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Em tempos de crises como as que hoje atravessamos, 
especialmente na saúde, é preciso muito cuidado com as notícias 

falsas que circulam, principalmente pela internet. Saiba como 
identificá-las e evitar sua disseminação.
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Vamos superar
mais esta crise
Aguinaldo Diniz Filho
Presidente da ACMinas

Editorial

Não há dúvida quanto à extensão 
e a gravidade dos efeitos perver-
sos provocados globalmente pela 
proliferação do coronavírus, motivo 
de uma crise sanitária que talvez só 
tenha precedente na peste negra, 
como ficou conhecida a peste bu-
bônica, que dizimou, no século XIV, 
mais de um terço da população eu-
ropeia. Mas a Europa sobreviveu 
e é, hoje, uma referência política, 
cultural, social e econômica para o 
mundo inteiro. 

Com reflexos que afetam diretamen-
te a saúde pública, a economia e 
até mesmo o exercício da ativida-
de política, diante da interrupção 
das atividades no Congresso Na-
cional, o Covid-19, já completa-
dos quatro meses do seu surgimen-
to na China, vem cada vez mais 
submetendo empresas e cidadãos 
do mundo inteiro a severas limita-
ções, como o indispensável mas 
ainda insuficientemente praticado 
isolamento social.

De acordo com pesquisas recentes 
publicadas por institutos especiali-
zados, Minas Gerais, o segundo 
estado mais populoso da Federa-
ção, tem sido apontado como um 
exemplo quanto à eficácia do iso-
lamento social e de outras medidas 
de restrição, que têm um reflexo 
direto na ocupação de leitos e na 
redução do número de mortes.

E isto se deve, especialmente, à 
rápida percepção dos problemas 
pelo governador  Romeu Zema e 
seus auxiliares e, também, à cor-
respondente  efetividade das  deci-
sões. Esta agilidade, acompanha-
da pela já habitual austeridade do 
governador tem sido, certamente 
um fator crucial para a efetividade 
das medidas. E o fez, como é de 
seu costume, sem alarde. Alarde 
nunca curou doenças.

Na verdade, o governador minei-
ro, juntamente com sua equipe, já 
vinha monitorando dia a dia a evo-
lução dos casos de contágio desde 
as primeiras manifestações, o que 
possibilitou a antecipação de pro-
vidências. A primeira, crucial, foi o 
reconhecimento oficial e imediato 
da gravidade da situação, antes 
mesmo que esta fosse considerada 
como pandêmica pela Organiza-
ção Mundial da Saúde.

Logo em seguida, criou o Comitê 
Extraordinário Covid-19, encarre-
gado de direcionar as estratégias 
para ampliar as ações de preven-
ção e combate ao coronavírus e, 
por meio do Centro de Operações 
de Emergência em Saúde, monito-
rar a situação epidemiológica 24 
horas por dia. Além de tudo isso, 
estabeleceu como cânone a trans-
parência: as decisões, ações e 
providências do governo estadual 

são relatadas praticamente todo 
dia em comunicados oficiais.

Com estas medidas, o estado se 
mantém como o terceiro em me-
nor número de mortes registradas 
pela doença. Este resultado, con-
tudo, leva em conta valores abso-
lutos. Se os relativizássemos – por 
exemplo, adotando um critério de 
incidência proporcional, cotejando 
número de casos versus população 
– Minas ficaria em primeiro lugar 
no ranking da prevenção, evitando 
o caos no nosso heroico Sistema 
de Saúde.

Apesar do tom perceptivelmente 
otimista deste artigo quanto à efeti-
vidade das ações anti-coronavírus, 
não há nele qualquer insinuação 
de que as atitudes específicas para 
a prevenção da doença e sua pro-
pagação, amplamente divulgadas 
e agora fiscalizadas – como o uso 
obrigatório de máscaras proteto-
ras – devam ser apenas relativas. 
Não o são. Estas atitudes devem, 
sim, permanecer como um hábito, 
uma etiqueta, uma regra de educa-
ção. Isto nos tornaria, daqui para a 
frente, muito melhores do que já so-
mos. Mas, primeiro, vamos superar 
mais esta crise. Juntos haveremos 
de vencer o vírus e vamos retomar 
a nossa economia.
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A pandemia do novo coronaví-
rus pegou a todos de surpresa 
e, com ela, além da necessida-
de de isolamento social, se faz 
necessário rever o cumprimento 
das obrigações assumidas, me-
diante a revisão dos contratos e 
a readequação dos compromis-
sos financeiros. Este momento 
trouxe dúvidas e instabilidade 
para milhares de pessoas, sejam 
físicas ou jurídicas, que certamen-
te buscarão no Poder Judiciário 
a proteção contra os efeitos da 
crise. Foi pensando em auxiliar a 
auto composição entre as partes, 
com vistas não só à redução de 
tempo e de custos, mas também 
à preservação dos relacionamen-
tos comerciais, que a Câmara de 
Mediação Empresarial da ACMi-
nas – CAMEAC – está disponibili-
zando o atendimento online para 
efetivação da mediação. 

Segundo o presidente do Con-
selho Empresarial de Assuntos 
Jurídicos e da Câmara de Me-
diação da ACMinas, João Hen-
rique Café Novais, o Judiciário 
já se encontra sobrecarregado. 

Câmara de Mediação da ACMinas
agora com procedimentos online  

“Diante de um Poder Judiciário as-
soberbado, cuja atuação sabida-
mente morosa e congestionada 
milita em prejuízo do atingimento 
dessas metas e faz com que os 
negócios fiquem estagnados no 
aguardo da esperada prestação 
jurisdicional, impõe-se a busca 
pela rápida solução dos conflitos 
empresariais, mediante a ado-
ção e o incentivo à prática dos 
chamados métodos alternativos, 
como a mediação”.
Para a coordenadora geral da 
Câmara e mediadora Deborah 
Kelly Martins de Mello as princi-
pais vantagens da mediação on-
line são a praticidade e rapidez. 
“Em tempos de confinamento so-
cial você pode, de qualquer lugar 
com acesso à internet, participar 
de uma mediação online. É a ra-
pidez indo ao encontro de solu-
ções, com economia de tempo e 
custo”, comentou.

A mediadora também ressaltou 
que o acordo necessariamente 
não precisa ser total. “Ele pode 
ser parcial e, mesmo que isto não 
seja possível de imediato, as par-

tes sairão da sessão de media-
ção de uma forma melhor do que 
entraram, conhecendo melhor os 
seus limites e os do outro. Isto já 
é considerado um ganho para a 
mediação, pois tende a preservar 
os relacionamentos e os negócios 
futuros. As portas ficam abertas 
para uma futura negociação, fa-
zendo com que exista uma rela-
ção continuada entre as partes.”

Como vai 
funcionar: 
O interessado pode entrar em 
contato com a secretaria da 
CAMEAC, por e-mail (secreta-
ria@acminas.com.br), telefone 
(31)3048-9566. O mesmo deve-
rá descrever o problema, indican-
do como gostaria de resolvê-lo e 
o valor do caso, fornecendo seus 
dados pessoais e da outra parte, 
com envio correto de seu endere-
ço de e-mail, uma vez que o aces-
so à plataforma online será feito 
por esta via.  De posse desses 
dados, a CAMEAC convocará a 

A mediação para
a solução dos conflitos 

CAMEAC
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A mediação para
a solução dos conflitos 

outra parte para a tentativa de me-
diação. Com a abertura do caso 
passa a ser indispensável que o 
requerido receba e aceite o con-
vite para que se iniciem as nego-
ciações.

O papel do 
mediador
O mediador é o profissional, 
especialista em técnicas de re-
solução de conflitos, que auxilia 
e aproxima as partes de forma 
imparcial, em busca de solução 
de suas demandas por meio de 
um acordo. A CAMEAC dispõe 
de um grupo qualificado de es-
pecialistas para auxiliar as partes 
em busca da melhor solução do 
conflito.

Validação 
Após a realização do acordo, 
será emitido às partes o Termo 
de Mediação, ou seja, um docu-
mento que formaliza e comprova 
as conversas ocorridas no chat,  
e-mail e ou presencialmente às 
deliberações ajustadas. Segundo 
o artigo 784, Inciso III do Código 
de Processo Civil (CPC), o termo 
tem validade jurídica, valendo 
como título executivo extrajudi-
cial.

Vantagens da Mediação online: 

Praticidade, pois de qualquer lugar com acesso 
à internet pode-se participar de uma mediação 
online.

Rapidez no encontro de soluções.

Economia de tempo e custo.

As partes têm o poder de decisão quanto 
ao melhor acordo, e assumem total 
responsabilidade pelo seu cumprimento.

Preserva e valoriza a imagem das empresas 
perante os clientes.

Privacidade e sigilo absoluto.

Imparcialidade do mediador.

Ambiente de sinergia e menos incertezas 
jurídicas para as partes em conflito.

Atende às necessidades dos associados 
ACMinas, como também da comunidade 
empresarial em geral.

Para mais informações acesse: 
www.acminas.com.br/cameac
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Estamos hoje diante de uma crise 
sanitária e socioeconômica de 
extrema gravidade. O avanço 
do COVID-19 aumentou ainda 
mais o risco de milhares de fa-
mílias mineiras vulneráveis e com 
pouca ou nenhuma renda. Den-
tre elas, crianças e jovens que 
dependem da merenda escolar 
como principal alimentação dos 
seus dias. O Estado de Minais 
Gerais possui 380 mil alunos em 
situação de extrema pobreza, 
dos quais 50 mil também não 
recebem bolsa família. É neste 
contexto que a Associação Co-
mercial e Empresarial de Minas 
– ACMinas – está apoiando a 
campanha criada pelo Movimen-
to UniãoMG, e apoiada pela 
Comunitas, Fundep e o Governo 

do Estado para arrecadar doa-
ções para essas crianças. 

“Esse é o momento de mobilizar-
mos não apenas para a recu-
peração econômica do Estado, 
mas lembrarmos do social. Que 
inclusive está em nosso lema: de-
senvolvimento com justiça social. 
Acreditamos que a sociedade 
civil, empresários e poder públi-
co juntos são capazes de alterar 
essa dura realidade”, comentou o 
presidente da ACMinas, Aguinal-
do Diniz Filho.
 
O Projeto 
O UniãoMG é um movimento do 
empresariado e da sociedade 
civil com o objetivo de apoiar 

alunos de Minas Gerais em situa-
ção de extrema pobreza através 
de transferência direta de renda 
para a alimentação. O projeto 
nasce como uma iniciativa de 
complemento de renda por meio 
da iniciativa privada, e pretende 
doar R$50 mensais durante o pe-
ríodo de 3 meses para 49.484 
estudantes mineiros que estão em 
condição vulnerável e que não 
recebem nenhum benefício do 
Programa Bolsa Família.

Esse projeto acontece porque as 
famílias que se encontram em si-
tuação de extrema pobreza pos-
suem renda inferior a R$89 por 
mês e com o atual cenário de cri-
se, as crianças estão em casa e 
sem renda para bancar a sua ali-

ACMinas apoia 
projeto que promove 
apoio às crianças em 
vulnerabilidade no 
Estado

Doações
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Depósito ou 
transferência 
bancária:
 
Associação Comercial e
Empresarial de Minas
CNPJ: 17268822000150
Agencia: 1614/4
Conta corrente: 600.000/2
Banco: Banco do Brasil
Código: 001

mentação. Por isso, o UniãoMG 
aparece como uma rede de 
apoio que conta com organiza-
ções sociais como a Comunitas e 
o Incentiv, e de parceiros, como a 
AC Minas e a Central Única das 
Favelas (CUFA) para alcançar a 
meta inicial de 7,5 milhões de 
reais.

A transferência da renda arre-
cadada para as famílias é ga-
rantida pelo Governo de Minas 
Gerais através de auditoria. O 
envio do dinheiro será realizado 
pelo PagSeguro, instituição ban-
cária responsável pela transação. 
O projeto é inspirado em outros 
movimentos, como o UniãoSP e o 
UniãoRio, e conta com uma for-
ça-tarefa de várias pessoas com 
diversos perfis que se uniram para 
realizar a ação, como as empre-
endedoras Gabriella Seller e Laiz 
Soares, e o estudante universitário 
Álvaro Teodoro.

