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Quinta-feira, 19 de Março de 2020

CORONAVÍRUS ALCOLUMBRE ESTÁ COM SINTOMAS MODERADOS E SEGUE EM ISOLAMENTO DENTRO DE CASA

CORONAVÍRUS

Presidente do Senado testa
positivo para coronavírus

Salários
poderão ser
reduzidos em
até 50%

A amostra foi colhida na terça-feira e o
resultado saiu nesta quarta, segundo
informou a assessoria de imprensa
brasília
Marcelo Brandão
Agência Brasil

Exame feito pelo presidente
do Senado, Davi Alcolumbre, deu positivo para o novo
coronavírus. A amostra foi
colhida na terça-feira e o resultado saiu nesta quarta, segundo informou a assessoria
de imprensa da Presidência
do Senado.
Esse é o segundo exame a
que o presidente do Congresso se submeteu. O primeiro,
realizado semana passado,
havia dado negativo.
Segundo a assessoria, Alcolumbre não apresenta sintomas severos. “Davi Alcolumbre, no entanto, está bem,
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Infectado. O Presidente do
Senado, Davi Alcolumbre

sem sintomas severos, salvo
alguma indisposição, e segue
em isolamento domiciliar, conforme determina o protocolo
de conduta do Ministério da
Saúde e a OMS”, disse a assessoria, em nota.
“Depois do meu primeiro
exame ao novo coronavírus
dar negativo, refiz o procedimento, que nesta quarta-feira
(18) resultou positivo para
Covid-19. Estou bem, sem
sintomas severos, e sigo em
isolamento domiciliar, conforme determina o Ministério da
Saúde e a OMS”, escreveu no
Twitter.
Alcolumbre não esteve no
Senado nos últimos dias. Ontem, a coletiva que anunciou
a implantação da sessão deliberativa remota no Senado foi
conduzida pelo vice-presidente da Casa, Antonio Anastasia
(PSD-MG). Alcolumbre, pelo
Twitter, disse que acompanhava a coletiva de casa.
Pouco depois da confirmação
da sua assessoria, o presidente

do Legislativo utilizou o Twitter para tranquilizar seus aliados e afirmar que trabalhará
de casa.
“Sigo trabalhando de casa,
por meio de ligações. Temos
importantes matérias para serem analisadas. O Congresso
Nacional seguirá trabalhando
e juntos vamos enfrentar essa
pandemia”.
A última agenda pública dele
foi no STF (Supremo Tribunal
Federal), quando se encontrou com o presidente do Judiciário, Dias Toffoli, e com o
presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia (DEM
-RJ). O ministro da Saúde, Luiz
Henrique Mandetta, também
esteve no encontro.
DESMARCADO.

Alcolumbre era esperado
para uma reunião com o presidente Jair Bolsonaro, no fim
da tarde desta quarta-feira,
mas, em virtude do resultado
do exame, ele ficou dentro de
casa.
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MEDIDA. O governo flexibili-

zará regras trabalhistas para
tentar conter o desemprego
e fazer frente à crise econômica. Uma medida provisória
será enviada com regras para
o período de emergência,
modificando, temporariamente, regras previstas pela
CLT (Consolidação das Leis
Trabalhistas).
Chamado de “Programa Antidesemprego”, as medidas
preveem a redução em até
50% da jornada e do salário
dos trabalhadores, o que terá
que ser acordado entre empregado e empresa. Poderá
haver suspensão do contrato
de trabalho, desde que o pagamento de metade do valor
seja mantido.
O valor pago ao trabalhador
não poderá ser inferior ao
salário mínimo e não poderá haver suspensão do salário-hora. “São instrumentos
que oferecem agilidade e
flexibilidade para empresas
e trabalhadores”, explicou o
secretário de Trabalho, Bruno Dalcomo.
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