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Uma epidemia irá acontecer quando existir a ocorrência 
de surtos em várias regiões. A epidemia a nível municipal 
é aquela que ocorre quando diversos bairros apresentam 
certa doença, a nível estadual ocorre quando diversas 
cidades registram casos e a nível nacional, quando a 
doença ocorre em diferentes regiões do país. Exemplo: 
Em fevereiro deste ano, vinte cidades haviam decretado 
epidemia de dengue.
Já a pandemia, em uma escala de gravidade, é o pior dos 
cenários. Ela acontece quando uma epidemia se estende 
a níveis mundiais, ou seja, se espalha por diversas regiões 
do planeta. Em 2009, a gripe A (ou gripe suína) passou de 
uma epidemia para uma pandemia quando a Organização 
Mundial da Saúde (OMS) começou a registrar casos nos 
seis continentes do mundo. E em 11 de março de 2020 o 
COVID19 também passou de epidemia para uma pandemia.
Em relação a endemia, esta não está relacionada a uma 
questão quantitativa, se refere a uma doença que se 
manifesta com frequência e somente em determinada 
região, de causa local. A Febre Amarela, por exemplo, é 
considerada uma doença endêmica da região norte do 
Brasil.
Na nossa Constituição Federal há a previsão de situações 
excepcionais previstas nos artigos 136 a 141 que são 
considerados estados de exceção, que são os Estados de 
Sítio e Defesa. Sintetizando os estados de defesa e sítio, 
suspendem ou restringem por um determinado período de 
tempo, o exercício dos direitos e garantias fundamentais. 
Com o surgimento da COVID-19 na China, em 2019, a OMS 
decretou o surto como Emergência de Saúde Pública de 
Importância Internacional. Esta (ESPII) e foi declarada pela 
OMS no dia 30 de janeiro, que constituí o mais nível de 
alerta da organização, conforme previsão no Regulamento 
Sanitário Internacional. Por conta disso foi editada 
em 16/02/20, no Brasil a lei 13.979/20 dispondo sobre 
medidas de enfrentamento, essas assim como diversas 
outras medidas emergenciais foram criadas a partir da 
Constituição Federal, pois todas as leis, decretos, normas 
e portarias não podem contrariar a nossa Carta Magna.

DIFERENÇAS ENTRE PANDEMIA, 
EPIDEMIA E ENDEMIA. O QUE 
NOSSA LEGISLAÇÃO PREVÊ?
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As principais diferenças entre o estado de emergência 
e calamidade pública, é que àquele se caracteriza pela 
iminência de danos à saúde e aos serviços públicos, já a 
calamidade pública será decretada quando essas situações 
se instalarem. 
Recursos federais deverão ser destinados para ações de 
defesa civil nos casos de emergência e/ou calamidade, 
devendo ser encaminhados para ações que integram 
o Programa de Resposta aos Desastres. Nos casos de 
desastres em grandes proporções, o governo federal 
poderá baixar medidas provisórias para o atendimento 
das pessoas afetadas.
É importante ressaltar que há também o Auxílio Emergencial 
Financeiro, previsto na Lei 10.954/04, que é destinado a 
socorrer e assistir famílias com renda mensal média de 
até dois salários mínimos, vigentes no ano, atingidas por 
desastres em locais onde ao estado de emergência e/
ou calamidade seja reconhecido por meio de portaria do 
Ministério da Integração Nacional.