E que encontrou apoio na Comu-
nitas, organização social espe-
cialista em parcerias público-pri-
vadas, que atua junto a governos 
modelando o investimento social 
privado em apoio às políticas pú-
blicas. Durante a crise desenvol-
veu projetos de apoio a equipa-
mentos e transferência de renda 
em SP que resultou mais de R$ 40 
milhões mobilizados.
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“O momento nacional é o mo-
mento de Minas Gerais. Há ne-
cessidade imperiosa de que nós 
tenhamos um comportamento de 
equilíbrio. Equilíbrio, bom senso e 
serenidade, evitando conflitos des-
necessários para chegarmos a so-
lução de graves problemas. A po-
tencialidade da nação brasileira é 
extraordinária, e Minas Gerais, de 
modo especial, tem muito a contri-
buir”. A declaração foi feita pelo 
vice-presidente da mesa diretora 
do Senado Federal, senador An-
tônio Anastasia, ao destacar em 
pronunciamento na Associação 
Comercial e Empresarial de Minas 
o grande potencial mineiro para o 
desenvolvimento. “A economia do 
estado é diversificada e extrema-
mente pujante, e a isto se soma o 
singular capital humano”, afirmou. 

Antônio Anastasia, que participa-
va de evento alusivo às comemo-
rações pelos 300 anos da cria-

O senador e vice-presidente da mesa diretora do Senado 
Federal Antônio Anastasia e o vice governador do Estado 
Paulo Brant debateram sobre a evolução do Estado.

ção da Capitania de Minas do 
Ouro, realizada pela ACMinas 
destacou também a emancipação 
como importante data magna da 
história brasileira. Segundo ele, “a 
criação da Capitania não foi um 
evento isolado acontecido há três 
séculos, e, igualmente não é um 
fato menor da história brasileira – 
ela se deve às imensas riquezas, 
humanas e materiais, aqui encon-
tradas”. 

Em meio ao cenário atual, a di-
versificação ainda maior da eco-
nomia foi tratada por Antonio 
Anastasia como uma necessida-
de. “Durante alguns anos, quando 
estava no governo, Minas Gerais 
sustentava a balança de exporta-
ção do Brasil, quando o minério 
estava em uma situação positiva. 
Era bom por um lado e ruim pelo 
outro porque nós queríamos expor-
tar produtos com valor agregado. 
Produtos que permitiam não expor-

tar em toneladas, mas em gramas 
se possível para termos um valor 
maior. Mas chegaremos. Vamos 
por etapas, que o processo de 
industrialização existe”, diz ele. 
O senador aproveitou para dizer 
que o turismo também pode ser 
melhor explorado. “A riqueza do 
Estado é incomensurável. Nós so-
mos, infelizmente, pouco ousados 
em matéria de turismo. Ficamos 
muito reféns das nossas monta-
nhas”, afirmou.

Na ocasião, Anastasia disse dis-
cordar “com todo o respeito, da 
ideia de extinção de municípios”, 
moção do Governo Federal que 
propõe a extinção às cidades 
com menos de cinco mil habitan-
tes e com arrecadação menor que 
10% do total. “Somos, por tradi-
ção, o Estado mais municipalis-
ta do Brasil. Não só por termos 
853 municípios, mas, sobretudo, 
por reconhecer a entidade local, 

ACMinas dá sequência 
às comemorações dos 
300 anos de Minas

Minas 300+
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a capacidade e as condições de 
articular as soluções para os pro-
blemas locais de maneira mais rá-
pida e muito mais barata” afirmou. 
Para ele, os prejuízos podem ser 
muito grandes “o nosso município, 
pequenininho, recebe um Fundo 
de Participação dos Municípios 
(FPM) de 0.6. Vai se fundir com 
o outro e o 0.6 vai desaparecer. 
O do outro lado não vai receber 
mais 0.6 e Minas Gerais perderá 
nesse processo algumas centenas 
de milhões de reais”.         

Segundo o presidente da ACMi-
nas, Aguinaldo Diniz Filho, a enti-
dade está comprometida com as 
comemorações, confiante de que 
a discussão desses três séculos da 
História de Minas, da sua origem 
e da sua evolução econômica, 
social e cultural orientarão nossos 
compromissos com  um novo ci-
clo de desenvolvimento mineiro. 
“Esta comemoração que hoje se 
inicia, e que fluirá no decorrer de 
todo o ano, não enaltece somen-
te a rica história de Minas Gerais 
nestes 300 anos, mas também, 
projeta o nosso futuro por meio 
de uma iniciativa que se pretende 
perene”. 

Durante o evento, o presidente 
da ACMinas também falou sobre 
as reformas estruturais e segundo 
ele elas poderão gerar mais em-
pregos, crescimento econômico 
e retorno dos investimentos - “As 
reformas que há anos tramitam no 
Congresso Nacional são absoluta-

mente necessárias e urgentes para 
o nosso País. Assim como a refor-
ma da Previdência e notadamen-
te a administrativa e a tributária. 
Uma reforma tributária que, por 
si só, de enorme complexidade, 
pois envolve todos os entes fede-
rativos e econômicos do País. Sa-
bemos que a grave situação fiscal 
desses mesmos entes federativos, 
a reforma não resultará em redu-
ção da atual carga tributária, em 
asfixiantes 36% do PIB. Mas que, 
pelo menos, seja uma reforma que 
simplifique, dê transparências e 
seja no mínimo neutra”. 

O vice-governador de Minas Ge-
rais, Paulo Brant, assinalou que “a 
política é um espaço muito caro 
aos mineiros. Daqui para frente 
nós temos que ser capazes de 
construir um grande edifício de 
consenso político para viabilizar o 
estado de Minas Gerais”. 

Ele relembrou as dificuldades en-
contradas “assumimos o governo 
de Minas e durante o primeiro 
ano empreendemos um ajuste fis-
cal que foi, com certeza, o mais 
rigoroso no Brasil. Nós reduzimos 
o déficit corrente que era de R$ 
17 bilhões para R$ 8 bilhões, 
com redução de gastos, ali, no 
braço”, afirmou dizendo que os 
avanços têm sido efetivos, mas 
ainda há o que ser feito, como 
equacionar as contas de maneira 
sustentável. “Uma construção polí-
tica envolve repensar o tamanho 
do Estado, o papel do Estado, o 
que a gente vai privatizar ou não. 
É uma construção complexa. Daí 
a importância do resgate da polí-
tica”, afirmou. O vice governador 
completou enaltecendo a grande-
za do estado com uma citação de 
Carlos Drummond de Andrade: 
“Espírito de Minas, lance sobre 
nós o teu claro raio ordenador”.

O vice-governador Paulo Brant ressaltou a importância
de um consenso político para viabilizar o Estado
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Em meio ao excesso de informa-
ção ao qual somos expostos dia-
riamente, às vezes o exercício 
da leitura e do compartilhamento 
de conteúdo online pode acabar 
sendo feito de forma automática, 
sem realmente se atentar para o 
conteúdo compartilhado. Em um 
momento tão delicado quanto 
este, com a pandemia do novo 
coronavírus, a disputa narrativa 
sobre qual a melhor forma de se 
combater a situação tem levanta-
do um debate já antigo, no âm-
bito da comunicação, que é o 
compartilhamento de Fake News,  
nome pelo qual são popularmen-

Saiba como identificar fake news e evitar a 
propagação de notícias falsas.

te conhecidas as notícias falsas 
que circulam pela internet. 

As fake news sempre existiram – an-
tes eram conhecidas como boatos 
– mas com a facilidade da comu-
nicação digital ela passaram a ter 
maior difusão, tanto por seu gran-
de alcance quanto pelos perigosos 
efeitos colaterais a que o compar-
tilhamento de notícias enganosas 
em grande escala pode vir a ter. 
Grupos de facebook, whatsapp, 
instagram – as redes sociais em ge-
ral são um prato cheio para elas. 
Por isso é preciso  aprender a fazer 
uma leitura crítica e cautelosa das 
informações que chegam. 

Compartilhar conteúdos com 
amigos e familiares sem saber se 
são ou não verdadeiros   é mui-
to perigoso. Você é responsável 
pelo que posta, e ao dar a sua 
própria credibilidade diante de 
seus grupos, faz com que o com-
partilhamento de informações en-
ganosas ganhe ainda mais força. 
Mas como identificar as notícias 
falsas? 

Primeiramente é necessário com-
preender que uma notícia falsa 
pode ser uma notícia enganosa 
em vários níveis, e não necessa-
riamente 100% enganosas.

Como identificar 
Fake News na era da 
informação?

Capa
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Conheça os tipos 
de Fake News: 

Sátira ou paródia 
Uma fake news pode ser uma 
sátira ou paródia quando não 
pretende, necessariamente, cau-
sar algum dano. Sites de humor, 
por exemplo, são conhecidos por 
fazerem uso dessa prática ironi-
zando notícias publicadas por 
veículos sérios. 

Falsa conexão 
A notícia possui uma falsa cone-
xão quando seu título e subtítulo 
não condizem com o conteúdo 
passado na matéria ou artigo. 
Por isso a importância de se ler 
textos na internet até o final. 

Conteúdo
enganoso 
É o mais comum, caracterizado 
pelo uso mentiroso da informação 
para difamar outro conteúdo, mar-
ca, pessoa pública etc.

Falso Contexto
Ele acontece quando o conte-
údo é verdadeiro mas é com-
partilhado, intencionalmente,  
num contexto falso. Uma cha-
mada, uma legenda que detur-
pe a informação principal, por 
exemplo, têm como propósito 
confundir. Por isto, fique sempre 
atento quanto a detalhes como 
quem assina o conteúdo e, prin-
cipalmente, quanto a sua data!

Conteúdo
impostor
Usa-se o nome de uma pessoa 
ou marca, mas com afirmações 
irreais.Muito usado com o pro-
pósito de difamar. 

Conteúdo
manipulado
Um fato verdadeiro é manipu-
lado para enganar o público. 
Nem todas as informações con-
tidas na mensagem são falsas, 
mas seu conteúdo central é dis-
torcido com este propósito. 

Conteúdo
fabricado
A informação é 100% falsa e 
construída para causar algum 
mal e disseminar boatos.
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E então: 
como identificar 
que notícias são 
falsas?
Para fazê-lo é preciso analisar 
sem pressa as informações rece-
bidas. Avalie a fonte, o site e o 
autor do conteúdo. Não estamos 
falando em apenas “passar o 
olho”, muitos sites especializados 
em disseminação de notícias fal-
sas têm endereços muito seme-
lhantes aos de sites de notícias já 
consolidados. Assim, um simples 
ponto fora do lugar pode ser a 
confirmação de que você está 
consumindo um conteúdo fake.

Ainda ficou em 
dúvida?
Então navegue por outros conteú-
dos do site, se algum chamou sua 
atenção, certamente você con-
seguirá identificar alguma coisa 
suspeita nos demais conteúdos. 
Outra característica importante 
é a de que sites descomprometi-
dos com a informação tendem a 
apresentar erros de português, de 
formatação, uso exagerado de 
pontuação e letras em caixa alta. 

Confira se a data da notícia está 
correta e, se houver um conteúdo 
muito fora da curva,  “dê um goo-
gle” para verificar se as informa-
ções foram publicadas em outros 
sites de notícias reconhecidamen-
te sérios. Afinal de contas, infor-

mações importantes (e verdadei-
ras) são sempre publicadas por 
mais veículos. 

Ainda está 
inseguro sobre as 
Fake News?
Hoje já existem sites especializa-
dos em desmascarar toda sorte 
de boatos que circulam nas redes 
sociais e até mesmo em declara-
ções públicas de terceiros. Eles se 
fundamentam no fact checking, ou 
checagem de fatos, instrumento de 
grande uso nas redações que aca-
bou por cair em desuso devido ao 
aumento da velocidade de produ-
ção de informações. Atua em um 
nicho próprio, o da identificação 
das crescentes notícias falsas. 

Conheça algumas 
das plataformas 
de checagem de 
fatos:

1 - Fato ou Fake 
Iniciativa do grupo Globo para 
verificar conteúdo suspeito nas 
notícias mais compartilhadas da 
internet.

2 - Comprova  
Projeto de checagem de fatos 
que conta com jornalistas de 24 
diferentes veículos. O foco da 
plataforma são as informações 
“enganosas, inventadas e delibe-
radamente falsas”. 

3 - Agência 
Pública/Truco
O Truco é uma iniciativa de checa-
gem de fatos da Agência Pública 
(apublica.org), dedicada ao jor-
nalismo investigativo, que foi fun-
dada por um grupo de mulheres 
em 2011. A instituição não tem 
fins lucrativos e traz reportagens 
sobre aspectos da administração 
pública, com foco na defesa dos 
direitos humanos. A agência es-
colhe frases para checagem a 
partir de declarações de figuras 
públicas.

4 - Aos Fatos
É uma agência especializada na 
checagem de fatos, membro da 
IFCN e contratada pelo Face-
book. Os jornalistas identificam 

informações públicas de acordo 
com a relevância e trabalham 
para verificar as fontes originais.

