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RESUMO  
O Brasil vive hoje uma crise do capitalismo contemporâneo agudizada 
pela pandemia do Covid 19. As expressões da questão social têm se 
agravado com esta conjuntura, causando o aumento do desemprego 
estrutural e a necessidade da oferta de políticas de enfrentamento à 
pobreza. A política de Assistência Social, sobretudo, os programas de 
transferência monetária tem sido a válvula de escape da classe 
trabalhadora. Constata-se que com a pandemia do Coronavírus e a 
existência de um governo ultraneoliberal é ainda mais latente a 
degradação dos direitos sociais e o aprofundamento de um projeto 
hegemônico, cuja pobreza é naturalizada e o desemprego motivo de 
políticas de transferência de renda para suprir mínimos sociais do 
exército industrial de reserva. 

 
Palavras-chave: Crise Econômica; Desemprego estrutural; Políticas 

Sociais. 

 

ABSTRACT 
Brazil is currently experiencing a crisis of contemporary capitalism 
exacerbated by the Covid 19 pandemic. The expressions of the social 
issue have been aggravated with this conjuncture, causing an increase 
in structural unemployment and the need to offer policies to combat 
poverty. The Social Assistance policy, above all, the monetary transfer 
programs, has been the escape valve for the working class. It appears 
that with the Coronavirus pandemic and the existence of an ultra-
neoliberal government, the degradation of social rights and the 
deepening of a hegemonic project is even more latent, whose poverty is 
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naturalized and unemployment is the reason for income transfer 
policies to supply minimums. of the industrial reserve army. 

 
Keywords: Economic crisis; Structural unemployment; Social politics. 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

Atualmente, o Brasil vivencia uma crise estrutural do capital2 que é sentida por toda a 

sociedade, principalmente pela classe trabalhadora. Nesse cenário, as expressões da “questão 

social” - desemprego, pobreza, violência, flexibilização de direitos e outras - tem se 

potencializado, acarretando uma imensa demanda por benefícios sociais. Contudo, a resposta 

dada pelo sistema apenas acentua os efeitos da crise, uma vez que sua prioridade é manter a 

concentração/centralização da riqueza socialmente produzida. 

Nesse sentido, o Estado tem um papel decisivo na mediação da crise do capital. Isto 

porque o sistema recorre às forças políticas para ampliar os seus ganhos e aliviar os impactos 

negativos causados por ele. Ao aderir o neoliberalismo3, o Estado reforça sua função em favor 

das personificações do capital, subjugando as massas trabalhadoras. 

Em 2019, com a proliferação do Vírus SARS-CoV2 e a consequente Emergência de Saúde 

Pública de Importância Internacional, a crise estrutural do capital se agrava, causando mais 

desigualdades sociais e refração de direitos em todo o mundo. Virgínia Fontes assegura que, no 

Brasil, a pandemia do Covid 19 encontrou solo fértil para a expansão do capital, por assegurar 

os interesses da contrarreforma do Estado e fortalecer as políticas sociais focalizadas e 

segmentadas, já em execução no país por algumas décadas.  

Esta conjuntura tem desafiado a Política de Assistência Social a repensar sobre questão 

social, direitos sociais e trabalhistas, política social e estado, principalmente a partir da 

implantação do Programa Auxílio Brasil em dezembro passado. Isto porque o novo programa 

de transferência de renda brasileiro não está tão claro para aqueles que o executam. As críticas 

e incertezas são muitas, sobretudo porque o mesmo não foi pensado coletivamente. A 

 
2 A crise estrutural do capital resulta de acontecimentos políticos, sociais e econômicos do século XX. Enquanto a 
crise cíclica fica restrita a um lugar específico, a estrutural é mundial. A primeira não representa um risco eminente 
ao capital, uma vez que é funcional ao sistema; já a segunda “põe em questão a própria existência do complexo 
global envolvido” (MÉSZÁROS, 2011, 797). 
3 O Neoliberalismo, na percepção de Netto é: “uma argumentação teórica que restaura o mercado como instância 
mediadora societal elementar e insuperável, e uma proposição política que repõe o Estado mínimo como única 
alternativa para a democracia”. (NETTO, 1995, p. 77). 
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substituição do Programa Bolsa Família pelo Auxílio Brasil ocorreu às pressas, com escassos 

estudos e sem consulta aos profissionais do SUAS (gestores, conselheiros e técnicos). Uma das 

maiores preocupações em torno do programa atual é a sua descontinuidade.  