O QUE É CALAMIDADE PÚBLICA 
E ESTADO DE EMERGÊNCIA? 
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O risco de ser afetado pela pandemia é para todos, e 
a responsabilidade com ela também, nesse período 
gestos simples como lavar as mãos corretamente, uso de 
máscaras ou conter espirros e tosses com o braço ajudam 
bastante durante essa travessia, assim, impondo-nos como 
sociedade a necessidade de repensarmos o nosso papel 
como indivíduos e cidadãos.
A cidadania é a melhor defesa contra o vírus, em um cenário 
como este devemos entender que os meus deveres como 
cidadão deverão se sobressair aos meus direitos, neste 
caso obedecer as medias restritivas impostas pelo Estado, 
evitar cumprimentos como apertos de mão ou abraços e 
permanecer em isolamento caso apresente sintomas da 
COVID-19, é sim um ato de cidadania.
Não devemos estocar comida sem a necessidade imediata 
de consumir, visto que se cria uma escassez artificial que 
gera uma alta de preços, e por sua vez pessoas que vão 
precisar daquele produto vão acabar ficando sem ele, 
desta forma sobressaindo seus direitos como cidadão.
Ainda assim, cada cidadão possui responsabilidade 
individual de não disseminar notícias falsas, as tão citadas 
fake news, este possui o dever de checar a fonte e o 
conteúdo de tudo aquilo que transmite, sob pena de ser 
responsabilizado, devemos observar que a ferramenta 
mais eficaz contra estas notícias, é o próprio usuário cabe 
a ele fazer o uso racional desta ferramenta.
Devemos compreender que nesses períodos, esse controle 
é pelo bem comum, para garantir a saúde e qualidade de 
vida de toda uma Nação.

QUAIS OS MEUS DEVERES 
COMO CIDADÃO EM 
SITUAÇÕES COMO ESSA? 
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Primeiramente, é válido ressaltar que o “Isolamento Social” 
ou “Distanciamento Social” é o ato de distanciamento entre 
as pessoas, visando reduzir o contato entre os infectados 
e não infectados, com medidas de larga escala (cancelar 
eventos, fechar os espaços públicos) e decisões individuais 
(evitar aglomerações, manter distância interpessoal, ter 
etiqueta respiratória). Em situações extremas, impedir a 
circulação de pessoas em grandes áreas, até países. Tudo 
isso, demanda grande mobilização social, pois todos, 
afetados ou não, devem aderir ao confinamento voluntário 
e prolongado.
Em regra, essa estratégia atinge resultados coletivos 
melhores, mas, tem desvantagens. Com o isolamento 
social, surgem consequências econômicas e psicossociais 
ao afetar diretamente o cotidiano da população, podendo, 
portanto, ampliar o sofrimento pessoal, o desemprego, a 
fome e a pobreza em geral, mas vale ressaltar que nada é 
mais importante que a vida das pessoas.
Sua implantação é difícil e requer das autoridades 
governamentais grande capacidade de controlar 
informações, coordenar ações para sustentar a vida das 
pessoas e exercer poder coercitivo, quando necessário.
Por outro lado, o isolamento tem sido bem sucedido no 
achatamento da curva de contágio, sem zerar a transmissão, 
mas desacelerando a disseminação, preservando a 
capacidade de resposta do sistema de saúde e com uma 
das menores taxas de letalidade.
Por fim, o isolamento social deve ser encarado pelos 
cidadãos, através de pensamentos e orientações de 
médicos, sanitaristas e profissionais da saúde em geral, a 
valorização da vida, da saúde e do respeito aos direitos 
humanos em tempos de pandemia.

VANTAGENS E DESVANTAGENS 
DE UM ISOLAMENTO SOCIAL. 
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Quando vivenciamos algo estranho em nossas vidas 
nos preocupamos como reagirmos, sem nos abalarmos 
emocionalmente, e principalmente, no tocante a Educação. 
Partindo dessa premissa, sabemos que vivemos um tempo 
atípico tanto na saúde, como na educação, de modo geral, 
estamos vivenciando um isolamento social que nos deixa, 
extremamente, abalados por conta das mudanças radicais 
que afetam a sociedade em virtude da pandemia causada 
pelo novo Coronavírus.
Então procuramos explanar de forma simples, didática 
e pedagógica os impactos que afetam a Educação, a 
fim de alcançarmos nossos objetivos que é levar alguns 
esclarecimentos aos pais, alunos, educadores e aos cidadãos 
sobre o motivo pelo qual as aulas estão suspensas e os 
alunos em casa, assistindo aulas no modelo do sistema EAD, 
numa verdadeira Escola doméstica, sendo acompanhados 
por seus professores e assistidos por seus pais, que nesse 
momento fazem às vezes de seus professores, o que torna 
algo positivo.
Em se tratando de pandemia, o Governador do Estado, tem 
poderes para decretar estado de emergência na Saúde 
Pública. Decretos foram baixados e em razão disso, mudou 
a rotina de todos. Escolas fechadas, alunos em casa, sem 
contato presencial com os avós, com a família, com os 
professores, enfim, estamos vivendo tempos estranhos, 
lamentáveis, impactando, literalmente na Educação, 
quando de repente, os alunos passam a usar a internet 
em substituição às aulas presencias e vivenciando um 
momento diferente na experiência do estudo remoto na 
modalidade domiciliar, online.
Alguns questionamentos poderão surgir como: Quando 
poderemos retornar à Escola? Brincar com os colegas nas 
praças, na praia, campo de futebol, enfim, voltar a sermos 
livres? Será que vamos perder nossos estudos durante 
esse período de isolamento social? O que impactará 
nos estudos? Nossos pais e familiares, não sabem como 
conduzir e entender essa situação. Por que será? 
Pois, bem, vamos aqui mostrar os motivos dos quais estão 
causando impactos na educação, na família e na sociedade, 