5 - Lupa
Primeira agência de notícias co-
loca à prova o grau de veracida-
de das informações que circulam 
pelo país. Visa contribuir para 
aprimorar o debate público e é 
integrante da rede internacional 
de fact-checkers, que foi criada 
pelo Poynter Institute, dos EUA. 

Fique atento ao compartilhamento 
de notícias falsas. Em momentos 
como os que hoje atravessamos é 
de extrema importância valorizar 
uma comunicação com informa-
ções claras e verdadeiras, o que 
é de suma importância para o en-
frentamento desta crise que hoje 
o mundo inteiro atravessa.
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Pegos de surpresa com a pande-
mia do novo coronavírus, agentes 
econômicos do mundo inteiro es-
tão tentando driblar os primeiros 
impactos. Em meio às medidas de 
distanciamento social que tiveram 
início em março, micro, pequenas 
e grandes empresas estão enfren-
tando  este novo cenário de insta-
bilidade. Diante das previsões de 
que a retomada das atividades só 
se dará a médio e longo prazo, as 
empresas procuram se adaptar aos 
muitos desafios da conjuntura atual. 

A Organização Mundial de Saúde, 
OMS, decretou o status de pande-
mia ao surto do novo coronavírus, 
Sars-Cov-2, transmissor da doença 
Covid-19, que surpreendeu prin-
cipalmente pela rapidez de seu 
contágio. Dada a gravidade da 
situação, as autoridades de saúde 
passaram a recomendar o distan-
ciamento social. Com isto, mer-
cados e economia começaram a 
sentir os primeiros impactos da de-
saceleração. Escritórios adotaram 
o trabalho remoto, o teletrabalho 
ou home office, e apenas serviços 
de prioridade social são autoriza-
dos a continuar funcionando. 

Os primeiros efeitos do fechamento 
do comércio e das empresas pro-
dutos e serviços, com a decorrente 
a redução do trânsito urbano foram 
a redução drástica nas vendas (e 
consequentemente no faturamen-
to), dificuldades com a gestão de 
caixa, inadimplência e  quebras 

contratuais, entre outros, que ago-
ra fazem parte do cotidiano dos 
empreendedores. E as perspecti-
vas para uma retomada da eco-
nomia são de muita lentidão Para 
Guilherme Velloso Leão, presidente 
do Conselho Empresarial de Eco-
nomia da ACMinas, as previsões 
de crescimento do PIB, tanto pelo 
governo quanto por diversas insti-
tuições econômicas despencam a 
cada dia, pois o isolamento social, 
uma medida indispensável, tem um 
custo econômico altíssimo, com 
consequências que ainda não po-
dem ser dimensionadas com clare-
za.”. O Banco Mundial prevê uma 
retração de 5% do PIB brasileiro 
ainda em 2020. 

Para Velloso, o cenário para Mi-
nas Gerais neste contexto não pa-
rece muito propício. “Somos um 
Estado exportador de commodities 
agrícolas e minerais e o segundo 
em exportações”, disse. “Uma 
recessão global terá um impacto 
enorme sobre nossa economia. 
Em um momento em que todo o 
mundo mergulha numa crise de 
saúde pública e econômica os 
setores mais fortemente atingidos 
são o comércio internacional e o 
de investimentos externos diretos”, 
lembrou. .

O presidente da Associação Co-
mercial e Empresarial de Minas, 
ACMinas, Aguinaldo Diniz Filho 
enfatizou a importância de ações 
governamentais direcionadas ao 

contingenciamento da pandemia 
em Minas Gerais, assim como no 
Brasil como um todo. Em pronun-
ciamento oficlal da entidade, ele 
cobrou medidas de auxílio à eco-
nomia e levantou a bandeira de um 
Pacto Nacional como meio para 
possibilitar, o mais rápido possível, 
a retomada do crescimento.

Cartilha Impactos 
Econômicos
Com o propósito de minimizar os 
impactos sociais e econômicos do 
coronavírus no país, governos Fe-
deral e Estaduais estão adotando 
políticas públicas que auxiliem a 
população e o empresariado a en-
frentar o momento de forte instabili-
dade. Linhas de crédito para micro 
e pequenas empresas, auxílios por 
meio de rendas emergenciais e a 
postergação e renegociação de 
pagamentos de dao Estado.

Para facilitar o entendimento das 
novas medidas e os auxílios dis-
poníveis a ACMinas, por meio 
de seu Conselho Empresarial de 
Economia, elaborou a Cartilha Im-
pactos Econômicos. Ela possibilita 
um melhor entendimento sobre os 
efeitos colaterais deste momento 
atípico pelo qual passam o país e 
o mundo e como ele influencia di-
retamente o seu negócio. A cartilha 
está disponível no site da entidade: 
www.acminas.com.br

Impactos econômicos
da Covid-19

Economia

Os primeiros sinais dos impactos econômicos da 
Covid-19 começam a aparecer
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O Presidente da Associação Co-
mercial e Empresarial de Minas, 
Aguinaldo Diniz Filho, enviou car-
ta ao Presidente da República, 
Jair Bolsonaro, na qual faz uma 
detalhada exposição dos efeitos 
econômicos, sanitários e sociais 
da crise do COVID-19, traduzin-
do os anseios e expectativas do 
meio corporativo de Minas Ge-
rais, diante cenário atual. 

A íntegra da correspondência é a 
seguinte: 

“Excelentíssimo 
Senhor Presidente 
da República 
Federativa do 
Brasil,
A Associação Comercial e Empre-
sarial de Minas – ACMinas, repre-
sentando significativa parcela do 
empresariado mineiro (e, com cer-
teza, no interesse de todo o em-
presariado brasileiro), tendo em 
vista o ‘estado de calamidade pú-
blica’ instalado no Brasil, de norte 
a sul, decorrente de uma ‘pande-
mia’; tendo em vista as consequ-
ências já vivenciadas por todos os 
setores produtivos, indistintamente: 
a indústria, o comércio, o agrone-
gócio, os serviços; tendo em vista 
as inevitáveis consequências por 
vir, em caráter colaborativo, mas, 

também, e principalmente, reivin-
dicatório, se apressa em relatar 
e, ao final, requerer providências 
concretas que reputa urgentes, in-
dispensáveis para todos os setores 
produtivos da economia, fazendo-
-o sob os termos seguintes:

1 – É um dado da realidade que 
dispensa quaisquer tipos de com-
provação (que não os fatos), a 
presença da ‘pandemia’ denomi-
nada ‘Covid-19’ segundo termos 
oficiais adotados pela Organiza-
ção Mundial da Saúde, dissemina-
da por todos os continentes: Ásia, 
Europa, Oceania, África e Améri-
cas, cujos efeitos se fizeram sentir 
imediatamente, se abatendo so-
bre toda a atividade empresarial. 
Comércio, indústria e escritórios 
estão fechados. As pessoas estão, 
por imperativo de ordem médica 
(ou de saúde pública), em estado 
de ‘isolamento social’. Registra-se, 
neste ponto, a solidariedade de 
toda a comunidade empresarial 
com as autoridades e com as me-
didas adotadas no sentido de se 
proteger a vida das pessoas.
 
2 – Fechados os ‘estabelecimen-
tos’, à exceção daqueles que con-
siderados atividades essenciais 
(de sobrevivência), o que se tem 
é um precaríssimo funcionamento 
das empresas e dessa situação 
decorre o comprometimento abso-
luto de todos os serviços empresa-
riais com consequências nefastas 
imediatas. O que se quer afirmar 

é que toda a atividade empresa-
rial, absolutamente desprovida 
de receitas, já amarga prejuízos 
que refletirão – isto também é um 
fato – nos resultados (nas demons-
trações financeiras) do ano fiscal 
corrente de 2020 e, com muita 
certeza, nalguma medida, influen-
ciará, também, os resultados do 
ano fiscal vindouro de 2021. 

3 – As medidas de natureza legal 
adotadas nos últimos dias, espe-
ciais e urgentes, não obstante 
próprias, se revelam insuficientes 
e de execução (algumas delas) 
burocráticas. Registra-se louvável 
a iniciativa quanto à proteção da 
atividade denominada ‘informal’ 
e que, de indiscutível utilidade, 
é insuficiente para atender às ur-
gências dos próprios setores infor-
mais. Quanto às atividades das 
empresas formais (exatamente as 
que sustentam o Estado), as úni-
cas efetivamente geradoras em-
pregos, de renda e de tributos, 
cidadãs que são, não podem 
sucumbir. Dito com clareza: o or-
ganizado e eficiente sistema de 
empresas privadas brasileiras não 
pode ir à bancarrota. Não pode 
ficar sem registro a constatação de 
que tanto quanto ocupado está o 
Governo na proteção da vida das 
pessoas, é hora, até já com certo 
atraso, de se proteger a vida das 
empresas formais e nesta medida 
os instrumentos legais e normativos 
expedidos são (foram) absoluta-
mente insuficientes. O que recla-

Carta ao Presidente 
da República

Pacto Nacional

Na correspondência, o presidente da ACMinas enfatizou a absoluta necessidade de medidas 
governamentais para a preservação da atividade empresarial diante da atual crise
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ma e requer todo o conjunto de 
empresas brasileiras é que, urgen-
temente, um conjunto de medidas 
novas seja adotado no sentido de 
assegurar a ‘vida’ das empresas 
não apenas para o imediato ‘pós 
covid-19’, mas para o futuro. O 
Brasil necessita de uma legislação 
especial e urgente no sentido de 
assegurar ao empresariado que 
também as empresas sobreviverão 
à pandemia que sobre o mundo 
se abateu.
 
4 – É preciso considerar (outro 
dado da realidade) que os em-
presários brasileiros – todos, sem 
exceção – deram, estão dando e 
darão a sua dose de contribuição 
na sua medida máxima: já renun-
ciaram ao lucro que não virá; já 
sucumbiram a prejuízos incorridos 
e não se sabe quando é que, de 
novo, se terá resultado positivo; 
os empregados, dos quais tam-
bém não se pode exigir sacrifício 
maior, estão (ou ficarão) sem tra-
balho. Para esse ponto, sabida-
mente delicado, o que propõe o 
empresariado é que se permita, 
na relação empregados-emprega-
dores, com abertura, a mais plena 
renegociação de seus contratos. 
Numa hora como esta, fazer da 
Consolidação das Leis do Traba-
lho – CLT um estandarte é ferir de 
morte o Brasil como nação livre. 
É negar a livre empresa. Aquela 
hipossuficiência tão cara em favor 
dos empregados mudou de lado 
e a autoridade que não tiver esta 
percepção trabalha contra o Bra-
sil.
 
5 – Postas estas constatações, 
não foge à percepção do mundo 
empresarial a escassez de recur-
sos para o enfrentamento que a 
pandemia determina. Trata-se, por 
evidente, de ônus que deve ser 
distribuído, cobrando-se a partici-
pação de cada brasileiro: setores 
privados (já sacrificados) e setores 
públicos (que ainda não deram 
a sua contribuição). Por impera-

tivo, neste ponto, a comunidade 
empresarial tem propostas muito 
claras. Tendo já o empresariado e 
seus empregados dado a sua co-
laboração para além dos limites 
(quando ao empresário se nega 
o funcionamento e quando ao em-
pregado se nega salários, desses 
mais não há o que ser exigido). Os 
Estados, unidades da República 
Federativa do Brasil, não dispõem 
de recursos mínimos para socorrer 
o mundo empresarial em face de 
reconhecidos e históricos desvios 
de prioridades e de condução das 
coisas públicas, o que não cabe, 
por hora, trazer a texto. Aproprian-
do expressão que bem define este 
momento da Humanidade (ou, à 
falta de expressão mais apropria-
da): se vive um ‘estado de guerra’ 
e, portanto, ao Governo brasileiro 
não cabe outra providência que 
não: 
 
(a) Renunciar a toda e qualquer 
outra prioridade que não seja a 
de salvar o eficiente e consolida-
do sistema das empresas brasi-
leiras. Querem as empresas, do 
Governo central, o mesmo empe-
nho que se teve e que se tem para 
salvar vidas; o mesmo se quer 
para salvar as empresas, porque 
são empresas-cidadãs (rectius: sal-
var empregos, salários e tributos). 
O orçamento federal não pode 
ter, agora, outra prioridade, mas, 
apenas esta;  
 
(b) Concomitantemente, que se 
faça um corte horizontal (sugere-
-se, no percentual de 25% [vinte 
e cinco por cento] em toda a fo-
lha de pagamento aos servidores 
públicos dos Poderes Legislativo, 
Judiciário e Executivo). Não se 
perca de vista que os esforços 
dos empresários e de seus empre-
gados, que já foram e vêm sen-
do praticados, são muito (muito 
mesmo) superiores ao sugerido 
percentual de 25% (vinte e cinco 
por cento), num cômputo geral. O 
exemplo, quanto a esta proposta, 

tem precedente e é recente; vem 
de Portugal (anos 2013/2014) 
com o (seu) programa denomina-
do ‘TROIKA-Revitalizar’. Não se 
justifica que o setor público – todo 
ele – seja poupado de qualquer 
sacrifício, quando o Brasil inteiro 
deu, dá e continuará dando, a 
sua cota máxima de contribuição. 
(c) Ainda quanto aos servidores 
públicos, os empresários brasilei-
ros chamam a atenção para que, 
quanto à sua remuneração, se res-
peite os limites impostos pela lei e 
pela Constituição, o que, é sabi-
do, não tem sido cumprido, one-
rando, de forma ilegal e lesiva os 
cofres públicos, bem como contra-
riando os interesses dos cidadãos 
e da Nação brasileira. 

