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A GAzetA dos Municípios

Ministro da Saúde Nelson
Teich pede demissão

do governo Bolsonaro

Receita Federal lança
documento digital de CPF

Sebrae amplia apoio ao 
MEI para superar a crise 

do coronavírus

Nelson Tech é mais um a 
deixar o cargo de Minis-
tro da Saúde do gover-
no de Jair Bolsonaro. Na 
manhã desta sexta-feira 
(15) a pasta anunciou em 
nota o pedido de demissão 
do agora ex-ministro que 
também vinha se negando 
a alinhar-se às recomenda-
ções do presidente da Re-
pública quanto ao uso da 
cloroquina em pacientes 
com coronavírus.
Teich tomou posse no dia 
17 de abril, no lugar de 
Luiz Henrique Mandet-
ta que havia pedido de-
missão no dia 16. Ambos 
mantiveram discordâncias 

Conforme Decreto nº 
9.723, de 11 de março de 
2019, o governo instituiu 
o número de CPF como 
instrumento suficiente e 
substitutivo da apresenta-
ção de outros documentos 
do cidadão no exercício de 
obrigações e direitos ou na 
obtenção de benefícios.
O CPF Digital exibe o 
cartão do CPF e também 

Microempreendedores in-
dividuais (MEI) poderão 
contar com apoio específi-
co do Sebrae para superar 
o período da pandemia, 
a partir de segunda-feira 
(18). Com o objetivo de 
orientar as MEIS, atingi-
das pela crise provocada 
pelo coronavírus, o Sebrae 
lança a campanha “MEI. 
Reinvente, Repense, Re-
crie”.
A campanha terá como 
principal iniciativa o lan-
çamento de um ambiente 
exclusivo para o MEI den-
tro do Portal do Sebrae. A 
página oferece gratuita-
mente diversos conteúdos 
criados especificamente 
para a categoria e pode ser 
acessada em www.sebrae.
com.br/MEI.
Em virtude do isolamento 
social para conter o avanço 
da Covid-19, muitos dos 
10 milhões de MEI preci-
saram paralisar tempora-
riamente suas atividades. 
De acordo com pesquisa 
do Sebrae, 58% tiveram 
que suspender suas vendas 
durante a pandemia e 31% 
mudou a forma de fun-
cionamento. O ambiente 
online do MEI trará fer-
ramentas para que a cate-

com o presidente Jair Bol-
sonaro quanto às medidas 
adotadas no combate ao 
coronavírus. Bolsonaro 
vinha forçando o ex-mi-
nistro Teich, assim como 
fez com Mandetta, a mu-
dar o protocolo quanto ao 
isolamento social e uso 
do medicamento cloroqui-
na, não recomendado pela 
Organização Mundial de 
Saúde (OMS).
Há cerca de dois meses, a 
Agência Nacional de Vi-
gilância Sanitária (Anvi-
sa) chegou a afirmar que 
não tinha recomendação 
da OMS para uso de me-
dicamentos que contém 

envia notificação push 
contendo notícias aos usu-
ários. Neste primeiro mo-
mento, a funcionalidade de 
atendimento virtual intera-
tivo, que utiliza tecnologia 
de inteligência artificial, 
trará informações sobre a 
declaração do IRPF 2020, 
esclarecendo dúvidas dos 
contribuintes a respeito 
de como preencher a de-

goria possa se reinventar 
e continuar em operação, 
por meio de mudanças 
estratégicas e planejadas. 
Serão ofertados cursos 
online gratuitos, consulto-
rias especializadas online, 
atendimentos via chat e 
email, divulgação de ca-
ses de sucesso na crise, 
dicas de remodelagem de 
negócios, de renegociação 
de dívidas, de como bus-
car crédito, como mudar 
o foco do negócio, entre 
outras. “O MEI é o futuro 
do trabalho, é a alternati-
va ao desemprego, é uma 
oportunidade de geração 
de renda. Esta campanha é 
um reconhecimento do Se-
brae ao papel fundamental 
que esses 10 milhões de 
empreendedores têm em 
nossa economia”, avalia o 
presidente do Sebrae, Car-
los Melles.
Melles reconhece nas 
MEIs a importância para 
a recuperação “Neste mo-
mento, oferecer suporte à 
categoria é primordial para 
que o país supere a crise e 
retome seu crescimento. 
Por meio dessa campanha, 
estamos disponibilizando 
todo o corpo técnico espe-
cializado do Sebrae para 