IMPACTOS NA EDUCAÇÃO 
EM TEMPOS DE PANDEMIA E 
ISOLAMENTO SOCIAL.
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com essa mudança de rotina, diferenciando primeiramente 
isolamento de distanciamento social, àquele é uma medida 
que aponta separar as pessoas que estão sintomáticas, para 
evitar propagação de vírus, já o distanciamento social é o 
afastamento entre pessoas de uma mesma comunidade 
para atenuar a velocidade de transmissão de um vírus.
No que tange a preocupação existente em perder o ano 
letivo, fiquem tranquilos, haja vista que a Lei de Diretrizes 
e Base da Educação Nacional- LDB – estabelece em seu 
Artigo 23, 2º, que o calendário escolar deverá adequar-se 
às peculiaridades locais, inclusive climáticas e econômicas, 
a critério do respectivo sistema de ensino, sem com isso 
reduzir o número de horas letivas previsto em Lei.
E informa, ainda, sobre possíveis ações a serem tomadas 
em situações de emergências conforme preconiza o 
”Artigo 32, 4º, que diz, o ensino a distância pode ser 
utilizado como complementação da aprendizagem ou 
em situações emergenciais na educação fundamental. Já 
o Artigo 36, da mesma Lei, nº 9.394, de 1996, alcança o 
Ensino Médio”( grifos nossos ). “E o Artigo 31 da mesma 
Lei, combinado com a Resolução CNE nº 05/2009, na 
Educação Infantil, primeira etapa da Educação Básica, 
deverão ser respeitadas as especificidades, possibilidades 
e necessidades das crianças”.
É preciso, esclarecer, ainda, que ao retornarem às aulas 
haverá por parte dos gestores e docentes a preocupação 
de preservar a qualidade do ensino, ministrando atividades 
em sala de aulas de maneira atrativa que estimule os 
alunos a se sentirem seguros no ambiente escolar e 
convictos de que cumprirão o ano letivo com qualidade 
e eficiência, transmitindo segurança e conforto aos pais e 
aos educandos.
Enfim, um dos maiores impactos em tempos de pandemias, 
diz respeito o retorno às aulas presenciais, considerando, 
que os alunos em sua maioria não são estudiosos, e por essa 
razão, em virtude do lapso temporal “fora” da escola o seu 
rendimento escolar tenha decaído e os professores terão 
que serem bem dinâmicos, didáticos e comprometidos 
com o avanço na aprendizagem dos seus alunos, com o 
fito de assegurar o aprendizado de forma eficaz.



Pandemias, epidemias e endemias mudam a rotina de 
todos os trabalhadores, principalmente os que possuem 
carteira de trabalho assinada. Em decorrência do Covid-19, 
o governo federal fechou diversas fábricas, indústrias, 
restaurantes, bares, e fez duas Medidas Provisórias.
Medidas Provisórias são formas de normatizar regras entre 
empregadores e empregados de Carteira Assinada no 
Brasil. Foram elas:

A MEDIDA PROVISÓRIA, nº 927 de março de 2020 

•  Antecipar férias;
•  Trabalho em casa; 
•  O patrão pode deixar de depositar os 8% sobre o 
Salário mensal por 90 dias;
•  O trabalhador de carteira assinada que pegar o 
CORONAVÍRUS, no trabalho para aqueles que estão 
trabalhando neste momento de pandemia, receberá 
auxílio doença;
•  Antecipar feriados Municipais, Estaduais, Federais e 
feriados Religiosos.