São estes, Senhor Presidente da 
República, os fatos e os pleitos da 
comunidade empresarial brasilei-
ra. A ACMinas e seus associados 
estão abertos para o diálogo, na 
necessária construção de um ‘Pac-
to Nacional’, e várias são as su-
gestões que levarão às instâncias 
próprias, na forma em que deter-
minada por Vossa Excelência, le-
gítimo mandatário e condutor dos 
destinos da Nação. 

A comunidade empresarial brasi-
leira precisa ser ouvida na cons-
trução de um Brasil que, já se tem 
certeza, poderá sair maior e mais 
fortalecido dessa ‘pandemia’.
 
Muito atenciosamente e ansiosos 
por uma convocação para discutir 
e debater cada ponto aqui elen-
cado.

Belo Horizonte – MG, em 07 de 
abril de 2.020.

Associação Comercial e 
Empresarial de Minas – ACMinas
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Resoluções para 2020
Conselhos

Em reunião conjunta, Conselhos Empresariais da 
ACMinas apresentaram seus novos projetos

“Os Conselhos Empresariais da 
ACMinas são um dos pilares no 
fortalecimento da entidade no as-
sociativismo empresarial”. Com 
esta frase, o presidente Aguinaldo 
Diniz Filho enfatizou, durante reu-
nião dos presidentes desses orga-
nismos, realizada na entidade com 
o objetivo de alinhar expectativas e 
apresentar os projetos para 2020. 
O encontro possibilitou trocas de 
ideias quanto a “um novo olhar 
para as questões empresariais” e a 
busca de integração foi a palavra-
-chave.

O presidente destacou também a 
importância de realizar eventos 
temáticos para gerar debates e 
análises quanto aos assuntos trata-
dos internamente em reuniões dos 
Conselhos. Na ocasião, quando a 
pandemia estava ainda em seu iní-
cio, Diniz apresentou um trabalho 
elaborado pela presidente do Con-
selho Empresarial de Saúde, Isis 
Sant’Ana, no qual ela descreve as 
formas de prevenção e as precau-
ções que precisariam ser adotadas 
contra a crise sanitária que então 
se iniciava.

Integração e 
comunicação, 
palavras-chave
Em sequência, o coordenador 
dos Conselhos Empresariais e vi-
ce-presidente da entidade Marcos 
Brafman apresentou o novo site 
ACMinas, que acabara de entrar 
no ar. “Com novo layout e novas 
funcionalidades”, afirmou, “temos 
um espaço destinado especial-
mente para os Conselhos, o que 
atende à demanda por divulgação 
das ações que empreendem”. A 
novidade permite que os associa-
dos e os membros dos Conselhos 
tenham acesso a  newsletters men-
sais produzidas por estes organis-
mos, que podem ser escolhidas de 
acordo com o interesse de cada 
um. Brafman falou também sobre 
a importância da integração e co-
municação entre os Conselhos. “A 
sinergia entre os Conselhos sempre 
traz bons resultados, disse”.
 
“Mineração, a nossa origem. Tu-
rismo, o nosso futuro”. A afirma-

ção é do presidente do Conselho 
Empresarial de Turismo, Octávio 
Elísio Alves de Brito, ao iniciar a 
reunião com a apresentação dos 
vários projetos relevantes que o 
organismo pretende realizar este 
ano, como as negociações que 
estão sendo empreendidas visan-
do à participação das empresas 
de aviação para uso da marca 
Minas 300+, assim como envolver 
escolas e universidades em ações 
educativas a respeito das comemo-
rações dos 300 anos das Capita-
nias de Minas.

Também foi apresentada iniciativa 
visando à valorização turística das 
regiões mineradoras do Estado, 
projeto que deverá ser realizado 
em pareceria com os Conselhos de 
Cultura e de Mineração e Siderur-
gia. “As minas são a bandeira de 
Minas Gerais, são a nossa origem. 
Não há como fazermos turismo 
sem mudar a imagem da minera-
ção nos tempos atuais”, enfatizou.

Os 40 anos do reconhecimento de 
Ouro Preto como Patrimônio Cultu-
ral da Humanidade pela Unesco 
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também estão incluídos nos proje-
tos. “Este reconhecimento”, afirmou 
Octávio Elísio, “será desenvolvidos 
enfatizado ao longo de todo o ano 
e valorizará a cultura do município, 
uma cultura que se faz genuína 
como a cultura brasileira. O Con-
selho propôs também valorizar cir-
cuitos culturais, como o das Águas 
de Minas e o das Pedras Preciosas.

Covid 19, 
uma enorme 
preocupação 
“O Conselho Empresarial de Sus-
tentabilidade tem como meta per-
manente o fortalecimento institu-
cional da Casa”. A afirmação é 
de Cleinis de Faria, presidente do 
Conselho Empresarial de Sustenta-
bilidade, que enfatizou a importân-
cia da participação do organismo 
representações importantes, tanto 
no âmbito estadual quanto munici-
pal, entre os quais o Copam. “Esta 
integração com diversos organis-
mos resulta numa ponte para infor-
mar o empresário sobre as dificul-
dades, as propostas, as soluções 
e as inovações tecnológicas que 
influem nestes processos e que são 
de grande importância para os em-
presários”, disse.

Na pauta deste ano o Conselho 
pretende discutir a destinação, 
tratamento e controle dos resíduos 
produzidos pelo comércio e pela 
indústria. Falou também sobre a 
preservação dos recursos hídricos 
e a maneira com que vêm sendo 
ocupados os espaços urbanos de 
Belo Horizonte. O dia mundial 
do meio ambiente, 5 de junho, 
também será celebrado pelo Con-
selho, que pretende produzir con-
teúdo de conscientização para dis-
tribuição pela ACMinas aos seus 
associados.

O recém-criado Conselho Empre-
sarial da Saúde foi apresentado 
por sua presidente, Isis Sant’Anna, 
que falou sobre um dos primeiros 
trabalhos empreendidos pelo orga-
nismo, a Cartilha de Prevenção ao 
Covid-19, cujo conteúdo está dis-
ponível no site da ACMinas. Nela 
são ensinadas e explicadas ques-
tões que vão desde a etiqueta res-
piratória aos cuidados necessários, 
como uso de máscaras. Isis afirmou 
que a pandemia é um momento 
para se pensar no coletivo e buscar 
informações em fontes oficiais. “O 
Ministério da Saúde tem um núme-
ro pelo qual se pode entrar em con-
tato para obter informações e ter 
sanadas as dúvidas”. O Conselho 
está planejando uma parceria com 
o Conselho Empresarial da Mulher 
Empreendedora no Programa de 
Mentoria, que terá sua segunda 
edição no segundo semestre.

produto, o Minas Gerais Business 
Guide, que apresenta as poten-
cialidades de Minas tanto em sua 
versão impressa como no seu site 
próprio. Este, publicado em sete 
idiomas, obteve 9 mil acessos de 
usuários de vários países, de no-
vembro do ano passado até ago-
ra”, informou.

Outra ação empreendida pelo 
Conselho é o projeto Conexão 
Internacional, realizado por meio 
de parceria com a SKEMA, es-
cola internacional de negócios. 
Rayssa informou também sobre 
pesquisa que será realizada com 
associados e parceiros sobre o 
tema internacionalização e sobre 
a participação ativa do Conselho 
no Minas 300+, com uma abor-
dagem ligada às relações interna-
cionais.

Eliane Paes Ramos, presidente do 
Conselho de Recursos Humanos, 
acredita no compartilhamento de 
boas práticas e na conexão do 
organismo com os demais Con-
selhos da ACMinas.  A inclusão 
da terceira idade no mercado de 
trabalho será o tema base a ser 
trabalhado durante este ano pelo 
Conselho, que também vai abor-
dar a questão da “passagem de 
bastão” nas empresas e a transfor-
mação digital. “O importante é a 
gente se conectar, abordar mais 
profundamente estes temas”, con-
cluiu.

“Não existem técnicas específicas 
para a melhoria da produtivida-
de, e o que defendemos é gerar 
motivação, por parte dos empre-
sários, para a necessidade de 
uma melhoria na gestão empresa-
rial”, afirmou o vice-presidente do 
Conselho de Produtividade, Caio 
Becker. O organismo, segundo 
disse, pretende realizar dois se-
minários com a participação de 
grandes empresas. O objetivo é 
mostrar os resultados que uma ges-
tão eficiente pode proporcionar. 

Motivação, 
um fator de 
produtividade 
Coube a Rayssa Damásio, do 
Conselho Empresarial de Rela-
ções Internacionais da ACMinas 
apresentar as ações projetadas 
para este ano, inclusive em par-
ceria com outros Conselhos. “O 
primeiro ponto é o nosso principal 

As minas são 
a bandeira de 

Minas Gerais, são 
a nossa origem

“

“
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“Propusemos criar uma biblioteca 
virtual por meio da qual os parti-
cipantes do evento e os associa-
dos da entidade tenham acesso a 
textos, artigos e informações sobre 
gestão empresarial. Já o Prêmio 
ACMinas de Excelência em Ges-
tão é um projeto voltado para aná-
lises da administração de empresas 
a partir dos seus processos e dos 
seus resultados com base na satis-
fação das necessidades”, concluiu. 

destacam em suas atividades. A 
inspiração veio da própria histó-
ria mineira: “Bárbara Heliodora, 
Maria Dorothea Joaquina de Sei-
xas e Dona Hipólita, por exemplo, 
foram grandes mulheres, persona-
gens de grandes momentos de Mi-
nas Gerais, como a Inconfidência 
Mineira. Teremos, nesta iniciativa, 
o  apoio da Assembléia Legislati-
va.”

Com foco em aprimorar a imagem 
institucional da atividade minerá-
ria, o Conselho Empresarial de 
Mineração e Siderurgia vai prio-
rizar, em seu planejamento deste 
ano, ações institucionais capazes 
de reverter o desgaste causado 
por desastres ambientais. “A mi-
neração, infelizmente está com 
manchas e precisamos melhorar 
a sua imagem”, informa o presi-
dente do organismo, Adriano Es-
peschit. “Vamos também estreitar 
nossos contatos  com os associa-
dos para entender os gargalos do 
setor e estimular a geração de co-
nhecimento, mas estão em pauta, 
também, debates sobre o futuro 
da mineração.” O Conselho vai, 

ainda, enfatizar a importância da 
Siderurgia por meio de um gran-
de evento - “As minas de Minas e 
as Mulheres de Aço” – que será 
realizado em parceria com o Con-
selho Empresarial da Mulher Em-
preendedora.

Trabalho 
colaborativo
Já o Conselho Empresarial das 
Micro e Pequenas Empresas pre-
tende realizar um grande encontro 
em comemoração à data come-
morativa do segmento, 5 de outu-
bro, destacando o papel dos pe-
quenos negócios  na geração de 
emprego e renda. Seu presidente, 
Edvar Campos, anunciou também 
um trabalho colaborativo com os 
demais Conselhos da ACMinas 
na realização de eventos e no 
atendimento a demandas dos as-
sociados. “Estamos à disposição 
para colaborar na redução das 
dificuldades que atingem todas os 
segmentos econômicos”, afirmou, 
“de modo a facilitar a vida do em-
presário”.