É preciso destacar que a transferência de renda como forma de enfrentamento da 

questão social no Brasil hoje se coloca como seletiva, fragmentada e sem regras estáveis, 

desencadeando um risco iminente de grave recessão/perda de direitos. Ademais, as estratégias 

presentes na Seguridade Social reforçam tendências que desresponsabilizam o estado; firmam 

as bases materiais para acumulação do capital e favorecem os processos de expropriação social 

de direitos do trabalho.  

O propósito deste estudo, portanto, é analisar as implicações da crise do capitalismo 

contemporâneo e da (ines)perada pandemia em curso, junto ao programa de transferência de 

renda Auxílio Brasil, tão necessário em um momento de desemprego estrutural, mas 

controverso na medida em que afronta a democracia representativa, favorecendo as reformas 

de mercado. 

 

2 CRISE ESTRUTURAL DO CAPITAL E NEOLIBERALISMO: ALGUMAS NOTAS 

 

Considerando o pensamento de Mészáros (2000), pretendemos discorrer acerca da 

relação causal entre crise do capitalismo contemporâneo e neoliberalismo. A princípio, 

apresentaremos as principais características da crise estrutural do capital. Ao abordar essa 

categoria, pretende-se compreender como ela impacta na vida em sociedade, afetando a base 

econômica, as relações sociais e a oferta de políticas públicas.  

Em seguida, situaremos o neoliberalismo como estratégia utilizada pelo capital para 

enfrentar a crise. Nosso objetivo é demonstrar como ele impactou negativamente na vida da 

classe trabalhadora, uma vez que impulsionou a precarização das condições de contratação, a 

flexibilização das relações de trabalho, o achatamento dos salários, o aumento da carga 

tributária, etc.  Nesse sentido, iremos traçar o perfil sócio-histórico do neoliberalismo e suas 

expressões no Brasil e no mundo.  

Partindo do pressuposto de que as crises cíclicas são inevitáveis no capitalismo, já que 

são funcionais ao sistema e se constituem mecanismos capazes de assegurar sua continuidade, 
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a crise estrutural do capital resulta do agravamento das contradições do capitalismo, sobretudo 

a partir da década de 19704.  

Enquanto as crises cíclicas se restringem a um lugar, a crise estrutural do capital é global 

e muito mais profunda, sendo sentida em todos os setores do sistema capitalista: “produção, 

consumo e circulação/distribuição/realização”. Sob esta perspectiva, afirma-se que a crise 

estrutural emerge como resultado de um desenvolvimento capitalista desmedido. Suas 

características, segundo Mészáros (2011), são: 1) caráter universal; (2) alcance global; (3) escala 

de tempo extensa e contínua; (4) lenta e rastejante na administração da crise.  

Até o momento, as formas de enfrentamento da crise estrutural do capital, conforme 

assegura Mészáros (2011, p. 726), serviram somente para mantê-la sobre controle, isto por que 

o sistema não procura interferir no cerne do problema: a contradição capital x trabalho. 

Preferem manter o discurso falacioso de que a crise resulta de fatores tecnológicos; do colapso 

do trabalho; das guerras, da revolução do trabalho; dos descontentamentos culturais da 

sociedade pós-industrial, entre outras.  

Para mediar esta crise e seus impactos junto à sociedade, o Estado desempenha um 

importante papel: atua como uma “válvula de escape” para o capital. Portanto, ele é totalmente 

indissociável e funcional ao sistema, sobretudo por viabilizar a sua dominação sobre a classe 

trabalhadora.  

Nesse contexto de crise econômica, a questão social - expressa por meio do aumento 

da concentração de renda, dos crescentes índices de pobreza, miséria e violência e da elevação 

do desemprego - demanda políticas públicas com vistas a minimizar as precárias condições de 

vida do trabalhador. O Estado, por sua vez, passa a intervir com suas políticas compensatórias, 

visando controlar as pressões sociais.  

