A crise mundial de saúde desencadeada pelo Coronavírus atinge
proporções de um terremoto em escala global. Suas consequências
agravam a crise econômica que já vinha em curso desde 2008 e
apontava um baixo crescimento do PIB mundial em 2020. O Brasil e
Minas Gerais são atingidos fortemente por grave crise. Recai sobre a
população o desafio de se manter em quarentena como única
maneira de salvar a própria vida.
O isolamento social só é possível reorganizando a economia,
destinando recursos para garantia de renda, direitos e saúde pública.
Caminho oposto ao que vinha sendo aplicado a nível nacional e
estadual com as políticas neoliberais. Políticas e reformas que
fragilizaram o SUS, concentraram renda, aumentaram a pobreza, os
desempregados, precarizados e trabalhadores informais.
As medidas até agora anunciadas são insuficientes para a garantia
da vida do povo, especialmente dos mais pobres. O Presidente Jair
Bolsonaro e o Governador Romeu Zema assumem iniciativas que
agravam as consequências da pandemia, descumprindo as
orientações da OMS, expondo a população ao vírus e gerando um
número cada vez maior de contaminação e óbitos.
Ainda assim, prefeitos como Antônio Almas, de Juiz de Fora, adotam
a proposta do Governador, executando medidas de flexibilização do
isolamento social e colocando a população ainda mais em risco.
Frente a isso, movimentos populares, coletivos, associações,
entidades religiosas, partidos e entidades sindicais, nos unificamos,
após um profundo debate, na Plataforma Nacional Emergencial
para o Enfrentamento da Pandemia do Coronavírus e da Crise
Brasileira (disponível em www.encurtador.com.br/jr579); na
Plataforma
Estadual
de
Emergência
(disponível
em
https://tinyurl.com/PEE-FBPMG) e, agora, em uma PLATAFORMA
REGIONAL DE EMERGÊNCIA – subscrita por x entidades – com
as seguintes reivindicações aos poderes públicos municipais:
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1.medidas para a saúde
Mais recursos para o SUS. Pela revogação
imediata da Emenda Constitucional 95/2016. O
fortalecimento do SUS é fundamental para
superarmos a crise.
Aquisição de Equipamentos de Proteção
Individual (EPI) para os profissionais da área de
saúde, garantindo a menor exposição ao
contágio e menor risco aos profissionais de
saúde,
da
equipe
médica
às
equipes
administrativa e de apoio, que têm cumprido
um papel fundamental no combate a doença.
Valorizando as parcerias com instituições
inseridas no Município.
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1.medidas para a saúde
Manutenção
do
isolamento
social
nos
municípios, com fechamento do comércio,
ensino, clubes recreativos, áreas públicas. Pela
revogação do decreto de flexibilização de
atividades e manutenção do isolamento
horizontal e a adesão ao Programa Minas
Consciente, do Governo Zema, nos municípios.
Garantir a proteção da população ao contágio,
com a aquisição Equipamentos de Proteção
Individual (EPI), valorizando a produção de
pequenos produtores, incentivando cooperativas
de trabalho e parcerias com instituições
inseridas nos municípios.
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1.medidas para a saúde
Disponibilizar e acelerar testes, estendendo a
todos que apresentem sintomas. Minas Gerais é
um dos estados que menos testa sua população,
o que impede o conhecimento da dimensão real
da situação e gera uma falsa sensação de baixo
contágio
nos
municípios,
prejudicando
gravemente a adesão da população ao
isolamento social. Além disso, com a falta de
testes para diagnóstico da Covid-19, muitas
pessoas são infectadas sem que haja o devido
tratamento, o que leva à exposição de outras ao
contágio. A testagem da população, portanto, é
essencial para que os municípios e o SUS se
preparem de forma adequada para o combate à
pandemia e possam garantir o atendimento aos
enfermos.
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1.medidas para a saúde
Realização de campanha direcionada ao
isolamento, cuidados de saúde e prevenção ao
contágio do novo Coronavírus, principalmente
nas periferias, visando a conscientização da
necessidade do isolamento social e das medidas
de segurança sanitária, coletivas e individuais.
Grande parte da população residente nestas
áreas continua tendo de trabalhar neste período.
A dinâmica da vida cotidiana permaneceu
praticamente intacta e sem os devidos cuidados.
Fortalecer parcerias entre as prefeituras e a
UFJF no enfrentamento à Covid-19 no âmbito
das pesquisas e ações desenvolvidas pela
instituição
no
diagnóstico
técnico-social,
tratamento e combate à pandemia.
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1.medidas para a saúde
Criação de uma lista única de leitos de
internação e de UTI, em hospitais públicos e
privados, para o tratamento de pacientes da
Covid-19, como medida efetiva para ampliação
dos leitos de UTI e democratização do acesso ao
tratamento.
Criação de hospitais de campanha para o
tratamento da Covid-19, uma vez que os leitos
de hospitais públicos e privados podem vir a ser
insuficientes para o tratamento de toda a
população contaminada pela doença.
Cobrar os Governos Estadual e Federal pela
garantia de insumos básicos, assistência à
saúde e revisão da superlotação nos presídios.