hidroxicloroquina e clo-
roquina no tratamento 
da Covid-19. Segundo a 
agência, a OMS defende 
que não existem estudos 
conclusivos sobre a eficá-
cia no uso do medicamen-
to.
De acordo com a Anvisa, a 
hidroxicloroquina e a clo-
roquina são são remédios 
de fórmulas diferentes, 
mas que resultam na mes-
ma substância, a cloroqui-
na. As substâncias estão 
presentes em medicamen-
tos contra a malária, reu-
matismo, inflamação nas 
articulações, lúpus, entre 
outros.

claração, como consultar 
a restituição, prazo para 
apresentação, multa por 
atraso na entrega ou não 
apresentação, situações 
individuais, declaração 
em conjunto, carnê leão e 
isenção para portadores de 
moléstias graves.
O CPF Digital já está dis-
ponível para download na 
Google Play e App Store.

auxiliar o MEI na reinven-
ção de respostas para os 
problemas que estão sendo 
enfrentados”, afirma.
Ambiente online especia-
lizado - O analista da uni-
dade de gestão de marke-
ting do Sebrae, Marcelo 
Porlan,afirma que a insti-
tuição oferecerá recursos 
inéditos para o MEI lidar 
com a crise: “Realiza-
mos estudos e pesquisas 
que mostraram quais são 
as principais dúvidas que 
afligem a categoria nesse 
momento de crise. O am-
biente criado reúne con-
teúdo para elucidar essas 
questões, além de oferecer 
novos caminhos”.
Outra participante do pro-
jeto, a analista da unidade 
de relacionamento com o 
cliente Michelle Carsten, 
acrescentou que o lança-
mento da campanha marca 
uma nova fase de atendi-
mentos aos microempre-
endedores individuais. 
“Essa crise abriu um novo 
leque de problemas e nós, 
do Sebrae, estamos traba-
lhando para dispor de um 
conjunto de soluções vol-
tadas à recuperação da cri-
se e reinvenção dos peque-
nos negócios”, finalizou.
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EXPEDIENTE

PRF apreende carga de 90 
mil latinhas de cerveja na 
Via Dutra em Lavrinhas

Uma carga irregular de la-
tinhas de cerveja foi apre-
endida tarde desta quinta-
-feira (14) na Via Dutra, 
no trecho do município de 
Lavrinhas. Segundo infor-
mou a Polícia Rodoviária 
Federal (PRF), o produto 
estava sem nota fiscal.
De acordo com a PRF, por 
volta das 16h30, os poli-
ciais pararam um cami-
nhão que vinha pela pista 
sentido SP, na altura do 
km 18. 
Durante a vistoria no ve-
ículo carregado com 90 

mil latinhas de cerveja, o 
motorista do caminhão, 
de 28 anos, disse que não 
tinha documentação fiscal 
da carga.
O condutor alegou que o 
carregamento foi feito em 
um depósito no Rio de 
Janeiro para ser entregue 
em São Paulo. Ele tam-
bém não soube informar 
onde exatamente as cerve-
jas seriam entregues. Sem 
as notas fiscais, a polícia 
apreendeu a carga que fi-
cou retida no pátio da PRF 
em Lavrinhas.