Marcos Brafman, vice-presidente da ACMinas e coordenador dos Conselhos Empresariais

Ações em comum
Já Alessandra Alkmim, presidente 
do Conselho da Mulher Empreen-
dedora, planeja, em 2020, atuar 
em parceria com outros Conselhos 
da ACMinas para realizar proje-
tos em comum. Com o Conselho 
da Saúde, por exemplo, está ar-
ticulando ações focadas em ca-
pacitação das empreendedoras 
deste setor, e, com o Conselho de 
Relações Internacionais, o “Fórum 
Internacional das Mulheres Empre-
sárias do Mercosul. Outra inicia-
tiva é a de criar uma premiação 
para mulheres que se destacam. 
“E, como estamos comemorando 
os 300 anos da Capitania das 
Minas Gerais”, informa Alessan-
dra, “vamos premiar, com uma 
comenda, as mulheres que se 

vamos premiar, 
com uma 

comenda, as 
mulheres que se 
destacam em 

suas atividades.

“

“
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A realização de 15 eventos e 
a colaboração com os demais 
Conselhos da ACMinas é uma 
das principais pautas do Con-
selho Empresarial de Jovens em 
2020. Seu presidente, Bernardo 
Almeida, anunciou a realização 
de um grande encontro em par-
ceria com a Federaminas Jovem. 
“Também queremos trazer de vol-
ta o ‘ACMinas Jovem Convida’, 
projeto criado com o objetivo de 
proporciona uma aproximação 
dos candidatos à prefeitura de 
Belo Horizonte nas eleições deste 
ano”, informou Bernardo. “Nossa 
ideia é conversar com os candi-
datos, expondo-lhes os anseios e 
demandas dos jovens empresá-
rios”. Ele anunciou também que o 
Prêmio Jovem Destaque terá uma 

segunda edição, com ênfase na 
programação do Minas 300+.

“Inovação não é fim, mas um meio 
para que as coisas aconteçam”. A 
constatação é de Janayna Bhe-
ring, presidente do Conselho Em-
presarial de Inovação, que infor-
mou a criação de um formulário 
e de um guia básico sobre a ino-
vação e seus principais conceitos 
destinados aos associados da 
ACMinas. “Precisamos conhecer 
suas necessidades e demandas”, 
informou, “e para isto criamos 
um formulário, disponível no site 
da ACMinas,  que, devidamente 
preenchido, nos possibilitará iden-
tificar e tratar os temas recorren-
tes neste ecossistema comum aos 
associados.” Segundo Janayna, 

o Conselho alimentará o blog, 
semanalmente, com informações 
pertinentes. Também será criado o 
“Inovação em Pauta” um canal na 
plataforma de compartilhamento 
de vídeos Youtube que trará ainda 
mais informações e promoverá dis-
cussões sobre as tendências mun-
diais. “Inovar é simples. É apenas 
fazer melhor o que você já fazia”, 
concluiu.

Em busca da 
eficiência
O principal projeto do Conselho 
de Indústria e Energia, para 2020 
é desenvolver ações capazes de 
contribuir para a obtenção de 
eficiência energética. De acordo 
com seu presidente, Bernardo 
Salomão, o organismo vai, para 
isto, realizar fóruns para discus-
sões  sobre alguns projetos de lei, 
já em tramitação no Congresso 
Nacional, que tratam do tema. 
“Entre eles, por exemplo, o PLC 
6407/2013”, que estabelece 
medidas para fomentar a indústria 
de gás natural”, informa Bernardo. 
Outra iniciativa do Conselho será 
a de oferecer orientações aos pe-
quenos empresários quanto à con-
servação de energia”, destacou.

Já o presidente do Conselho Em-
presarial de Educação, professor 
Evando Neiva, fez uma referência 
aos 300 anos da Capitania de 
Minas, que está sendo comemo-

João Café Novaes, presidente do Conselho Empresarial de Assuntos Jurídicos
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rada pela ACMinas por meio do 
projeto “Minas 300+. “Quando 
voltamos às origens sempre da-
mos um passo à frente”, afirmou. 
“Por isto nosso Conselho dará se-
quência aos trabalhos, já inicia-
dos pela entidade, por meio da 
produção de vídeos sobre a his-
tória de Minas Gerais. Eles serão 
disseminados pelas redes sociais 
e pelo site da ACMinas”. Neiva 
anunciou também que será dada 
sequência ao projeto “Aliança 
Brasileira pela Educação”, que já 
beneficia alunos das rede estadu-
al e municipais do Estado. 

Os impactos do Covid-19 na 
economia serão o principal tema 
que o Conselho Empresarial de 
Economia pretende tratar este 
ano, assim como as projeções de 
seus efeitos em 2021. O orga-
nismo já planeja um evento com 
este objetivo. “Contribuir para o 
posicionamento institucional da 
casa é uma preocupação nossa”, 
afirmou seu presidente, Guilher-
me Veloso. Para ele, as ações 
que o Conselho pretende realizar 
criarão maior proximidade entre 
a  a ACMinas e seus associados 
na medida em que os atualiza 
com informações sobre o compor-
tamento da economia do Estado. 
Veloso anunciou também que, ao 
longo do ano, o Conselho plane-
ja a realização de três eventos, 
um dos quais em parceria com o 
Conselho Empresarial de Susten-
tabilidade.

Parcerias em 
favor da cultura
Para o Conselho Empresarial de 
Cultura, 2020 será um ano de 
parcerias. Entre os projetos já 
definidos estão, por exemplo, 
o seminário “Minas Gerais e a 

Nova Economia Criativa”, as 
comemorações dos “100 Anos 
da Semana de Arte Moderna de 
1922” e o “Bicentenário da inde-
pendência do Brasil”, anunciou 
Jorge Carlos Borges, presidente 
do órgão, que também reiterou 
o engajamento ao Minas 300+. 
“Este”, afirmou, “continua sen-
do um dos principais focos do 
Conselho, que já tem em desen-
volvimento a criação de material 
comemorativo para uso dos Cor-
reios”. Além disso, uma mostra 
gastronômica de Minas Gerais 
está nos planos para 2020. “Pre-
tendemos dar visibilidade a nos-
sa produção de vinhos, azeites e 
cervejas artesanais, novos condi-
mentos e especiarias”, ressaltou. 
“A intenção é dar visibilidade a 
estas nossas vocações, acrescen-
tando-as àquelas já tradicionais, 
reconhecidas mundialmente. São 
novidades que, inclusive, já estão 
repercutindo”, concluiu.

cação a produção de conteúdo 
capaz de levar à população, 
de forma clara, os riscos trazido 
pelo Covid-19. De acordo com 
seu presidente, Hélio Faria, “é 
fundamental que aproveitemos 
esta sinergia entre os Conselhos e 
busquemos expandir estas ideias 
para além da ACMinas. “Por 
isto”, concluiu, “é preciso que 
apoiemos e incentivemos os veí-
culos de comunicação a criarem 
iniciativas e ações que impeçam 
a propagação das fakenews.”

Lei de Proteção 
de Dados
A criação da cartilha “Orienta-
ção Tributária para os Atingidos 
pelas chuvas em BH e Região 
Metropolitana”, disponível no 
site da ACMinas, foi a primeira 
ação de 2020 do Conselho de 
Assuntos Jurídicos. Segundo seu 
presidente, João Café, o traba-
lho foi elaborado conjuntamente 
pelo Conselho e por advoga-
dos da OAB que vêm dando 
suporte aos pequenos empresá-
rios e aos cidadãos que foram 
afetados pelas chuvas do início 
do ano. “Na sequência a esta 
ação, vamos fazer uma apresen-
tação sobre a lei de Proteção de 
Dados, que traz impactos para 
os setores econômicos. Ela trata 
dos cuidados que precisam ser 
tomados com os dados eletrôni-
cos que temos de nossos clientes 
e fornecedores”. Segundo Café, 
a lei entrará em vigor em agos-
to deste ano. “Nossa intenção é 
promover uma ação aqui na en-
tidade para esclarecer seus pon-
tos mais complexos”, disse. Ele 
revelou também que outra ação 
já planejada é a de estabelecer 
discussões sobre a responsabili-
dade nos crimes ambientais. 

Já o Conselho Empresarial da Co-
municação tratará de uma pauta 
extremamente atual: planeja ali-
nhar com os veículos de comuni-

É fundamental 
que aproveitemos 
esta sinergia entre 

os Conselhos 
e busquemos 
expandir estas 

ideias para além 
da ACMinas.

“

“
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Sugestões para o
Funcionamento das
Atividades Essenciais

Coronavírus

Conselho Empresarial da Saúde destaca 
cuidados que são essenciais

A epidemia do novo Coronavírus 
(COVID-19) ligou um alerta em todo 
mundo. Em razão disso, o Conselho 

Empresarial de Saúde da ACMinas 
sugere que a população adote me-
didas abaixo para preservar a saú-

de e evitar a propagação do vírus. 
A ACMinas está com você e sua 
família no combate ao Covid-19.
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Juntos venceremos o vírus!
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Coronavírus e legislação:
Entenda os reflexos

Especial

Com o início da crise do novo co-
ronavírus no Brasil a pandemia pa-
ralisou grande parte das atividades 
econômicas do país, de modo a 

buscar preservar a segurança da 
população e frear a contaminação 
pela Covid-19, que já está sobre-
carregando o sistema de saúde no 
país. Com a paralisação vieram os 
medos e as inseguranças causadas 

pela queda da renda da população 
e pelas medidas tomadas por go-
vernos e sociedade civil para man-
ter a sustentabilidade do afastamen-
to social e preservar o maior número 
de empregos e empreendimentos. 
O Jornal ACMinas conversou com 
o advogado Orlando José Almeida, 
que esclareceu os principais tópicos 
da legislação trabalhista que devem 
ser observados durante o período.
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1 - Quais as medidas trabalhistas que podem ser tomadas 
     por empregadores para minimizar os efeitos da crise 
     desencadeada pela pandemia da Covid-19?

Várias normas já foram editadas, 
tendo como pressuposto funda-
mental a aplicação do artigo 501 
da CLT, ao estabelecer que “enten-
de-se como força maior todo acon-
tecimento inevitável, em relação à 
vontade do empregador, e para a 
qual este não concorreu, direta ou 
indiretamente”.

E para implementação de modo 
mais célere dos novos instrumentos 
jurídicos  procurou-se flexibilizar ou 
simplificar procedimentos exigidos 
em normas existentes ou naquelas 
instituídas para serem aplicadas 
durante o estado de calamidade 
pública, reconhecido pelo Decreto 
Legislativo 06/2020, ou seja, até 
31.12.2020.

Os maiores postulados que se bus-
cam alcançar são os de preservar 
o emprego e a renda, bem como 
de garantir a continuidade das 
atividades empresariais. Adiante 
serão destacadas as principais 
medidas trabalhistas que podem 
ser tomadas por empregadores 
para minimizar os efeitos da crise 
devido à pandemia.

No dia 22.03.2020, foi pu-
blicada a Medida Provisória 
927/2020. Nela foi disposto 
que “o empregado e o emprega-
dor poderão celebrar acordo in-
dividual escrito, a fim de garantir 
a permanência do vínculo empre-
gatício, que terá preponderância 
sobre os demais instrumentos nor-
mativos, legais e negociais, res-
peitados os limites estabelecidos 
na Constituição”.

É importante esclarecer que as me-
didas provisórias produzem efeitos 
imediatos, ou seja, após a publi-
cação, mas dependem de aprova-
ção do Congresso Nacional para 
transformação definitiva em lei. O 
prazo de vigência é de sessenta 
dias, prorrogáveis uma vez por 
igual período. Além do mais estão 
sujeitas ao controle de constitucio-
nalidade.

As principais deliberações conti-
das na Medida Provisória versam 
sobre: regime de teletrabalho ou 
home office; concessão e ante-
cipação de férias individuais; 
concessão de férias coletivas; 
aproveitamento e antecipação de 
feriados; banco de horas; suspen-
são de exigências administrativas 
em segurança e saúde do traba-
lho; diferimento do recolhimento 
do Fundo de Garantia do Tempo 
de Serviço (FGTS); e, foi consigna-

do que os casos de contaminação 
pelo coronavírus (covid-19) não 
serão considerados como doen-
ça ocupacional, exceto mediante 
comprovação do nexo causal.

Discorreremos à frente acerca de 
algumas das questões indicadas. 
No entanto, quanto ao FGTS, des-
de já realçamos: Foi suspensa a 
exigibilidade do recolhimento do 
FGTS pelos empregadores, refe-
rente às competências de março, 
abril e maio de 2020, com venci-
mentos em abril, maio e junho de 
2020, respectivamente.

O recolhimento dos referidos perí-
odos poderá ser procedido de for-
ma parcelada, sem a incidência 
da atualização, da multa e dos 
encargos previstos em lei, em até 
seis parcelas mensais, com venci-
mento no sétimo dia de cada mês, 
a partir de julho de 2020.