08

1.medidas para a saúde
Garantia de assistência de saúde nos distritos,
comunidades rurais, quilombolas e indígenas,
por meio dos ACS – Agentes Comunitários de
Saúde para atender a população e orientar a
prevenção da contaminação por Coronavírus.
Fornecer equipamento de proteção individual
para que as equipes de Atenção Básica possam
atuar junto às comunidades com segurança.
Contratação de novos Agentes Comunitários de
Saúde (ACS) para garantir o acompanhamento
da população durante o período de quarentena
e prevenindo a expansão da doença nos
municípios.
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1.medidas para a saúde
Publicização de protocolo de orientação aos
estabelecimentos prestadores de serviços
essenciais,
relativos
à
segurança
dos
funcionários,
servidores
e
clientes,
para
funcionamento durante o tempo de pandemia,
reforçando a fiscalização do cumprimento das
medidas previstas.
Distribuir produtos básicos de higiene e
prevenção ao contágio para a população rural e
população em situação de rua, tais como sabão,
álcool em gel, máscaras, entre outros.
Garantir o acesso à água potável a toda
população.
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2.Trabalho, renda, proteção social e redução
dos custos de vida para os mais pobres
Complementação de renda. Em Minas Gerais a
maior parte dos trabalhadores se encontram na
informalidade, desempregados, subempregados
ou na condição de autônomos, sem condições
de trabalhar no período da quarentena. A renda
emergencial aprovada a nível federal é
insuficiente,
é
preciso
aprovar
uma
complementação a nível estadual e as
prefeituras tem papel crucial na cobrança ao
governo de Romeu Zema.
Isenção da taxa de iluminação pública para as
famílias de baixa renda dos municípios,
cadastradas no CAD Único e na rede municipal
de educação, para os próximos seis meses
(podendo ser postergado).
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2.Trabalho, renda, proteção social e redução
dos custos de vida para os mais pobres
Suspensão da cobrança de aluguel das famílias
de baixa renda e de todos os despejos no
período de pandemia. Os poderes públicos
municipais devem deflagrar leis que suspendam
a cobrança de aluguel das famílias de baixa
renda, por um período inicial de seis meses
(podendo ser postergado), com acordo de
suspensão do pagamento do IPTU aos donos dos
imóveis durante este período para proprietários
de mais de um imóvel. Além disso, devem
suspender as ações e os processos de
reintegração de posse, garantindo o acesso à
moradia e dignidade e possibilitando que as
famílias possam se concentrar nos desafios
centrais
deste
momento,
que
são
a
sobrevivência e a saúde.
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2.Trabalho, renda, proteção social e redução
dos custos de vida para os mais pobres
Garantir e ampliar a aquisição de alimentos de
pequenos produtores, com a compra direta de
alimentos da agricultura familiar e áreas de
reforma agrária, possibilitando a manutenção da
renda para a população rural mais vulnerável.
Concentrar esforços no levantamento das
demandas dos bairros e favelas. Construir um
diagnóstico para fortalecer o combate à
pandemia e suas consequências nas diversas
áreas dos municípios.
Garantir que a população dos bairros e favelas
tenha assegurado o seu direito de permanecer
em quarentena. Os municípios devem,
conjuntamente com Governo do Estado,
garantir a distribuição de alimentos, produtos
de higiene pessoal e de limpeza.
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2.Trabalho, renda, proteção social e redução
dos custos de vida para os mais pobres
Intensificar e reforçar o acompanhamento da
assistência social à população em situação de
rua.
Ampliar vagas de abrigamentos destinados à
