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Belo Horizonte, 22 dejulho de 2020

Ofício: 437/2020

Romeu Zema Neto

Governador do Estado de Minas Gerais

Excelentíssimo Governador,

A Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado de Minas Gerais -

Fecomércio MG e seus sindicatos empresariais têm acompanhado de perto todos os
desdobramentos envolvendo a pandemia do SARS-CoV-2, notadamente os reflexos
económicos no setor do comércio de bens, serviços e turismo.

É fato que grande parte das atividades comerciais no Estado estão paralisadas há

algum tempo. A Fecomércio MG, como entidade patronal representante da categoria
económica do comércio de bens, serviços e turismo, defende o fim da suspensão das
atividades empresariais. É imprescindível que haja a retomada das atividades empresariais

do comércio de bens, serviços e turismo em nosso Estado, seguindo todas as recomendações

de saúde, visando a preservação das empresas e a manutenção do emprego e da renda.

Infelizmente os dados do CAGED referentes ao mercado de trabalho comprovam que
a pandemia do SARS-CoV-2 vem afetando de forma negativa boa parte das empresas de Minas

Gerais. No total, 62,4% dos municípios mineiros(532) apresentaram destruição de postos de

trabalho no acumulado de janeiro a maio do corrente ano. Juntos, somam 132.573 vagas

formais encerradas no período. Por outro lado, 290 municípios apresentaram saldo positivo,
totalizando a geração de 21.018 postos de trabalho.

Dessa forma, é de suma importância que Minas Gerais retome plenamente o exercício

das atividades empresariais, notadamente as afetas ao setor de comércio de bens, serviços

e turismo que em muitos casos já somam mais de 120 (cento e vinte) dias de fechamento,

impossível, deste modo, a continuidade da suspensão s/ne d/e.
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Aliado aos desdobramentos económicos sociais alarmantes, tem-se ainda a

preocupante insegurança jurídica que cerca o ambiente de negócios brasileiro. Em Minas

Gerais a situação não é diferente e recentemente fomos surpreendidos com a medida cautelar

concedida monocraticamente pela Desembargadora do Tribunal de Justiça do Estado de

Minas Gerais (TJMG), Márcia Mana Milanez, nos autos da Ação Declaratória de
Constitucionalidade n9 1.0000.20.459246-3/000, movida pelo Ministério Público do Estado de

Minas Gerais (MPMG).

Diante do cenário atual, a Fecomércio MG defende a urgente adequação do Programa

Minas Consciente para que possamos viabilizar a continuidade das atividades empresariais e,
principalmente, evitar retrocessos em municípios mineiros cujas diretrizes locais

caminhavam de forma exitosa através do diálogo paritário com todos os atores sociais da
respectiva região.

Não se pode ignorar a amplitude geográfica e as diferenças climáticas do nosso Estado,

formado por 853 (oitocentos e cinquenta e três) municípios, o que torna ainda mais
desafiadora a implantação de normas padronizadas em todas as regiões mineiras.

Outrossim, de acordo o Informe Epidemiológico, disponibilizado no site da Secretaria

de Estado de Saúde de Minas Geraisz, em muitos municípios mineiros não há, até o momento,

qualquer confirmação da pandemia do SARS-CoV-2. Nesse sentido, necessário se faz destacar

o fato de que não há uma padronização uniforme de testagem nos municípios, notadamente

as preventivas ou em massa, portanto, tem-se constatado que muitas regiões, impulsionadas

pela demanda e com o custeio da iniciativa privada, realizam maior volume de testes em

detrimento de outras que não possuem qualquer ação nesse sentido.

Nesse contexto, a atuação do Poder Executivo Estadual deve caminhar de forma

conjunta com a realidade local e a fixação de normas gerais pelo Estado de Minas Gerais,

principalmente as atinentes às regras sanitárias, de suma relevância para nortear as ações dos

municípios, no entanto, a preocupação da Fecomércio MG esbarra na harmonização das
diretrizes gerais com as particularidades e características locais.

