COMUNICADO n.º11 – Data 29/04/2020
ESCLARECIMENTO SOBRE AS AÇÕES DA ENTIDADE
Prezados Associados,
Compareci em todas as reuniões que o Comitê de Gerenciamento de Crise do Município de Montes
Claros realizou no período de 24/04, data do nosso último comunicado com este conteúdo, até hoje
29/04/2020,
Nosso propósito nas reuniões é de sempre levar os anseios da classe para o debate, reforçando,
sobretudo, a necessidade da liberação para o funcionamento do comércio com maior brevidade
possível, porem respeitando todas as medidas sanitárias e de segurança.
Na medida em que estão sendo expostos os riscos econômicos e sociais, sem jamais deixar de
considerar os riscos sanitários, temos conseguindo evoluir com as negociações.
No dia 28/04 participei a convite do Prefeito, Sr. Humberto Souto, da videoconferência com outras
Entidades e o SEBRAE. Presentes também estiveram o Secretário de Serviços Urbanos, Sr. Vinícius
Versiani, a Secretária de Saúde, Sra. Dulce Pimenta, e o assessor de Comunicação, Sr. Alessandro
Freire, além do Prefeito, de forma virtual. Na pauta, problemas e soluções frente à pandemia da
COVID-19 e o plano de retomada gradual das atividades.
O Prefeito foi muito receptivo às nossas demandas, mas, demonstrou-se muito preocupado com a
segurança da saúde da população, porém iniciamos as tratativas tendo como objetivo a flexibilização
do isolamento social e, como consequência, os passos seguintes para a retomada das atividades.
O Prefeito informou que sua decisão será baseada em informações técnicas, sanitárias e de
segurança para a população, logo não houve garantia do mesmo sobre a liberação. No entanto, foi
enfático: se as condições técnicas forem favoráveis e venha acatar as propostas que serão
apresentadas, se estas forem descumpridas poderá voltar ao status anterior, ou seja, fechar tudo
novamente e, também se houver agravamento da situação sanitária dentro do município, o mesmo
poderá ocorrer.
Foi agendada com o mesmo grupo de pessoas uma reunião para hoje no SEBRAE, quando
trataremos do detalhamento do processo a ser submetido à apreciação do Prefeito.
Tomamos conhecimento de um plano de flexibilização divulgado pelas redes sociais, podemos
afirmar que não se trata do plano que esta em analise.
Assim, caso seja liberado abertura, recomendamos a todos seguirem rigorosamente todas as
medidas, para evitar um retrocesso no processo.
Agora vamos aguardar as decisões das autoridades competentes e contar que sejamos atendidos
em todos os nossos pedidos.
Vamos seguir firmes e empenhados na sobrevivência das empresas, mas, não devemos abrir mão
da prevenção para vencer mais essa batalha!
Contem conosco!
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