Máscara é fundamental
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Posteriormente, em 01.04.2020, 
foi publicada a Medida Provisória 
936/2020, que instituiu o Progra-
ma Emergencial de Manutenção 
do Emprego e da Renda.

Os temas abordados são referen-
tes à redução proporcional de 
jornada de trabalho e de salário, 
pelo prazo de até 90 (noventa) 
dias, e a suspensão temporária do 
contrato de trabalho, pelo período 
de até 60 (sessenta) dias. As duas 
hipóteses devem ser ajustadas di-
retamente entre empregados e em-

pregadores, com posterior comuni-
cação ao Ministério da Economia 
e, ainda, ao Sindicato.

A Medida Provisória 944/2020, 
publicada em 3 de abril, criou o 
Programa Emergencial de Suporte 
a Empregos, destinado à realiza-
ção de operações de crédito com 
empresários, sociedades empre-
sárias e sociedades cooperativas, 
excetuadas as sociedades de cré-
dito, com a finalidade de financia-
mento para pagamento de folha 
salarial dos empregados.

O Programa é destinado aos em-
pregadores, cuja receita bruta 
anual, em 2019, foi superior a R$ 
360.000,00 (trezentos e sessenta 
mil reais) e igual ou inferior a R$ 
10.000.000,00 (dez milhões de 
reais).

Destacam-se as seguintes dispo-
sições:

• As linhas de crédito abrangerão 
a totalidade da folha de paga-
mento do  contratante, pelo 
período de dois meses, limitadas 
ao valor equivalente até duas ve-
zes o salário-mínimo por emprega-
do;
  
• As linhas de crédito serão des-
tinadas exclusivamente ao proces-
samento  das folhas de pa-
gamento;
  
• Os empregadores não podem 
rescindir, sem justa causa, o con-
trato de  trabalho de seus empre-
gados no período compreendido 
entre a data da contratação da 
linha de crédito e o sexagésimo 
dia após o  recebimento da última 
parcela; e,  
  
• A taxa de juros é de 3,75% ao 
ano sobre o valor concedido, com 
prazo  de pagamento de 36 (trin-
ta e seis meses) e carência de 6 
(seis) meses para início do paga-
mento.

O que pode ser constatado é que 
várias medidas trabalhistas podem 
ser tomadas por parte dos empre-
gadores para minimizar os efeitos 
da crise. Mas sem dúvida algu-
ma é de grande importância que 
cada empregador busque orienta-
ção jurídica e contábil acerca das 
normas editadas e da amplitude 
delas, para então averiguar qual 
ou quais ações se ajustam ao seu 
modelo de negócio.

Álcool-gel: uso frequente
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2 - Como regulamentar o home office - teletrabalho
     - nos empreendimentos?
O governo federal, por intermédio 
da Medida Provisória 927/2020, 
incentivou a adoção do teletra-
balho, também conhecido como 
trabalho home office, quando a 
natureza do serviço permitir. Bus-
cou de um lado o isolamento do-
miciliar, como forma de reduzir a 
propagação do vírus e, de outro, 
visou preservar empresas e postos 
de trabalho.

Em razão do momento que esta-
mos atravessando e para aplica-
ção do instituto de forma mais 
célere, os procedimentos legais 
vigentes foram simplificados e 
flexibilizados, tanto é que even-
tual ajuste a ser firmado entre 
empregador e empregado “terá 
preponderância sobre os demais 
instrumentos normativos, legais e 
negociais, respeitados os limites 
estabelecidos na Constituição”.

Constou da Medida Provisória que 
“considera-se teletrabalho, traba-
lho remoto ou trabalho a distância 
a prestação de serviços prepon-
derante ou totalmente fora das de-
pendências do empregador, com 
a utilização de tecnologias da 
informação e comunicação que, 
por sua natureza, não configurem 
trabalho externo”.

Saliente-se que o comparecimento 
nas dependências do empregador 
para a realização de atividades 
específicas, que exijam a presen-
ça do empregado, não descarac-
teriza o teletrabalho.

Para regulamentar o regime do 
teletrabalho não é necessária for-
malização da alteração mediante 
acordos individuais ou coletivos e, 
tampouco, de registro prévio no 
contrato individual de trabalho.

Na Medida Provisória foi estabe-
lecido que a prerrogativa no senti-
do de alterar o regime de trabalho 
presencial para o teletrabalho e 
para determinar o retorno, é do 
empregador.

A comunicação da alteração do 
sistema de trabalho presencial 
para o teletrabalho, e deste para 
aquele, poderá ser por escrito ou 
por qualquer meio eletrônico a ser 
dirigida ao empregado, com ante-
cedência mínima de 48 (quarenta 
e oito) horas.

Sugerimos, no entanto, que conste 
do comunicado inicial quais atri-
buições ou atividades que serão 
desenvolvidas pelo prestador dos 
serviços.   

O teletrabalhador não está sujeito 
ao cumprimento de jornada de tra-
balho, não tendo direito, portanto, 

ao recebimento de horas extras, 
salvo se as partes ajustarem de 
forma diversa.

Todavia, se o empregador tiver 
meios efetivos de controlar a jor-
nada é recomendado a adoção 
de controle, para fins de compen-
sação ou pagamento de horas su-
plementares excedentes.

De um lado não haverá a ne-
cessidade de concessão de vale 
transporte para os trabalhadores 
nessa condição, mas devem ser 
mantidos os benefícios, como vale 
refeição, plano de saúde, dentre 
outros usualmente concedidos.

Na Medida Provisória foi estendi-
da a utilização do sistema para os 
estagiários e aprendizes. Noutro 
norte, não se aplica aos trabalha-
dores que exercem funções em te-
leatendimento e telemarketing.

Home Office: planejamento e rotina de trabalho são fundamentais
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No que diz respeito às dispo-
sições relativas à responsabili-
dade pela infraestrutura, como 
aquisição, manutenção ou pelo 
fornecimento dos equipamentos 
tecnológicos necessários para a 
execução dos serviços em teletra-
balho, bem como o reembolso de 
eventuais despesas arcadas pelo 
empregado (luz, internet, dentre 
outras), devem constar de aditivo 
contratual firmado em até 30 (trin-
ta) dias após a alteração do siste-
ma de trabalho.

O uso de aplicativos e programas 
de comunicação fora da jornada 
de trabalho normal do empregado 
não constitui tempo à disposição, 
regime de prontidão ou de sobrea-
viso, exceto se houver previsão em 
acordo individual ou coletivo em 
sentido contrário.

Consoante já indicado, as ma-
térias relativas à antecipação de 
férias, de feriados e utilização de 
banco de horas, foram elencadas 
por meio da Medida Provisória 
927/2020.

Uma vez adotadas as disposições 
contidas na Medida Provisória, 
criada especialmente para ter vi-
gência durante o período de es-
tado de calamidade que o país 
atravessa, em razão da contami-
nação pelo novo coronavírus, não 
há de se falar em violação às leis 
trabalhistas, salvo em caso de de-
claração de ilegalidade ou incons-
titucionalidade.

As principais regras relativamente 
aos temas apontados e que devem 
ser observadas são as seguintes:

O empregado deve firmar um 
termo de responsabilidade se 
comprometendo a seguir as orien-
tações repassadas pelo emprega-
dor de modo a evitar doenças e 
acidentes de trabalho. A medida 
é salutar para o empregado como 
forma de proteção e para o em-
pregador que evitará ou reduzirá 
eventuais responsabilizações e 
condenações.

Com efeito, em razão da pres-
tação de serviços fora de suas 
dependências, o empregador de-
verá orientar o empregado, com 
regras claras, notadamente sobre 
ergonomia, atribuições a serem 
desenvolvidas, horários de traba-
lho para execução das mesmas, 
as pausas, para seguir as medidas 
com a finalidade de evitar contá-

Da Antecipação 
de Férias 
Individuais: 
O empregador informará ao em-
pregado sobre a antecipação de 
suas férias com antecedência de, 
no mínimo, quarenta e oito horas, 
por escrito ou por meio eletrônico, 
com a indicação do período a ser 
gozado. Destaca-se que mesmo 
se o trabalhador não tiver atingi-
do o tempo aquisitivo de férias, 
elas poderão ser adiantadas pelo 
empregador, sem contar que há a 
possibilidade de negociação de 
períodos futuros. Mas a antecipa-
ção de períodos futuros deverá ser 
precedida de acordo individual 
escrito.

gio com o vírus como, por exem-
plo, cumprir as orientações quanto 
à higiene amplamente divulgadas 
pelos meios de comunicação.
O empregador deve recomendar 
também que o empregado estabe-
leça planejamento e rotina de tra-
balho. Além de prevenir doenças, 
reflete em melhor produtividade 
por parte do mesmo.

Diante das considerações acima, 
constata-se que o teletrabalho re-
presenta uma boa alternativa nes-
se momento, quando for possível a 
sua aplicação, considerando que 
reduz a possibilidade de contágio 
por parte dos empregados, con-
tribui para a preservação de em-
presas em razão da continuidade 
da execução de suas atividades e 
para preservação dos postos de 
trabalho.

O período a ser concedido não 
pode ser inferior a cinco dias cor-
ridos. Os trabalhadores que per-
tençam ao grupo de risco (com 
mais de 60 anos ou com doenças 
crônicas - diabetes, hipertensão, 
tratamentos de câncer, doenças 
pulmonares crônicas, de acordo 
com o Ministério da Saúde), de-
verão ser priorizados para o gozo 
de férias, individuais ou coletivas.

O empregador poderá efetuar o 
pagamento até o 5º dia útil do 
mês subsequente ao início do 
gozo e poderá pagar o adicional 
de 1/3 até a data da quitação 
do 13º salário ao final do ano.

De outro lado, durante o estado 
de calamidade pública a que se 
refere a MP, o empregador pode-

3 -  O que eu preciso saber para antecipar férias, feriados, 
      bancos de horas sem ferir a lei?
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rá suspender as férias ou licenças 
não remuneradas dos profissionais 
da área de saúde ou daqueles 
que desempenhem funções essen-
ciais, mediante comunicação por 
escrito ou por meio eletrônico, pre-
ferencialmente com antecedência 
de quarenta e oito horas.

Concessão de 
Férias Coletivas:
O empregador poderá, a seu 
critério, conceder férias coletivas 
e deverá notificar o conjunto de 
empregados afetados com ante-
cedência de, no mínimo, quarenta 
e oito horas. Não é aplicável o 
limite máximo dos períodos anuais 
e o limite mínimo de dias corridos 
previstos na CLT.

Consta da Medida Provisória que 
ficam dispensadas a comunicação 
prévia ao Ministério da Economia 
e aos Sindicatos representativos 
da categoria profissional.

Dos Feriados:
Os empregadores poderão ante-
cipar o gozo de feriados não re-
ligiosos, por escrito ou por meio 

eletrônico,  com antecedência de, 
no mínimo, quarenta e oito horas, 
com a indicação expressa dos 
mesmos que, ainda, poderão ser 
utilizados para compensação do 
saldo em banco de horas.

O aproveitamento de feriados 
religiosos dependerá da concor-
dância do empregado, mediante 
manifestação em acordo individu-
al escrito.

Banco de Horas:
É permitida “a interrupção das 
atividades pelo empregador e a 
constituição de regime especial 
de compensação de jornada, 

por meio de banco de horas, em 
favor do empregador ou do em-
pregado, estabelecido por meio 
de acordo coletivo ou individual 
formal, para a compensação no 
prazo de até dezoito meses, con-
tado da data de encerramento do 
estado de calamidade pública.”

Quando for realizada a compen-
sação das horas, a jornada de tra-
balho diária do empregado não 
poderá ser superior a 10 (dez) e 
não podem ser compensadas mais 
de 2 (duas) horas por dia. Na hi-
pótese de compensação de saldo 
de horas, o empregador poderá 
assim determinar independente-
mente de convenção coletiva ou 
acordo individual ou coletivo.

No dia 01.04.2020, foi publicada 
a Medida Provisória 936/2020, 
que instituiu o Programa Emergen-
cial de Manutenção do Emprego e 
da Renda e dispôs sobre medidas 
trabalhistas complementares para 
enfrentamento do estado de cala-
midade pública em virtude do co-
ronavírus (covid-19).

O Programa Emergencial tem 
como objetivo: I - preservar o em-
prego e a renda; II - garantir a 
continuidade das atividades labo-
rais e empresariais; e, III - reduzir 
o impacto social decorrente das 
consequências do estado de cala-
midade pública e de emergência 
de saúde pública.