população em situação de rua, resguardando a
proteção entre sintomáticos e não sintomáticos
para Covid-19.
Destinar escolas e outras estruturas públicas
desabitadas durante a pandemia ao abrigo da
população em situação de rua no período de
quarentena, garantindo amparo, segurança e
condições adequadas para o isolamento social à
estas pessoas.
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2.Trabalho, renda, proteção social e redução
dos custos de vida para os mais pobres
Realização de campanha nas periferias,
distritos e comunidades rurais para inscrição
no programa de Auxílio Emergencial do
Governo Federal, considerando a dificuldade de
acesso aos meios necessários para a inscrição, é
importante que as prefeituras realizem
campanhas em seus municípios garantindo,
assim, acesso de todos e todas.
Apoio às campanhas de solidariedade que
acontecem na região. As prefeituras devem
garantir apoio logístico para a distribuição,
assim como pontos de arrecadação para
aquisição de alimentos, produtos de higiene
pessoal e de limpeza para garantir que a
população que vive nas periferias possa
permanecer pelo período que for necessário em
quarentena.
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2.Trabalho, renda, proteção social e redução
dos custos de vida para os mais pobres
Ampliar os pontos de acesso à internet para
espaços públicos nos bairros, com vista a
facilitar o acesso da população em geral ao
cadastro para o Auxílio Emergencial do Governo
Federal.
Posicionamento das prefeituras junto ao
Governo do Estado pelo pagamento dos
salários atrasados dos trabalhadores e
trabalhadoras da rede estadual de ensino.
Desenvolver ações de enfrentamento ao
aumento do número de casos de violência
contra idosos, crianças, mulheres, negros e
negras, pessoas LGBTQI+ e população em
situação de rua, que são grupos mais
vulneráveis e, por esse motivo, necessitam de
atenção especial.
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3.COMBATE À VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER

Garantir a manutenção do funcionamento da
Casa da Mulher.
Fortalecer a rede de apoio e combate à
violência doméstica, considerando que muitas
vítimas da violência de gênero se encontram em
isolamento social em companhia de seus
agressores.
Desenvolver
um
canal
destinado
ao
recebimento de denúncias de violência
doméstica pela internet, com plantão telefônico
e número de Whatsapp para orientar e
encaminhar mulheres em situação de violência.
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3.COMBATE À VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER

Realizar campanha publicitária com ações de
combate à violência contra a mulher com spot
de rádio, TV, vídeos educativos nas redes sociais
e carro de som circulando nos bairros,
informando os serviços de proteção e abrigo às
mulheres em situação de violência.
Garantir casas abrigos para acolhimento das
mulheres e crianças em situação de violência
doméstica.
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4.Medidas para a Educação
Não aplicar a Educação a Distância (EaD) como
atividade curricular na educação básica
municipal. Isso prejudicaria o acesso à educação
aos mais vulneráveis, além de não garantir a
qualidade de ensino.
Pressionar o Governo do Estado para a não
aplicação da modalidade de Educação a
Distância (EaD) como atividade curricular, uma
vez que não é acessível à toda a população e, por
isso, prejudicaria a qualidade de ensino.
Criar políticas reguladoras, que impeçam a
substituição da educação presencial pela
modalidade de Educação a Distância (EaD),
mesmo em períodos extensos de isolamento
social e suspensão das aulas, garantindo
educação de qualidade.
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4.Medidas para a Educação