Verifica-se que essas determinações levaram o Estado a buscar a retomada dos níveis 

de legitimação e dominação do sistema do capital a partir do ideário neoliberal5.  O 

neoliberalismo6 como teoria político-econômica ganha destaque na década de 1970 a partir do 

 
4 Segundo Mészáros (2011), o marco histórico desta crise estrutural do capital se situa em 1970, contudo convém 
assinalar que ela já vinha sendo concebida há algum tempo, começando a dar sinais de saturação mais expressivos 
nesse período.  
5 “O termo neoliberal é uma referência ao período liberal do capitalismo, quando os Estados tinham participação 
restrita na economia que supostamente tendia ao equilíbrio por meio de sua ‘mão invisível’” (FIUZA, JULIANA. 
2022, P. 8). 
6 Entende-se por neoliberalismo: “estratégia econômica que exalta o mercado, a livre-concorrência e a liberdade 
da iniciativa privada, rejeitando a intervenção estatal” (SOUZA E HOLF, 2019, p. 3). 
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início da crise estrutural do capital. Com vários países vivenciando recessões econômicas 

severas, principalmente, apresentando baixa taxa de crescimento e alta inflação, o 

neoliberalismo passa a ser defendido para justificar o ataque ferrenho aos princípios da social-

democracia. 

A estratégia do capital era difundir o neoliberalismo em todo o globo. Todavia, isto não 

aconteceu igualmente em todos os países. Alguns, ainda resistiram ao receituário neoliberal e 

tentaram implantar uma espécie de “Estado de Bem-Estar Social”. Mas fracassaram e se viram 

obrigados, pelos mercados financeiros internacionais, a ceder à política que estava se tornando 

hegemônica no mundo.  

Na América Latina, o neoliberalismo vai ser implantado de maneira mais agressiva que 

em outras partes do mundo, especialmente no Chile do governo ditatorial de Pinochet. A 

despeito disto, as ações não se diferenciam daquelas praticadas pelos países imperialistas: 

“desregulação, desemprego massivo, repressão sindical, redistribuição de renda em favor dos 

mais ricos, privatizações de bens públicos” (ANDERSON, 1995, p. 9). 

O Brasil também não resistiu ao neoliberalismo. Ao assumir a presidência da república 

nos anos 1990, Fernando Collor de Melo, se viu diante de um desafio: “estruturar o país, que 

passava por uma recessão econômica em virtude da crise estrutural do capital que atingia a 

economia mundial desde o início da década de 1970” (MELO, 2015 APUD AMARAL, 2020, P. 

34).  

A solução encontrada pelo presidente eleito para a superação da crise foi a contenção 

de gastos e a intensificação da acumulação do capital através da financeirização internacional, 

do arrocho salarial, da redução do déficit público e da privatização do Estado, portanto, da 

aplicação de estratégias neoliberais (ANTUNES, 2005). 

As consequências impostas por este governo ao Brasil foram desastrosas, na medida em 

que ocasionou um aumento na inflação, um retrocesso no parque industrial e uma diminuição 

dos salários, etc. A elite descontente e a classe trabalhadora em polvorosa derrubaram o 

governo, causando o impeachment do presidente.  

Em 1994 é eleito Fernando Henrique Cardoso que irá conduzir a efetiva adesão ao 

projeto neoliberal no país. De acordo com alguns estudiosos, FHC recupera algumas ideias do 

governo anterior para conter a inflação, colocando-as em prática de maneira categórica. São 

elas: “desmontagem do parque industrial brasileiro, retomada da privatização de estatais, 
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flexibilização produtiva, subordinação às nações desenvolvidas estrangeiras, entre outras” 

(AMARAL, 2020, P. 36).  

Na medida em que ocorria a privatização das estatais brasileiras, baseada no discurso 

do sucateamento, o estímulo à terceirização, o desemprego em massa e a flexibilização dos 

direitos trabalhistas, o país se aproximava cada vez mais da dependência do capital estrangeiro 

e dos processos de expropriação. Acrescenta-se que os “tentáculos do neoliberalismo 

perpassaram também os movimentos sociais, levando um patrimônio de caos social para o 

próximo presidente do Brasil, que teria um montante de obstáculos para reestruturar o país” 

(AMARAL, 2020, P. 37).    

