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BELÉM, QUARTA-FEIRA, 25 DE MARÇO DE 2020

3,65%
ao mês.

7,02% ao ano.
Hot money 0,82% ao mês

TBF

 (Ta xa Re fe ren cial Bá si ca)
Dia/Mês Cor re ção

  16/03 0,3208%
  17/03 0,3086%
  18/03  0,2937%

Over

Capital de Giro

INDICADORES

Selic 
(março)
0,11301 %

  20/03 0,2446%
  21/03 0,2446%
  22/03  0,2446%

Nova Poupança

  Janeiro  0,19 %
  Neste ano 0,19 %
  Em 12 meses   4,30%

INPC/IBGE

IGP-M/FGV
  Janeiro                      0,48%
  Neste ano         0,48%
  Em 12 meses 7,82%

IPCA-BELÉM
  Janeiro                       1,78%
  Neste ano 0,00%
  Em 12 meses 5,51%

IPCA/IBGE
  Janeiro 0,21%
  Neste ano 0,21%
  Em 12 meses 4,19%

MOEDAS

ONTEM Com pra Ven da
  Co mer cial 5,0810 5,0820
  Paralelo 5,16 5,26
  Tu ris mo 5,1130 5,2300

ONTEM 
  Compra 5,4730
  Ven da 5,4750

Euro

17/03 18/03 19/03 23/03 24/03

Peso argentino
ONTEM 

  Compra 0,0795
  Ven da  0,0798
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17/03 18/03 19/03 23/03 24/03
NOS ÚLTIMOS CINCO DIAS 

0,079 0,080 0,080 0,080 0,080

NOS ÚLTIMOS CINCO DIAS 

5,507 5,664 5,442 5,507 5,473

Dólar

NOS ÚLTIMOS CINCO DIAS

5,0065,196 5,003 5,133 5,113

17/03 18/03 19/03 23/03 24/03

MERCADO 
FINANCEIRO

OURO
  Ouro na BM&F:  260,000

Variação:  +2,77

CDB
CDB prefixado 

de 30 dias
3,63% a.a.

Dia do Fa tor de
Ven ci men to atua li zação

  25/02 0,0000%
  26/02 0,0000%
  27/02  0,0000%

TR

ÍNDICES

Clóvis Carneiro afirma que a MP já previa uma 
compensação financeira que seria paga pelo governo
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D
iante do impacto 
econômico provoca-
do pela pandemia 
do novo coronaví-

rus, o Governo Federal 
editou a MP 927/2020, que 
regulamenta, por exem-
plo, a modalidade de tele-
trabalho, férias coletivas 
ou antecipação de férias, e 
possibilidade de prorroga-
ção de jornada de trabalho 
nos estabelecimentos de 
saúde. As propostas apre-
sentadas eram aguardadas 
com expectativa pelo setor 
produtivo, atingido pelas 
medidas restritivas impos-
tas pelo governo. Por outro 
lado, a MP tem gerado re-
clamação de centrais sin-
dicais. O artigo 18, o mais 
polêmico – que possibilita-
va suspensão do contrato 
de trabalho por quatro me-
ses - acabou sendo retirado, 
após diversas críticas. 

Para o presidente da 
Associação Comercial do 
Pará (ACP), Clóvis Carnei-
ro, o dispositivo retirado 
era o mais importante para 
garantir a manutenção dos 
empregos e retomada da 
economia. “As empresas 
estão sem faturamento. Al-
gumas têm fluxo de caixa 
para aguentar até o fim do 
mês de março, mas a gran-
de maioria não tem nem 
para pagar os salários. Isso 
(artigo 18 da MP 927) ia dar 
um alívio para o caixa das 
empresas e oferecia uma 
excelente oportunidade de 
capacitação. As demais me-
didas são paliativas”, decla-
rou, destacando as análises 
que apontam uma recessão 
mundial grande. “Caiu 35% 
o movimento da indústria 
na China. Se a nossa indús-
tria tiver uma queda da 
mesma forma, isso pode 
representar uma diminui-
ção do nosso PIB na ordem 
de 1,5% a 2% no Brasil”.

Ele diz que os traba-
lhadores não f icariam 
sem recursos, uma vez 
que a medida previa acer-
to de uma ajuda de custo 
que seria negociada entre 
as empresas e trabalha-
dores. “Você acha que um 

pequeno restaurante que 
está fechado vai ter a con-
dição de cumprir a folha 
de pagamento de março 
e abril?”, questiona. “As 
grandes empresas têm 
acesso ao crédito, reser-
va de caixa, condições de 
capitalização rápida, por-
que na maioria das vezes 
são grupos empresariais. 
Essas vão sofrer, mas as 
pequenas, médias e mi-
croempresas vão sofrer 
violentamente, vão ter 
d i f iculdades  ter r íve is 
para cumprir seus com-
promissos. Até porque, 
suspensas as medidas 
de reclusão, os próprios 
consumidores vão retrair 
o consumo para poder 
guardar dinheiro”, com-
pletou Clóvis.  