Prefeituras se posicionarem pela manutenção
do fechamento das escolas estaduais nos
municípios durante a pandemia. A reabertura
das escolas, coloca em risco a vida dos
servidores e dos estudantes, além de suas
famílias e a comunidade escolar.
Distribuição de cestas básicas para os e as
estudantes da rede pública municipal de
educação, garantindo que a alimentação, a
saúde e bem-estar mínimo das crianças, jovens e
estudantes da Educação de Jovens e Adultos
(EJA) seja uma prioridade neste momento de
pandemia, ampliando os projetos de PNAE.
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4.Medidas para a Educação

Manter salários e benefícios de todos os
profissionais da educação durante a pandemia,
incluindo os trabalhadores e trabalhadoras das
creches, terceirizados e aqueles em contratos
temporários.
Garantir o direito das crianças, jovens e adultos
à reposição das horas e conteúdo de aula.
Grande parte da população não tem acesso à
internet e/ou aos equipamentos necessários
para o cumprimento de atividades pedagógicas
durante o período de isolamento social,
portanto, as atividades em tempo de
quarentena não devem ser contabilizadas como
atividades do calendário escolar e o direito dos
educandos a todo o conteúdo programático
deve ser assegurado.

21

5.ABASTECIMENTO ALIMENTAR E COMBATE À FOME

Organizar de forma massiva a produção e
distribuição de alimentos saudáveis da
agricultura familiar nas cidades, por meio do
Programa de Aquisição de Alimentos - PAA.
Distribuir, no mínimo, três vezes ao dia,
alimentação em kits individuais para a
população em situação de rua, com a criação de
pontos de distribuição de alimentos em
diferentes locais dos municípios.
Distribuir cestas básicas de alimentos para as
comunidades e populações que estão na linha
da pobreza, que terão dificuldades de acessar
apenas com os recursos do Programa Bolsa
Família.
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5.ABASTECIMENTO ALIMENTAR E COMBATE À FOME

