

Contratados da prefeitura de 
SL poderão ser suspensos 
para não perder o emprego

www.correiodopapagaio.com.br/saolourenco

Os servidores terão as vagas garantidas após
a retomada dos serviços

São Lourenço

Eles pedem a abertura do 
pequeno comércio respeitan-
do as normas de higiene

Uma manifestação pa-
cífica foi realizada na tarde 
desta quarta-feira, 13, pelos 
pequenos comerciantes de 
São Lourenço para reivindicar 
a reabertura de mais setores 
do comércio da cidade.

Os comerciantes se con-
centraram na Praça Brasil e 
fizeram uma passeata até o 
Paço Municipal e ficaram em 
frente à sede da prefeitura 
para protocolar documentos, 
onde argumentam a neces-
sidade de reabertura dos 
estabelecimentos ainda não 
contemplados e o compro-
misso com as medidas para 
evitar a disseminação do novo 
coronavírus, o Covid-19.

De acordo com a proprie-
tária de um centro de beleza, 
Cíntia Souza, medidas de pro-
teção à saúde dos profissio-
nais e clientes já fazem parte 
das rotinas do estabelecimen-
to, independente da pandemia 
do novo coronavírus.

“Temos um espaço que 
conta com 10 funcionários, uns 
afastados e outros dispensa-
dos, e os profissionais da área 
de beleza já são instruídos 
nos cursos a terem cuidados 
de biossegurança. Estamos 
em uma situação bem difícil. 
Talvez temos que demitir mais 
funcionários por conta dessa 
paralização de quase dois me-
ses”, disse a empresária.

“Nós temos espaço para 
atender com as normas de cui-
dados. Estamos na manifesta-
ção para tentar a reabertura. 
Já fizemos outro requerimento 
para a Célia (Cavalcanti) no 
dia 24 de abril, ela argumen-
tou que não tinha um decreto 
autorizando e agora temos o 
decreto presidencial”, argu-
mentou Cintia Souza.

Para Eliasar Eduardo, pro-
prietário de duas lojas de 
vestuários e calçados na 
cidade, sendo uma dentro 
de uma galeria comercial, a 
situação econômica se agrava 
a cada dia que as lojas estão 
fechadas.

“O comércio está reagindo 
muito mal a esse fechamento. 
Temos aluguel, água, luz, 

ciente), que é um programa 
do Governo Estadual que 
sugere a abertura gradual do 
comércio.

Essa foi a segunda mani-

festação dos pequenos comer-
ciantes. A primeira ocorreu na 
quinta-feira, 7, durante a reu-
nião do Comitê Municipal de 
Enfrentamento ao Covid-19

Foi aprovado, por unanimida-
de dos vereadores, na segunda-
feira, 11, o projeto de lei que 
permite a Prefeitura de São 
Lourenço suspender o contrato 
de trabalho dos servidores não 
concursados. Com a lei, a pre-
feitura não precisará demitir os 
contratados.

A paralisação dos serviços 
de alguns setores na prefeitura 
em função da pandemia do novo 
coronavírus, a exemplo das cre-
ches, a legislação não permite 
ao poder executivo continuar pa-
gando os servidores contratados 
temporariamente sem que eles 
estejam trabalhando. Por isso, a 
prefeita Célia Cavalcanti enviou 
um pedido de autorização para 
suspender o contrato de trabalho 
por tempo indeterminado, uma 
vez que já foram concedidas 
todas as folgas e férias.

De acordo com a prefeita, a 
lei vai permitir que os funcionários 
não sejam demitidos, uma vez 
que não podem ser realocados, e 
possam retornar suas atividades 
após o período de pandemia, 
quando os serviços paralisados 
voltarem a funcionar.

“Se demitirmos os servido-
res contratados, eles perdem a 
vaga. Quando os serviços retor-
narem teríamos que fazer outro 
processo seletivo ou chamar os 
próximos da lista. Com o contrato 
suspenso, passando a pandemia, 
eles retornarão imediatamente ao 
trabalho”, explicou a prefeita Cé-
lia Cavalcanti em pronunciamento 

realizado no último sábado.
Para o advogado das auxilia-

res de creche do município, que 
trabalham em regime de contrato 
temporário, Matheus Geraldino 
Silva, não analisa necessidade 
de suspensão dos contratos ou 
demissão dos contratados. Os 
servidores estão sem prestar o 
serviço devido a pandemia e não 
por vontade dos servidores.

“A chefe do executivo teme 
por uma responsabilização pe-
rante o Tribunal de Contas e 
Ministério Público. No nosso 
entendimento essa crise não vem 
para trazer ilegalidade e ônus a 
prefeita caso ela mantenha esses 

profissionais. Nesse caso do 
Covid-19 traz segurança jurídica 
para esses contratos, pois o em-
pregador que tem que arcar com 
esse ônus e proteger a dignidade 
e a subsistência do empregado”, 
explicou o advogado.

Durante a reunião, o vereador 
presidente da Câmara, Ricardo 
de Mattos, disse que os vere-
adores votaram como queriam 
os servidores, que é na opção 
da suspensão dos contratos. “É 
preciso deixar claro que a sus-
pensão do contrato não garante 
a estabilidade de ninguém. Se a 
prefeitura quiser, pode rescindir o 
contrato de qualquer um de vocês 

quando bem entender”, alertou o 
presidente.  

Tramitação
O projeto de lei tramitou em 

regime de urgência. Foi proto-
colado na Câmara Municipal na 
sexta-feira, 08. Uma reunião para 
tratar do conteúdo do documento 
foi realizada durante a tarde do 
mesmo dia com oito dos 13 par-
lamentares municipais.

Do lado de fora um movi-
mento pacífico das auxiliares de 
creches municipais foi realizado 
para pedir aos vereadores que 
votassem favorável a suspensão 
do projeto de lei.

Eles pedem a abertura do pequeno comércio 
respeitando as normas de higiene

IPTU e nossos funcionários 
para pagar e nossas reservas 
estão acabando. Afastei dois 
funcionários e mais dois já fo-
ram demitidos. Por que a más-
cara, o álcool em gel, horário 
de atendimento agendados 
funcionam para os grandes 
estabelecimentos e não para 
os pequenos que não geram 
aglomerações?”, questionou 
o empresário.

Uma comissão de mani-
festantes pediu para serem 
recebidos pela prefeita Célia 
Cavalcanti e não foi atendida. 
O carro da prefeitura usado 
e dirigido pela própria chefe 
executivo não estava estacio-
nado na frente da prefeitura, 
porém as luzes do gabinete 
dela estavam acesas.

Uma das organizadoras 
do movimento, Soninha Alves, 
reivindicou que uma comissão 
fosse recebida pela prefeita e 
a reunião gravada. “Queremos 
uma reunião ao vivo (pelas 
redes sociais) para as pessoas 
assistirem, pois é um direito 
delas presenciarem tudo o que 
for dito”, afirmou Soninha.

Questionada pelo São Lou-
renço Atual, até o fechamento 
dessa matéria a Assessoria 
de Comunicação da prefeitura 
não respondeu se falaria so-
bre a manifestação. Através 
de decreto, a prefeitura aderiu 
ao Minas Consciente (https://
www.mg.gov.br/minascons-

SERVIMOS MARMITEX