Presidente da Associa-
ção Paraense de Super-
mercados (Aspas), Jorge 
Portugal diz que a MP é 
importante, mas o setor 
espera anúncio de novas 
medidas. “A questão, por 
exemplo, do PFTS ser pago 
em parcela já é uma ajuda, 
mas outras coisas foram 
retiradas e ele ainda deverá 
publicar outras mudanças, 
que nós estamos aguar-
dando. Nós esperamos 
muito mais, só isso não 
vai trazer o efeito que nós 
estamos esperando, a eco-
nomia vai parar, empresas 
fechando, principalmente 
as médias e pequenas vão 
sofrer”, afirma. 

Mesmo com os super-
mercados abertos, ele afir-
ma que o setor também 
tem sido extremamente 
impactado. “O nosso setor 
emprega um quantitativo 
muito alto de funcionário 
e pela situação da econo-
mia vai ter redução de con-
sumo. Supermercado não 

é só venda de alimento 
para manter todo o nosso 
quadro de funcionários. 
O quadro é muito preocu-
pante. As vendas estão cen-
tralizadas só no alimento 
e supermercado também 
é magazine, farmácia, ma-
terial de construção e essa 
parte praticamente para-
lisou. Automaticamente, 
vamos sofrer a queda nas 
vendas. Paralisando a eco-
nomia, o desemprego au-
mentando, vai diminuir a 
circulação de dinheiro”. 

De acordo com o presi-
dente da Federação das In-
dústrias do Estado do Pará 
(Fiepa), José Conrado San-
tos, com a queda no con-
sumo e, consequentemen-
te, queda na produção, de 
imediato, no início de abril, 
empresas já vão enfren-
tar dificuldades de pagar 
seus custos fixos. ”Ainda 
é muito cedo para men-
surarmos em números os 
impactos que vão ocorrer, 
pois cada empresa tem 
uma realidade diferente. 
A indústria da construção 
civil e a de embalagens, 
por exemplo, são algumas 
que estão sendo afetadas, 
por queda na demanda. 
No Pará, como temos uma 
característica de pequenas 
e médias indústrias, elas 
sofrem mais ainda esses 
impactos. Outro destaque 
é que o com dólar em al-
to, muitas empresas que 
dependem de insumos 
importados já começam 
a sentir dificuldades para 
produzir”, observa.

Sobre a MP editada por 
Bolsonaro, Conrado diz 
que medidas como o te-
letrabalho,  antecipação 
de férias e diferimento do 
recebimento do FGTS, são 
válidas para apoiar o em-
presário nesse momento 
de crise pelo qual o setor 
tem passado. Na segunda-
feira, 23, representantes 
da indústria também esti-
veram em reunião com o 
Governador Helder Barba-
lho, levando demandas do 
setor para enfrentar este 
momento. 

ACP lamenta 
retirada de 
artigo de MP

SUSPENSÃO DE SALÁRIOS

CORONAVÍRUS - Presidente da entidade afirma que "pequenas, 
médias e microempresas vão sofrer violentamente" e prevê que terão 
"dificuldades terríveis" para cumprir com a folha de pagamento

O presidente do Sindicato da 
Indústria da Construção do 
Estado do Pará (Sinduscon/
PA), Alex Dias Carvalho, 
avalia que as medidas ado-
tadas no âmbito trabalhista 
tendem a mitigar os efeitos 
de um processo de demissão 
em massa. “O empresariado 
está convencido e totalmente 
aderente a não desencadear 
um processo de demissão, 
porque sabe os efeitos eco-
nômicos de uma medida 
dessa forma e essas flexibili-
zações das ações trabalhistas 
vão propiciar a preservação 
dos postos de trabalho”.
Nesse primeiro momento, 
ele acredita que as férias 
coletivas tendem a ter uma 
flexibilização de modo que o 
empresário se sinta seguro 
para adotar essa saída. No 
Pará, as empresas do setor 
têm sido orientadas a fazer 
uso de medidas rigorosas de 
prevenção da proliferação 
do vírus, como afastamento 
das pessoas consideradas 
de grupo de risco, dispo-
nibilização de materiais e 
equipamentos de segurança 
e higienização, escala de 
revezamento, para evitar 
aglomerações e home office 
no caso dos serviços de es-
critórios. Ao mesmo tempo, 
existe a necessidade de se 
cumprir contratos vigentes, 