As ações a serem adotadas para 
atingir as finalidades são: I - o pa-
gamento de Benefício Emergencial 
de Preservação do Emprego e da 
Renda; II - a redução proporcional 
de jornada de trabalho e de salá-
rio; e, III - a suspensão temporária 
do contrato de trabalho.

4) Quais os aspectos Gerais a respeito da Medida 
    Provisória 936/2020?
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Consta expressamente na Medi-
da Provisória que as suas normas 
não tem incidência “no âmbito da 
União, dos Estados, do Distrito Fe-
deral e dos Municípios, aos órgãos 
da administração pública direta e 
indireta, às empresas públicas e 
sociedades de economia mista, in-
clusive às suas subsidiárias, e aos 
organismos internacionais.”

Ademais, o Benefício Emergencial 
não será devido ao empregado 
que esteja ocupando cargo ou em-
prego público, cargo em comissão 
de livre nomeação e exoneração 
ou a titular de mandato eletivo. 
Também não alcança empregado 
em gozo de: a) benefício de pres-
tação continuada do Regime Geral 
de Previdência Social ou dos Re-
gimes Próprios de Previdência So-
cial, ressalvado o recebimento de 
pensão ou auxílio acidente; b) se-
guro-desemprego, em qualquer de 
suas modalidades; e, c) da bolsa 
de qualificação profissional de que 
trata o art. 2º-A da Lei n° 7.998, 
de 1990.

O empregado com mais de um 
vínculo formal de emprego poderá 
receber, cumulativamente, Benefí-
cio Emergencial para cada vínculo 
com redução proporcional de jor-
nada de trabalho e de salário ou 
com suspensão temporária do con-
trato de trabalho.

E especificamente quanto ao em-
pregado com contrato de trabalho 
intermitente, ele fará jus ao bene-
fício emergencial mensal, no valor 
de R$ 600,00 (seiscentos reais), 
pelo período de três meses, mas re-
ferente a apenas um contrato nessa 
modalidade e não pode ser acu-
mulado com o pagamento de outro 
auxílio emergencial.

O Benefício Emergencial será cus-
teado com recursos da União e qui-
tado nas hipóteses em que ocorrer 
a redução proporcional de jornada 

de trabalho e de salário, ou da sus-
pensão temporária do contrato de 
trabalho.

A benesse será paga mensalmente 
enquanto durar uma ou outra das 
situações mencionadas.

Para tanto, o empregador deverá 
informar ao Ministério da Econo-
mia, no prazo de dez dias, que foi 
firmado o ajuste com o emprega-
do. A primeira parcela será paga 
em trinta dias. Os prazos indicados 
serão contados da data da cele-
bração do acordo.

Se o empregador não prestar a 
informação dentro do prazo indi-
cado, ficará responsável pelo pa-
gamento da remuneração no valor 
anterior à redução da jornada de 
trabalho e de salário ou da sus-
pensão temporária do contrato de 
trabalho. Neste caso, a data de 
início da concessão do Benefício 
Emergencial será a da informação 
e o benefício será devido pelo res-
tante do período.
O Benefício Emergencial terá como 
base de cálculo o valor mensal do 
seguro-desemprego a que o empre-
gado teria direito.

Quando se tratar de redução de 
jornada de trabalho e de salário, 
o mesmo será calculado aplican-
do-se sobre a base de cálculo o 
percentual da redução.

Já na suspensão temporária do 
contrato de trabalho o valor mensal 
corresponderá, em regra, a cem 
por cento do montante do seguro-
-desemprego a que o empregado 
teria direito.

Porém, a quantia será equivalente a 
setenta por cento do seguro-desem-
prego, quando a empresa que tiver 
obtido, em 2019, receita bruta su-
perior a R$ 4.800.000,00 (quatro 
milhões e oitocentos mil reais). Em 
contrapartida, o empregador con-

cederá ajuda compensatória men-
sal de trinta por cento do valor do 
salário do empregado, durante o 
período da suspensão temporária 
de trabalho.

A redução proporcional da jorna-
da de trabalho e de salário pode 
ser pactuada no máximo de até 
noventa dias, ainda que em ajustes 
sucessivos, desde que: a) seja pre-
servado o valor do salário-hora; b) 
seja firmada por acordo individual 
escrito entre empregador e empre-
gado, ressalvada determinação 
abaixo, o qual deverá ser encami-
nhado ao empregado com antece-
dência de, no mínimo, dois dias 
corridos; e, c) sejam observados 
os percentuais de vinte e cinco por 
cento, ou de cinquenta por cento, 
ou de setenta por cento.

De outro lado, a suspensão tempo-
rária do contrato de trabalho pode 
ser ajustada por até sessenta dias, 
fracionada em dois períodos de 
trinta dias, desde que seja celebra-
da por acordo individual escrito 
entre empregador e empregado, 
ressalvada determinação abaixo, 
o qual deverá ser encaminhado ao 
empregado com antecedência de, 
no mínimo, dois dias corridos.

Merece ser enfatizado que durante 
o período de suspensão temporária 
do contrato, o empregado tem di-
reito de auferir todos os benefícios 
concedidos pelo empregador e, 
ainda, fica autorizado a recolher 
para o INSS na qualidade de se-
gurado facultativo.

No período de suspensão tempo-
rária do contrato de trabalho é ve-
dado ao empregado desempenhar 
quaisquer atividades laborais, mes-
mo de forma parcial, inclusive se 
estiver em regime de teletrabalho, 
trabalho remoto ou trabalho à dis-
tância, sob pena de ser a mesma 
descaracterizada. Como se não 
bastasse, o empregador ficará su-
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jeito ao pagamento imediato da re-
muneração e dos encargos sociais 
referentes a todo o período, além 
de incidir as penalidades previstas 
em lei, convenção ou em acordo 
coletivo.

É importante destacar que é estabe-
lecido na norma que a jornada de 
trabalho e o salário pago anterior-
mente, ou o contrato de trabalho, 
serão restabelecidos no prazo de 
dois dias corridos, contados da 
cessação do estado de calamida-
de pública, ou da data prevista 
para encerramento da redução ou 
suspensão pactuadas, ou, ainda, 
da data da comunicação do em-
pregador informando ao emprega-
do sobre a sua decisão de anteci-
par o fim do período de redução 
ou da suspensão ajustadas.

O Benefício Emergencial poderá 
ser acumulado com o pagamento, 
pelo empregador, de ajuda com-
pensatória mensal, em decorrência 
da redução de jornada de trabalho 
e de salário ou da suspensão tem-
porária de contrato de trabalho.

A ajuda compensatória mensal: 
a) deverá ter o valor definido no 

acordo individual pactuado ou em 
negociação coletiva (exceto na hi-
pótese em que o seu percentual foi 
fixado na norma em 30%); b) terá 
natureza indenizatória; c) não inte-
grará a base de cálculo do impos-
to de renda retido; d) não integrará 
a base de cálculo da contribuição 
previdenciária e dos demais tribu-
tos incidentes sobre a folha de sa-
lários; e) não integrará a base de 
cálculo do valor devido ao FGTS; 
e, f) poderá ser excluída do lucro 
líquido para fins de determinação 
do imposto sobre a renda da pes-
soa jurídica e da Contribuição So-
cial sobre o Lucro Líquido das pes-
soas jurídicas tributadas pelo lucro 
real.

Além das disposições indicadas 
no parágrafo anterior, quando se 
tratar de redução proporcional de 
jornada e de salário, a ajuda com-
pensatória não integrará ao salário 
do empregado.

O empregado que receber o Be-
nefício Emergencial será portador 
de garantia provisória no emprego 
durante o período de vigência do 
ajuste e, ainda, por igual período 
após o término.

A garantia de emprego não se 
aplica ao empregado que der 
causa ao rompimento do contrato 
por pedido dispensa ou por justa 
causa.

Mas se o empregador promover a 
dispensa, sem justa causa, durante 
o período da garantia provisória 
no emprego, além do pagamento 
das parcelas rescisórias previstas 
na legislação em vigor, indenizará 
o empregado no valor de: a) cin-
quenta por cento do salário a que o 
empregado teria direito no referido 
período, na hipótese de redução 
de jornada de trabalho e de salá-
rio igual ou superior a vinte e cinco 
por cento e inferior a cinquenta por 
cento; b) setenta e cinco por cento 
do salário a que o empregado te-
ria direito no referido período, na 
hipótese de redução de jornada 
de trabalho e de salário igual ou 
superior a cinquenta por cento e 
inferior a setenta por cento; ou, c) 
cem por cento do salário a que o 
empregado teria direito no referido 
período, nas hipóteses de redução 
de jornada de trabalho e de salá-
rio em percentual superior a setenta 
por cento ou de suspensão tempo-
rária do contrato de trabalho.

As medidas de redução de jornada 
de trabalho e de salário ou de sus-
pensão temporária de contrato de 
trabalho poderão ser celebradas 
por meio de negociação coletiva, 
observados os prazos já indicados 
anteriormente.

E se utilizada a via negocial apon-
tada, na convenção ou no acordo 
coletivo de trabalho poderão ser 
estabelecidos percentuais de redu-
ção de jornada de trabalho e de 
salário diversos daqueles fixados, 
ou seja, de vinte e cinco, ou cin-
quenta, ou de setenta por cento.

Destaca-se, também, que se ajus-
tados percentuais de redução de 
jornada de trabalho e de salário di-MP 927/2020: medidas trabalhistas para enfrentamento da emergência de

saúde pública decorrente do Coronavírus
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versos: a) não será devido o Benefí-
cio Emergencial para a redução de 
jornada e de salário inferior a vinte 
e cinco por cento; b) o Benefício 
Emergencial será de vinte e cinco 
por cento sobre a base de cálculo 
prevista no art. 6º para a redução 
de jornada e de salário igual ou 
superior a vinte e cinco por cento 
e inferior a cinquenta por cento; c) 
o Benefício Emergencial será de 
cinquenta por cento sobre a base 
de cálculo prevista no art. 6º para 
a redução de jornada e de salário 
igual ou superior a cinquenta por 
cento e inferior a setenta por cento; 
e, d) o Benefício Emergencial será 
de setenta por cento sobre a base 
de cálculo prevista no art. 6º para 
a redução de jornada e de salário 
superior a setenta por cento.

Restou indicado na Medida Pro-
visória que as convenções ou os 
acordos coletivos de trabalho cele-
brados anteriormente poderão ser 
renegociados para adequação de 
seus termos, no prazo de dez dias 
corridos, contado da data da publi-
cação da MP.

Relevante realçar o comando conti-
do no § 4º, do artigo 11, da MP, 
ao dispor que “os acordos individu-
ais de redução de jornada de tra-
balho e de salário ou de suspensão 
temporária do contrato de trabalho, 
pactuados nos termos desta Medi-
da Provisória, deverão ser comuni-
cados pelos empregadores ao res-
pectivo sindicato laboral, no prazo 
de até dez dias corridos, contado 
da data de sua celebração”.

Essa modalidade de ajuste foi au-
torizada para determinados gru-
pos de trabalhadores, o que será 
adiante abordado.

E quanto ao tema esclarecemos a 
título exemplificativo, que o partido 
político, Rede Sustentabilidade, 
ajuizou Ação Direta de Inconstitu-
cionalidade (ADI 6363), perante 

o Supremo Tribunal Federal para 
tentar afastar a possibilidade de 
redução de jornada e salário ou 
de suspensão temporária do con-
trato de trabalho, mediante acordo 
individual, alegando ofensa aos 
artigos 7º e 8º da Constituição Fe-
deral.

No dia 17.04.2020, o Plenário 
do Supremo Tribunal Federal (STF), 
por maioria de votos, negou refe-
rendo à liminar concedida pelo 
ministro Ricardo Lewandowski, que 
estabelecia que após a comunica-
ção dos acordos individuais, os sin-
dicatos poderiam manifestar sobre 
a validade deles e deflagrar nego-
ciação coletiva. 

Consequentemente, ficou mantida 
a eficácia da Medida Provisória 
936/2020 em sua integralidade. 
Para ter validade os acordos não 
dependem de anuência do sindica-
to da categoria profissional.

Dessa forma, segundo posiciona-
mento do Supremo Tribunal Fe-
deral, a Medida Provisória, nos 
termos em que fora editada, não 
fere dispositivos da Constituição 
Federal.