O desafio é enorme para todos, mas a Fecomércio MG confia quejuntos construiremos

novas possibilidades visando adequar o Minas Consciente à anual realidade imposta pelo
Poder Judiciário. Dentre os aspectos iniciais que julgamos importante, destacamos a
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premente necessidade de adoção de novos critérios para divisão do Estado, substituindo o
atual modelo baseado em Macrorregiões.

Em estudo realizado pelo Departamento de Economia da Fecomércio MG(doc.anexo),

tendo como referência uma nova divisão do Programa Minas Consciente por Mícrorregiões,

constatamos que poderá causar assimetrias no processo de padronização dos procedimentos
a serem adotados, visto o impacto que cada município tem na atividade económica e nas suas

respectivas dinâmicas sociais(empregabilidade, número de estabelecimentos, renda auferida

etc). Nesse sentido, sugerimos uma nova reorganização, tendo como premissa uma maior
homogeneização dos municípios, visando o agrupamento dos mesmos com métricas mais

proximas e que, consequentemente, possuam uma dinâmica compatível.

Para tanto, sugerimos que, partindo da divisão do Estado de Minas Gerais em

Microrregiões, o que representa atualmente um total de 66 (sessenta e seis), seja realizado

um segundo recorte tendo como referência a riqueza gerada (PIB) pelo município. Dessa
forma, poderá ser atingido um número expressivo de atividades empresariais e,
consequentemente, de postos de trabalho.

Lado outro, sugerimos a revisão da redação da Deliberação n' 17, de 22 de março de

2020, do Comitê Extraordinário Covid-19, criado pelo Governo de Minas Gerais por meio do

Decreto nQ 47.886, de 15 de março de 2020, que determinou aos municípios mineiros a

suspensão dos serviços, atividades ou empreendimentos, públicos ou privados, com
circulação ou potencial aglomeração de pessoas.

Apesar dos esclarecimentos prestados pelo Governo de Minas Gerais em relação ao
alcance da norma, em especial, do artigo 6', é fato que o Poder Judiciário e o Ministério

Público do Estado de Minas Gerais caminham no sentido de tratar a Deliberação n' 17/2020

como norma vinculativa e limitativa da competência dos gestores públicos municipais.

Nesse sentindo, julgamos importante que a regra estadual traga diretrizes gerais, em

especial as voltadas às condições sanitárias e de saúde que deverão ser observadas pelos

municípios para retomarem as atividades económicas locais, como, por exemplo, definir taxa
de ocupação dos hospitais, estrutura de saúde mínima exigida pelo Estado, dentre outras.

Registramos, ainda, nossa grande preocupação com o setor de eventos: é sabido que
o segmento naturalmente atua com aglomeração de pessoas, o que praticamente inviabiliza

a execução de suas atividades diante do cenário atual envolvendo a pandemia do SARS-CoV-

2 e das limitações normativas vigentes. No entanto, o que se espera é uma previsibilidade de

retorno, com a orientação e a limitação do número de pessoas e, até mesmo, a vedação de
participação de integrantes do grupo de risco. IhüÁ'
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Finalmente, a cadeia envolvendo o setor de turismo de Minas Gerais também clama

por atenção especial, visto que as atividades turísticas são responsáveis por quase 8% dos

empregos formais no Estado, segundo dados do Observatório do Turismo. Além disso. de

acordo com um levantamento da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e

Turismo(CNC)2, no período de março a maio deste ano o setor acumulou perdas de R$ 87,79

bilhões em todo o país. No Estado, essa perda chega a R$ 7,09 bilhões.

Reiteramos que o Sistema Fecomércio MG, Sesc, Senac e Sindicatos continuará

engajado e à disposição do Governo de Minas Gerais na divulgação, através de nossos canais

de comunicação, de campanhas, informativos e vídeos que estimulem medidas de higiene e
saúde voltadas ao autocuidado para evitar a proliferação do coronavírus.

Sem mais para o momento, agradecemos a oportunidade de dialogar com o Estado de

Minas Gerais e temos a confiança que nossos pleitos serão atendidos.

Cordialmente,

U,/«%- üpü"«
MARIA LUIZA MAIA OLIVEIRA

Presidentelnterina
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