MEDIDA PROVISORIA, nº 936 de 1º de abril de 2020, é 
mais ampla e normatiza as regras que podem ser feitas 
entre empregador e empregado.  
Vamos conhecer os principais destaques  para o trabalhador:
Corte de jornada e salário | Seus direitos

•  Duas medidas provisórias do governo federal 
alteram os direitos dos trabalhadores na pandemia de 
Coronavírus;
•  A principal delas, a 936, permite aos patrões cortarem 
jornada e salário, além de suspender os contratos de 
trabalho;
•  Há ainda uma outra, a MP 927, que autoriza a 
antecipação de férias e feriados não religiosos.

ENTENDA COMO FUNCIONA DEPOIS DAS MEDIDAS 
PROVISORIAS DE Nº 927 E DE Nº 936:

DIREITOS TRABALHISTAS EM 
TEMPOS DE CALAMIDADES 
PÚBLICAS.
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A - Como funciona o corte de jornada e salário
•  Haverá uma redução proporcional nas horas de 
trabalho e no salário;
•  Este corte pode ser por até 90 dias;
•  O trabalhador tem direito à estabilidade pelo dobro do 
período em que a medida estiver em vigor;
•  Haverá ajuda compensatória do governo.

B - Quanto pode-se cortar de salário e jornada
•  O corte poderá ser de 25%, 50% ou 70%;
•  O governo paga o mesmo percentual sobre o seguro-
desemprego a que o profissional teria direito.

C - O que é a suspensão do contrato de trabalho
•  É a interrupção total do contrato por até dois meses;
•  Neste caso, o trabalhador tem estabilidade de até 
quatro meses sem que seja demitido;
•  Se houver demissão, o empregador pagar uma 
indenização.

D - Pagamento a quem tiver o contrato suspenso
•  O patrão não é obrigado a pagar o salário nem os 
encargos como INSS e FGTS;
•  É possível negociar uma ajuda, que será como uma 
indenização;
•  Além disso, o governo vai pagar um auxílio, que será 
de 100% do valor a que o trabalhador teria direito de 
seguro-desemprego para empresas com faturamento de 
até R$ 4,8 milhões;
•  Empresas maiores devem arcar com 30% do salário 
e o governo paga ajuda de 70% do valor do seguro-
desemprego a que o trabalhador teria direito.

E - Quem pode ter redução de salário ou suspensão do 
contrato
•  Todos os trabalhadores, incluindo empregados 
domésticos, funcionários de ONGs (Organizações Não 
Governamentais) e profissionais contratados por igrejas.

F - Quem ficou de fora da medida
•  Servidores públicos, funcionários de empresas 
públicas, profissionais de áreas consideradas essenciais 
como saúde e segurança, por exemplo;
•  Também não entram trabalhadores que estão 
afastados, quem está recebendo auxílio-doença e mães 
que tiveram bebês e estão de licença-maternidade.



G - Como é a negociação do patrão com o empregado?
•  Para quem ganha até R$ 3.135 ou acima de R$ 
12.202,12 (e tem curso superior) o acordo poderá ser 
individual;
Quem ganha acima de R$ 3.135 até R$ 12.202,12 pode ter 
acordo individual, se a redução for de até 25%;
•  Se o percentual de corte for maior, é necessária 
negociação com o sindicato;
•  No entanto, especialistas indicam sempre tentar 
acordo coletivo, pois dessa forma, o profissional não 
poderá recusá-lo.