Assegurar o cumprimento do PNAE durante o
distanciamento social, com comida saudável
para atender crianças e suas famílias.
Desenvolver um projeto que opere junto aos
agricultores
familiares,
garantindo
o
abastecimento de hospitais, comunidades e
instituições públicas que tenham necessidade.
Distribuir sementes, mudas e equipamentos
aos agricultores familiares/camponeses visando
ampliar a produção de alimentos.
Organizar hortas urbanas agroecológicas para
produção de alimentos e geração de empregos
nas comunidades.
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ASSINATURAS
8M - Fórum de Coletivos e Mulheres Feministas de Juiz de Fora
Aliança Nacional LGBTI
Aliança pela Infância - Núcleo Juiz de Fora
Associação de Assistência Social, Reciclagem e Artesanato (LIXARTE)
Associação de Mulheres Negras Chica da Silva
Associação de Professores de Ensino Superior de Juiz de Fora (APES)
Associação dos Artesão da Feira de Economia Solidária de Juiz de Fora
(FECOSOL)
Batuque Afro Brasileiro de Nelson Silva
Central dos Sindicatos Brasileiros (CSB)
Central dos Trabalhadores e Trabalhadoras do Brasil (CTB)
Central Única dos Trabalhadores (CUT)
Centro Acadêmico de História Galba di Mambro (CAHIS-UFJF)
Centro Acadêmico do Curso de Arquitetura e Urbanismo (CACAU-UFJF)
Centro Acadêmico Murilo Mendes (Letras-UFJF)
Centro Acadêmico Nicholas Domingues (Bacharelado
Interdisciplinar em Ciências Humanas - UFJF)
Centro de Referência em Direitos Humanos
Centro de Referência de Promoção da Cidadania LGBTQI+ (CeR-LGBTQI+)
CineFanon
Coletivo DOM
Coletivo Feminista Classista Ana Montenegro
Coletivo de Diálogo Interreligioso pela Vida
Coletivo Liberdade
Coletivo Maria Maria - Núcleo da Marcha Mundial das Mulheres
Coletivo Vozes da Rua
Cooperativa Regional de Cooperação Agrícola da Zona da Mata de Minas
Gerais (COOPERARCA-ZM)
Conselho Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional (COMSEA-JF)
Consulta Popular
Corpo Coletivo
Diretório Acadêmico Ana Kucinski (Química - UFJF)
Diretório Acadêmico da Estatística - UFJF
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ASSINATURAS
Diretório Central dos Estudantes da Universidade Federal de Juiz de Fora
(DCE-UFJF)
Grêmio Estudantil Antônio Carlos - Gestão "Nossa Força e nossa
Voz" (Escola Estadual Antônio Carlos)
Incubadora Tecnológica de Cooperativas Populares da Universidade Federal
de Juiz de Fora (INTECOOP/UFJF)
Instituto Educação e Cidadania
Instituto Feijão de Ogum
Levante Popular da Juventude
Liga Socialista
Mandato da Deputada Federal Margarida Salomão (PT)
Mandato do Deputado Estadual Betão Cupolillo (PT)
Mandato do Vereador Juraci Scheffer (PT - Juiz de Fora)
Mandato do Vereador Marquinho (PT - Matias Barbosa)
Monte de Gente Interessada em Cultivo Orgânico (MOGICO)
Movimento Fé e Política
Movimento dos Trabalhadores Cristãos (MTC)
Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST)
Movimento Kizomba
Movimento Negro Unificado (MNU)
Mutirão da Meninada do Vale Verde
O AndarDeBaixo
Partido Comunista Brasileiro (PCB - Juiz de Fora)
Partido Comunista do Brasil (PCdoB - Juiz de Fora)
Partido Comunista do Brasil (PCdoB - Lima Duarte)
Partido Socialismo e Liberdade (PSOL - Juiz de Fora)
Partido dos Trabalhadores (PT - Bicas)
Partido dos Trabalhadores (PT - Goianá)
Partido dos Trabalhadores (PT - Juiz de Fora)
Partido dos Trabalhadores (PT - Matias Barbosa)
Rede Brasileira de Arteducadores (ABRA)
Resistência (PSOL)
Revolução Brasileira (PSOL)
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ASSINATURAS
Sindicato dos Professores de Juiz de Fora (Sinpro-JF)
Sindicato dos Trabalhadores Ativos, Aposentados e Pensionistas do Serviço
Público Federal no Estado de Minas Gerais (Sindsep-MG) - Núcleo Zona da Mata
Sindicato dos Trabalhadores das Indústrias Metalúrgicas de Juiz de Fora e
Região (Stim/JF)
Sindicato dos Trabalhadores dos Correios de Juiz de Fora e Região
(SINTECT-JFA)
Sindicato dos Trabalhadores em Seguridade Social,
Saúde, Previdência, Trabalho e Assistência Social em Minas Gerais – Regional
Zona da Mata (Sintsprev-MG)
Sindicato dos Trabalhadores Técnico-Administrativos em Educação das
Instituições Federais de Ensino no Município de Juiz de Fora (Sintufejuf)
Sindicato dos Trabalhadores Têxteis de Juiz de Fora
União Brasileira dos Estudantes Secundaristas (UBES)
União
Colegial de Minas Gerais (UCMG)
União da Juventude Comunista (UJC)
União da Juventude Socialista (UJS)
Unidos pela Igualdade Social (UPIS)

26

