COMUNICADO n.º6 –data 15-04-2020

COMUNICADO AOS ASSOCIADOS
ESCLARECIMENTO SOBRE AS AÇÕES DA ENTIDADE
Prezados Associados,
Compareci na manhã de hoje, quarta-feira 15/04, participando de reunião com o comitê de gerenciamento de crise do Município
de Montes Claros.
Na oportunidade, mais uma vez apresentei todas as dificuldades vivenciadas pelo nosso setor neste momento de fechamento do
comercio. Dei conhecimento que já têm ocorrido demissões e encerramentos de atividades de várias empresas, informei ainda
dos demais riscos e conseqüências que possam ocorrer se permanecer o fechamento, como: doenças do sistema nervoso e
psicológicas, aumento do desemprego, aumento de ocorrência de furtos causados até pelas necessidades da população e alem de
outras fatalidades . Conseqüências que, se somadas poderão ser maior que o número de vitimas do vírus.
Argumentei sobre as possibilidades e/ou modelo para abertura, como tem ocorrido em outras cidades de Minas e da nossa
região.
Alguns membros do comitê mencionaram que existem muitas discrepâncias da nossa cidade com outros Municípios, que não se
pode comparar o volume de pessoas em circulação em Montes Claros com algumas cidades da região que conseguiram abrir.
Argumentaram também que em Montes Claros não possui o volume de leitos e testes necessários para atender a população do
Município e muitas vezes da região, e que são pré-requisitos pelas normativas do Ministério da saúde para abertura do comercio
O Membro do Ministério Púbico Federal mencionou que em cidades polos de MG, como Montes Claros, que obtiveram a
liberação para abertura mas não atendeu os critérios técnicos o próprio MP propôs ação e a Justiça e cassou o decreto do
Executivo.
Solicitei informações das quantidades de leitos e kits para testes necessários para liberação. E a Secretária de Saúde ficou de
passar a informação com objetivo de tentarmos o envolvimento da iniciativa privada nestas aquisições.
Em contato posterior com procurador do município, o mesmo informou que o Município está tentando a compra do material
necessário e que deve ocorrer num menor tempo possível, porém não tinha como precisar qual seria este prazo.
Diante de tais informações não foi possível a liberação imediata, e nem a certeza de que será possível a abertura dia 22/04
quando o atual decreto decorre a sua vigência.
Amanhã teremos reunião com a participação das demais entidades de outros segmentos para buscarmos soluções conjuntas para
que o setor econômico venha buscar a retomada das atividades.
Sugiro a vocês nossos associados a organizar os negócios para que possamos retornar o mais breve possível, cuidando da parte de
segurança de vocês, dos colaboradores e dos clientes, treinar suas equipes para estes novos tempos que estamos vivendo,
organizar a gestão e buscar novas ferramentas para a sobrevivência das suas empresas, preparem seus negócios para o comércio
eletrônico e meios digitais.
Vamos seguir firmes nesse propósito obter a liberação, mas não devemos abrir mão da prevenção para vencer mais essa batalha!
Contem conosco!
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