AVISO DE ALTERAÇÃO DE DATA - AUDIÊNCIA PÚBLICA - O 
Município de Potim, Estado de São Paulo, realizará, no dia 18 
de junho de 2020 às 17:00 horas, em ambiente virtual, con-
forme instruções disponíveis no site: www.potim.sp.gov.br/
planodiretor, Audiência Pública, para apresentação do PLA-
NO DIRETOR DO MUNICIPIO DE POTIM, em atendimento 
ao disposto na legislação. Se forem suspensas as restrições 
normativas que visam o controle e combate à pandemia do 
Novo Coronavirus – COVID-19, que atualmente impedem 
eventos com aglomeração de pessoas em qualquer número, 
a audiência pública será realizada também de forma presen-
cial no dia 18 de junho de 2020, às 19 horas, na Câmara Mu-
nicipal de Vereadores de Potim, Avenida Governador Mário 
Covas, nº 222, Centro, Potim/SP. Potim, 08 de maio de 2020. 
Erica Soler Santos de Oliveira - Prefeita Municipal.
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Governo anuncia
pagamento de nova

parcela do auxílio emergencial 
a partir de segunda

Esperada com muita ex-
pectativa por beneficiários 
em situação de vulnerabi-
lidade, a segunda parcela 
do auxílio emergencial 
de R$ 600 começará a ser 
pago a partir da próxima 
segunda-feira (18), infor-
mou ontem (14) o presi-
dente da Caixa Econômica 
Federal, Pedro Guimarães. 
De acordo com a Caixa, o 
calendário de pagamento 
será detalhado em coletiva 
de imprensa amanhã (15), 
às 15 horas, no Palácio do 
Planalto.
Ao todo, cerca de 50 mi-
lhões de pessoas estão 
inscritas no programa, 
criado para garantir uma 
renda básica emergencial 
durante três meses, para 
o enfrentamento dos efei-
tos econômicos da pande-
mia do novo coronavírus. 
O benefício é pago para 
trabalhadores informais 
e pessoas de baixa renda, 
inscritos do cadastro so-
cial do governo e no Bolsa 
Família.
“Nós começamos na se-
gunda-feira. Amanhã, às 
15h da tarde, eu e o mi-
nistro Onyx [Lorenzoni, 
da Cidadania] vamos dar 
todos os detalhes. Mas nós 
começamos na segunda 
e faremos toda a questão 
via mês de nascimento, 
exatamente para que nós 
tenhamos uma tranquili-
dade maior no pagamento. 
Amanhã a gente detalha”, 
antecipou Guimarães.
Contas digitais - O presi-
dente da Caixa também 
informou que o banco vai 
oferecer, de graça, uma 
conta digital para todos 
os beneficiários do auxílio 

emergencial. Até então, 
o banco só havia aberto 
contas digitais para pes-
soas cadastradas que não 
tinham conta bancária in-
formada. “É o maior pro-
grama de inclusão digital 
do Brasil, que tem notí-
cia, de todos os tempos, 
e numa velocidade muito 
grande”, enfatizou Gui-
marães.
Auxílio aos militares - O 
presidente Jair Bolsonaro 
comentou sobre o paga-
mento irregular do auxílio 
emergencial a militares. 
As irregularidades foram 
detectadas após o minis-
térios da Defesa e da Ci-
dadania realizarem um 
cruzamento de dados e 
identificarem que 73,2 mil 
militares ativos, inativos, 
temporários, pensionistas 
e anistiados receberam a 
ajuda do governo.  
“O que aconteceu com 
muitos recrutas, não sei 
precisar o número aqui. 
Como ano passado eles 
não declararam renda, e 
ficava difícil passar no 
filtro, eles se inscreveram 
como beneficiários e rece-
beram os R$ 600, só que 
foram plotados, foram 
descobertos e, no nosso 
meio, quando alguém faz 
algo errado, o bicho pega. 
Então, vão devolver essa 
grana e vão sofrer, com 
toda certeza, uma punição 
disciplinar”, afirmou.
Uma decisão do Tribunal 
de Contas de União (TCU) 
também obrigou os milita-
res acusados de receber 
irregularmente o auxílio 
emergencial a devolverem 
os valores aos cofres pú-
blicos.
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