Acerca do julgamento consta em 
notícia veiculada no site do STF, in 
http://portal.stf.jus.br/noticias/

verNoticiaDetalhe.asp?idConteu-
do=441651&ori=1, que preva-
leceu a divergência aberta pelo 
ministro Alexandre de Moraes indi-
cando, em síntese: 

a) “Ele entende que, em razão do 
momento excepcional, a previsão 
de acordo individual é razoável, 
pois garante uma renda mínima ao 
trabalhador e preserva o vínculo 
de emprego ao fim da crise. Se-
gundo ele, a exigência de atuação 
do sindicato, abrindo negociação 
coletiva ou não se manifestando no 
prazo legal, geraria insegurança 
jurídica e aumentaria o risco de de-
semprego”;

b) “Para o ministro, a regra não 
fere princípios constitucionais, pois 
não há conflito entre empregados 
e empregadores, mas uma conver-
gência sobre a necessidade de ma-
nutenção da atividade empresarial 
e do emprego. Ele considera que, 
diante da excepcionalidade e da 
limitação temporal, a regra está em 
consonância com a proteção cons-
titucional à dignidade do trabalho 
e à manutenção do emprego”; e,

c) “O ministro Alexandre de Mora-
es destacou ainda a proteção ao 
trabalhador que firmar acordo. De 
acordo com a MP, além da garan-
tia do retorno ao salário normal 

O Benefício Emergencial é concedido pelo Governo Federal aos trabalhadores que
tiveram redução de jornada de trabalho e de salário em função da crise causada
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após 90 dias, ele terá estabilidade 
por mais 90 dias.”

Pelo que pode ser constatado as 
medidas relativas ao pagamento 
do Benefício Emergencial, da re-
dução proporcional de jornada 
de trabalho e de salário, e da sus-
pensão temporária do contrato de 
trabalho, serão implementadas por 
meio de acordo individual ou de 
negociação coletiva quando se tra-
tar de empregados: I - com salário 
igual ou inferior a R$ 3.135,00 
(três mil cento e trinta e cinco re-
ais); ou, II - portadores de diploma 
de nível superior e que percebam 
salário mensal igual ou superior a 
duas vezes o limite dos benefícios 
do Regime Geral de Previdência 
Social. Nestes casos, basta a sim-
ples comunicação ao Sindicato 

no prazo de 10 (dez) dias após a 
celebração dos referidos acordos 
individuais.

Todavia, quanto for o caso de em-
pregados não enquadrados nos 
limites acima, as medidas somen-
te poderão ser estabelecidas por 
convenção ou acordo coletivo, 
ressalvada a redução de jornada 
de trabalho e de salário de vinte 
e cinco por cento, que poderá ser 
pactuada por acordo individual.

Em qualquer situação, vale dizer, 
se for adotada a redução propor-
cional de jornada de trabalho e de 
salário ou a suspensão temporária 
do contrato de trabalho, deve ser 
resguardado o exercício e o fun-
cionamento dos serviços públicos e 
das atividades essenciais.

As disposições previstas na Medi-
da Provisória se aplicam também 
aos contratos de trabalho de apren-
dizagem e de jornada parcial.

Em caso de irregularidades na 
adoção das ações os infratores po-
derão ser autuados e penalizados.

Por fim, consta da Medida Provisó-
ria que poderão ser utilizados os 
meios eletrônicos para atendimento 
dos requisitos formais previstos no 
Título VI da CLT, ao tratar das ne-
gociações coletivas, inclusive para 
convocação, deliberação, deci-
são, formalização e publicidade 
de convenção ou de acordo coleti-
vo de trabalho. Foi também fixado 
que os prazos previstos no mencio-
nado Título VI ficam reduzidos pela 
metade.

5) Flexibilização do salarial, como realizar o pedido 
    para a complementação do governo sem lesionar
    meu colaborador?
Conforme pode ser verificado aci-
ma são várias as hipóteses fixadas 
na Medida Provisória 936/2020, 
que autorizam a celebração de 
acordo entre empregador e em-
pregado, ou entre empregador e 
sindicato, de modo a permitir a re-
dução da jornada de trabalho e de 
salário ou a suspensão temporária 
do contrato de trabalho.

Em todas as situações, salvo me-
lhor juízo, na parte do valor a ser 
concedido pelo Governo o empre-
gado receberá quantia inferior ao 
salário pago normalmente, consi-
derando que o Benefício Emergen-
cial é atrelado ao seguro-desem-
prego. A demonstração desse fato 
pode ser vista, por exemplo, na 
planilha anexa.

Entretanto, na Medida Provisória 
é permitida a concessão por parte 

das empresas, cumulativamente ao 
pagamento do Benefício Emergen-
cial, de uma ajuda compensatória 
mensal, a qual deverá ser definida 
por acordo individual ou coletivo.

Assim, o empregador poderá, por 
mera liberalidade, fazer a comple-
mentação da parte do Governo, 
permitindo que o empregado ve-
nha a receber o valor integral do 
seu salário.

Lembre-se que a ajuda compensa-
tória mensal: a) terá natureza inde-
nizatória; b) não integrará a base 
de cálculo do imposto de renda 
retido; c) não integrará a base de 
cálculo da contribuição previdenci-
ária e dos demais tributos inciden-
tes sobre a folha de salários; d) não 
integrará a base de cálculo do va-
lor devido ao FGTS; e) poderá ser 
excluída do lucro líquido para fins 

de determinação do imposto sobre 
a renda da pessoa jurídica e da 
Contribuição Social sobre o Lucro 
Líquido das pessoas jurídicas tribu-
tadas pelo lucro real; e, f) quando 
se tratar e redução proporcional de 
jornada e de salário, ela não in-
tegrará ao salário do empregado.

Boletins ACMinas
Para ficar por dentro das atualiza-
ções jurídicas e econômicas em 
tempo real a Associação Comer-
cial e Empresarial de Minas criou 
a sessão especial Covid-19 em 
nosso site. Nela é possível ter aces-
so ao Boletim Jurídico e ao Boletim 
Econômico para informar você so-
bre os decretos e demais informa-
ções Jurídicas e econômicas que 
podem impactar você e o seu ne-
gócio com os desdobramentos da 
Pandemia do Covid-19. 
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Coronavírus: 
Impacto,
adaptação
e projeção

Entrevista

A pandemia evidencia alguns 
debates do cenário mundial. 
A incerteza sobre os impactos 
causados pelo Covid-19 afetam 
particularmente a exportação 
e importação de insumos. Para 
falar sobre as projeções e enten-
der seus impactos, assim como o 
quadro pós-crise,  o Jornal ACMi-
nas conversou com o Embaixador 
Luiz Cesar Gasser, para quem o 
Brasil é  um país em condições 
de poder se posicionar na busca 
por uma produção de insumos e 
de vacinas. 

Quais são os impactos do Co-
vid-19 em relação ao comércio 
mundial?  

É uma questão que se coloca 
como uma crise, e, como os 
economistas dizem, uma há uma 
recessão se iniciando. A proje-
ção dá conta de uma queda no 
PIB, e, no caso do Brasil, esta 
possibilidade é de 100%. No 
mundo inteiro as projeções são 
negativas, e isso vai significar 
impactos em termos de comér-
cio e de investimentos. Hoje nós 
já temos um primeiro impacto, 
já visível em segmentos como 
transporte e logística. O próprio 
confinamento já significa menor 

produção, não só no Brasil, mas 
em todos os países. A queda na 
produção industrial e a logística 
estão afetadas. Vôos internacio-
nais, movimento de pessoas so-
frem impactos que ainda estão 
sendo avaliados, mas são muito 
preocupantes. Há um esforço, 
que envolve diferentes ministé-
rios, inclusive o Itamaraty, para 
viabilizar a importação de insu-
mos para indústria e para fabri-
cação, seja de medicamentos, 
seja de equipamentos. Também 
temos buscado viabilizar a im-
portação de máscaras e outros 
equipamentos de proteção indi-
vidual. Esta é uma tarefa diária, 
com a qual estou colaborando 
ao fazer parte da força tarefa. 
Nós buscamos responder a uma 
demanda exponencial, muito 
maior que a capacidade que te-
mos de localizar esses insumos, 
mas o esforço está sendo feito. 
A indústria brasileira também é 
parceira nessa empreitada, são 
várias indústrias que estão se 
adaptando para produção des-
ses equipamentos. Isso envolve 
importação de peças, e nem 
toda indústria está qualificada 
para produzi-las, pois muitas são 
específicas. A indústria brasileira 
também está dando a sua con-
tribuição, e temos demandsa de 

várias indústrias que nos pedem 
apoio para importação de pe-
ças. Isso acontece diariamente. 
Como as relações já existentes 
entre os países serão 
conduzidas para aquisição dos 
insumos? 

Tudo é concentrado no Ministé-

Há um esforço, 
que envolve 
diferentes 
ministérios, 
inclusive o 

Itamaraty, para 
viabilizar a 

importação de 
insumos para 

indústria

“

“
rio da Saúde, que faz a coor-
denação, mas também existe 
demandas dos Estados. Nós 
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procuramos encaminhá-las, mas 
sempre em coordenação com o 
Ministério da Saúde. Os parcei-
ros comerciais são aqueles que 
já identificamos com produtores 
tanto de medicamentos quanto 
de insumos. Nós temos alguns 

cisarão se adaptar para melhor 
se prepararem. Neste sentido o 
Brasil tem todas as condições de 
se posicionar na busca da produ-
ção de certos insumos e também 
no plano das vacinas. Já temos 
uma competitividade importante, 
aumentar e capacitar essa indús-
tria é uma questão crucial. Tenho 
certeza de que hoje, embora 
estejamos em um momento de 
“apagar o incêndio” - e o mundo 
inteiro está tentando apagar in-
cêndios – é o momento de reagir 
à crise. Não deixamos de pensar 
no futuro. Como podemos evitar 
que isso aconteça? Parte da so-
lução, na minha opinião e na 
opinião de alguns acadêmicos, 
está na adequação da indústria 
e adaptação das cadeias. Hoje 
há uma concentração de produ-
ção de certos insumos em certos 
países. 

parceiros como China, Índia e 
Coreia do Sul, além de países 
europeus. 

Quais são impactos já mape-
ados pelo Ministério das Rela-
ções Exteriores em relação às 
importações e exportações? 

Esses cálculos ainda estão sendo 
feitos, mas a minha impressão, 
como alguém que tem  um olhar 
sobre a competitividade da indús-
tria, é de que podemos nos colo-
car de maneira competitiva nas 
exportações. Acredito que um 
dos efeitos dessa crise será uma  
adaptação das cadeias normais 
de produção, que precisarão 
deixar de ser tão concentradas. 
Elas tendem a se distribuírem, 
não vão desaparecer, mas pre-

co como exemplo. É preciso ava-
liar cada caso, não se trata de 
uma resposta simples. Fazê-lo se-
ria arriscar muito, mas acho que 
o momento, hoje, é o de estudar 
e avaliar com bastante cuidado 
essa situação e ver que lições 
podemos tirar dela. Adaptação, 
capacitação, enfim. 

Quais são as lições, na sua 
opinião, que delas podemos 
tirar? 

Tenho a impressão de que, consi-
derando minha atuação na área 
de exportação, é preciso uma 
adaptação da indústria, de modo 
a melhorar aquilo que a gente 
já tem. Digamos, uma indústria 
que tenha uma alta capacida-
de de produção e sofisticação. 
Podemos melhorar ainda mais e 
procurar, também na indústria de 
equipamentos, meios para buscar 
mais e explorar mais. Isso não 
é uma tarefa para o planejador, 
mas exige uma reflexão que pre-
cisamos fazer agora quanto ao 
fato de que muitas vezes a res-
posta tem que ser dada em um 
curto espaço de tempo, e nessa 
crise não tivemos isso. Ainda não 
há uma capacidade de produ-
ção de equipamentos para fazer 
parte da demanda imensa, nem 
no Brasil nem nos outros países. 
A maioria não tem essa capaci-
dade, por isto temos que tomar 
medidas para evitar que o aces-
so aos hospitais e às UTI’s seja 
desproporcional à nossa capaci-
dade. É preciso adaptar nossa 
indústria para vermos onde pode-
mos melhorar essa capacidade 
de reação, aprimorar, aperfeiço-
ar. E temos, sim,  essepotencial. 
O Brasil tem condições de buscar 
uma nova capacitação para uma 
futura crise dessa natureza.

Um dos efeitos 
dessa crise será 
uma  adaptação 

das cadeias 
normais de 

produção, que 
precisarão 

deixar de ser tão 
concentradas

O próprio 
confinamento já 
significa menor 

produção, não só 
no Brasil, mas em 
todos os países
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Como as indústrias brasileiras 
podem ganhar em competitivi-
dade e melhorar a produtivida-
de para se tornar mais competi-
tiva no mercado externo?

Essa é uma pergunta complexa. 
A indústria brasileira é bastante 
ampla, com vários segmentos e 
setores. Mencionei o farmacêuti-
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