inclusive com órgãos fede-
rais, estaduais e municipais. 
“A grande preocupação nos-
sa é com a saúde, a vida, o 
trabalho e a renda de todos 
que atuam no setor da cons-
trução civil”, diz Alex Dias. 
Clóvis Queiroz, advogado 
dos Estabelecimentos dos 
Serviços de Saúde do Es-
tado do Pará (Sindesspa) 
diz que a entidade avalia de 
maneira positiva a MP 927. 
“Até porque, a totalidade 
dessas medidas que foram 
trazidas pelo governo foi 
um pleito do próprio siste-
ma empresarial sindical da 
saúde, encaminhados pela 
Confederação Nacional da 
Saúde. Vemos elas como 
fundamentais para enfren-
tar esse problema que o País 
está vivendo”, avalia. 
Segundo ele, de imediato, 
ainda não há essa necessida-
de de prorrogação da jornada 
de trabalho, porque os casos 
de covid-19 são pontuais. 
“Mas a expectativa do Minis-
tério da Saúde e todos os que 
estão nessa linha de frente é 
que os casos aumentem bas-
tante e vai existir sim a ne-
cessidade que a jornada seja 
estendida pelos profissionais 
de saúde para dar conta do 
volume de pacientes que vão 
ser deslocados para os hospi-
tais”, ressalta.

Por outros lado, entida-
des sindicais enxergam as 
medidas anunciadas como 
prejudiciais aos trabalhado-
res. As Centrais Sindicais, 
reunidas virtualmente na 
última segunda, concluíram 
que a MP é “cruel e escanda-
losa” e propõem que ela seja 
devolvida pelo Congresso. 
Essas entidades defendem 
um Programa Emergencial 
que contemple, entre outros 
pontos, fornecimento de 
água, luz, telefone, tv e inter-
net, incentivo de acordos co-
letivos que preservem os sa-
lários e os empregos duran-
te a pandemia e criação de 
Fundo de Emergência para, 
durante a crise, garantir um 
salário mínimo mensal para 
desempregados, informais e 
conexos, além da aceleração 
do processo de concessão de 
aposentadorias. 
“Mais uma vez ele (presiden-
te Jair Bolsonaro) demons-
trou a falta de comprome-
timento com a classe traba-
lhadora”, avalia Ivo Borges 
de Freitas, presidente da 
Força Sindical e vice-presi-

dente do Simetal Pará. 
Segundo ele, as centrais 
sindicais não são contra 
medidas emergenciais para 
salvar a economia nesse mo-
mento de crise, mas querem 
participar das discussões. 
“Ele está indo na contração 
dos outros países, que estão 
pagando 85% dos salários de 
todos os trabalhadores. E o 
presidente do Banco Central 
falou que o país tem lastro 
suficiente para enfrentar 
essa pandemia. Ele não pode 
jogar isso nas costas do tra-
balhador”. 
Presidente da Central dos 
Trabalhadores e Trabalha-
doras do Brasil (CTB/PA), 
Cleber Rezende diz que 
para viabilizar a quaren-
tena, sobretudo, da classe 
trabalhadora, é necessário 
proteção social e manuten-
ção dos empregos e salá-
rios. “A saída conjecturada, 
sem escamotear, clamando 
por soluções para vencer o 
flagelo do coronavírus deve 
envolver todos os agentes 
políticos, econômicos e so-
ciais”, defende

Sinduscon/PA acredita que 
empregos serão preservados

Centrais sindicais consideram 
a MP “cruel e escandalosa”

Após críticas, trecho polêmico é retirado

O Diário Oficial da União 
(DOU) publicou na noite 
da última segunda-feira, 
23, em edição extra, a 
revogação de dispositivo 
de uma medida provisória, 
que previa a suspensão 
dos contratos de traba-
lho por quatro meses 
sem que houvesse uma 
compensação definida 

aos trabalhadores. Uma 
primeira MP publicada na 
noite de domingo, 22, dizia 
que, na negociação para a 
suspensão do contrato, o 
empregador poderia con-
ceder ao empregado ajuda 
compensatória mensal 
“com valor definido livre-
mente entre empregado e 
empregador”.
Partidos políticos ame-
açaram ir ao Supremo 
Tribunal Federal (STF) 

contra a MP, e o presiden-
te da Câmara, Rodrigo 
Maia (DEM-RJ), que tem 
dialogado com a equipe 
econômica sobre as me-
didas, classificou o texto 
de “capenga”.
O barulho foi tanto que o 
presidente Jair Bolsonaro 
foi ao Twitter dizer que o 
dispositivo seria revogado, 
O presidente é profunda-
mente sensível aos movi-
mentos das redes sociais.
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