H - Pagamento não é seguro-desemprego
•  O benefício a ser pago aos trabalhadores que tiverem 
jornada e salário reduzidos ou contratos suspensos não é 
o seguro-desemprego;
•  Para pagar o valor, o governo vai calcular uma média 
para saber quanto o trabalhador teria direito de seguro-
desemprego caso fosse demitido;
•  Sobre esta média será pago o percentual 
correspondente à redução de jornada daquele 
funcionário;
•  O valor máximo que se pode receber é de R$ 1.813,03, 
que é 100% do seguro-desemprego;
•  Se, no futuro, o trabalhador for demitido, ele 
terá direito de acessar o seu seguro-desemprego 
normalmente.

I - Trabalhador pode não aceitar o acordo
•  O trabalhador que não quiser o acordo individual 
proposto pelo patrão pode falar não;
•  Mas corre o risco de ser demitido sem justa causa;
•  Neste caso, tem direito a seguro-desemprego, FGTS e 
mais 40% de multa sobre o saldo do Fundo de Garantia.

Fonte:  Folha de São Paulo.



Em tempos de calamidade pública, como essa que estamos 
passando no atual cenário mundial com o Covid-19, vírus 
letal e que está levando milhares de pessoas a ficarem em 
suas casas como medida protetiva, é muito importante 
lembrar as pessoas de seus direitos e deveres como 
cidadão. Recentemente, o Governo Federal sancionou 
uma medida assistencial e econômica para tentar ajudar 
financeiramente os cidadãos que estão sem trabalhar, por 
conta das medidas protetivas para combater o Covid-19, 
o Auxílio Emergencial. 
Recentemente, as prefeituras junto aos municípios e estados 
passaram a utilizar como medida de enfrentamento o 
Auxílio Mães da Favela, que tem como objetivo destinar R$ 
120 reais por mês às mães chefes de família que vivem em 
áreas de vulnerabilidade e que estão sem poder trabalhar 
nesses dias de calamidade que estamos passando. Mas, e 
você, sabe a importância de políticas públicas de assistência 
em momentos como esses que estamos passando? Não? 
Então vamos te explicar um pouco o que são políticas 
públicas e como acionar os órgãos competentes para ter 
seu direito garantido.
Políticas públicas é uma resposta às demandas que a 
sociedade tem para solucionar inúmeros problemas e 
promover equidade e justiça social. (BRAVO, 1991). Você 
sabe quais órgãos públicos de assistência social estão 
prestando serviços à população nesse período de tamanha 
calamidade? Não? Então fica ligado que vamos te informar 
direitinho aonde você deve ir para solicitar que seu direito 
deva ser garantindo, os órgãos são: CRAS (Centro de 
Referência de Assistência Social) funciona como unidade 
básica da política pública de assistência social, disponha 
de auxílios como Auxílio Enxoval, Bolsa Família e BPC 
(destinado apenas a pessoas com deficiência e idosos 
que não tem como arcar com as despesas). Também deve 
ofertar Oficinas de Capacitação voltadas para inserção 
de Jovens e Adultos ao Mercado de Trabalho, Serviço 
de Proteção e Atendimento Integral à Família (PAIF) e 
o Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos 
(SCFV) e etc.
CREAS (Centro de Referência Especializado de Assistência 

POLÍTICAS PÚBLICAS DE 
ASSISTENCIALISMO SOCIAL.
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Social) funciona como uma unidade especializada da 
política de Assistência Social onde são atendidas famílias 
e pessoas que estão em situação de risco social ou tiveram 
seus direitos violados. A unidade deve, obrigatoriamente, 
ofertar o Serviço de Proteção e Atendimento Especializado 
a Famílias e Indivíduos (PAEFI), podendo ofertar outros 
serviços, como Abordagem Social e Serviço para Pessoas 
com Deficiência, Idosas e suas famílias. É unidade de 
oferta ainda do serviço de Medidas Socioeducativas em 
Meios Abertos. Além de orientar e encaminhar os cidadãos 
para os serviços da assistência social ou demais serviços 
públicos existentes no município, no CREAS também se 
oferece informações, orientação jurídica, apoio à família, 
apoio no acesso à documentação pessoal e estimula a 
mobilização comunitária. Se quiser saber mais, entre no site 
do MDS (Ministério de Desenvolvimento Social e Combate 
à Fome).
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