Nos anos 2000, a sociedade ansiava por mudanças. A esperança da classe trabalhadora 

- a mais atingida pelos ditames do neoliberalismo econômico – era a vitória de um governo que 

rompesse com esse ideário, e pusesse fim a expropriação de direitos, promovendo justiça e 

equidade social. Porém, o governo eleito do PT continuou a aplicar as medidas austeras 

impostas pelos países desenvolvidos. Assim, foi dado continuidade à agenda neoliberal, 

cumprindo o estabelecido pelo pacto internacional outrora afirmado. Infelizmente, a tão 

almejada subsunção do povo ao poder na condição de protagonista ficaria mais uma vez 

relegada a utopia, uma vez que o modelo social liberal adotado mascara a ofensiva imperialista 

do capital no país e despolitiza o movimento da classe trabalhadora. 

Em 2016, de forma inconstitucional, é aprovado o impeachment da presidenta Dilma, 

assumindo o poder Michel Temer – representante da direita tradicional. Esse cenário pôs fim 

as estratégias neodesenvolvimentistas adotadas pelos governos petistas e desencadeou uma 

reaproximação a austeridade do ideário neoliberal. Assim, uma série de medidas restritivas 

foram implantadas para mudar a direção das estratégias econômicas. A exemplo, temos: a 

aprovação da PEC do teto de gastos públicos, a reforma trabalhista, a reforma da previdência e 

outras cujo objetivo seria o ajuste fiscal.  

Nos dois últimos anos, Jair Messias Bolsonaro – eleito presidente do país representando 

a extrema direita – anticomunista e ultraconservadora, adota o liberalismo econômico em sua 

fase mais agressiva, denominada por alguns de ultraneoliberal.  

No Brasil, com a pandemia do Coronavírus, é ainda mais latente a degradação dos 

direitos sociais e o aprofundamento de um projeto hegemônico, cuja pobreza é naturalizada e 

o desemprego motivo de políticas de transferência de renda para suprir mínimos sociais do 
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exército industrial de reserva, tornando-os consumidores e denotando que o lucro dos 

mercados é a prioridade do Estado para o enriquecimento daqueles que historicamente se 

beneficiam da exploração do trabalhador.  

Diante disto, iremos refletir sobre como essa estratégia econômica atingiu diretamente 

as políticas sociais, especialmente, a de Assistência Social no cenário brasileiro.  

 

3 O BRASIL ULTRANEOLIBERAL, A PANDEMIA DO CORONAVÍRUS E A IMPLANTAÇÃO DO 

PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL  

 
Considerando o contexto do golpe parlamentar midiático de 2016 e a ascensão de 

Michel Temer à Presidência da República nota-se “o aprofundamento de um projeto que, 

mesmo não tendo sido abandonado pelos governos petistas, reafirma a lógica deletéria das 

perspectivas neoliberais e contrárias à proteção social e às políticas sociais universais no Brasil” 

(JESUS E LOPES, 2017, P. 2).   

Em meio a este cenário adverso, verificam-se as primeiras iniciativas da contrarreforma 

do Estado brasileiro, conduzida pelo governo Temer, com ênfase no ataque às políticas de 

Seguridade Social justificadas em nome do enxugamento das contas públicas, das ações de 

combate à corrupção e do impulso ao crescimento econômico. Pode-se dizer que este governo 

foi marcado pelo esfacelamento da previdência social através da retirada de direitos dos 

trabalhadores em favor das pretensões do mercado e da acumulação capitalista. Mais também 

se observa um processo de profunda retração da política de assistência social materializado 

através do ajuste fiscal com cortes substanciais do orçamento; do ataque ao benefício de 

prestação continuada (BPC); das precárias condições de trabalho vivenciadas pelos 

trabalhadores do SUAS, entre outros. 

A partir de então, a configuração hegemônica do neoliberalismo passa a ter uma face 

reacionária, racista, misógina. Constata-se que esta conjuntura social e política, aprofundada 

pela crise econômica do capital, reforça a necessidade de a classe trabalhadora brasileira lutar 

em defesa de seus direitos e, sobretudo, resistir às medidas de austeridade fiscal que foram 

adotadas nesse governo. 

Em 2018, em meio a uma retórica protofascista que estimula a despolitização e 

aprofunda a crise democrática justificadas pelo combate à corrupção e o comunismo, é eleito 

presidente do Brasil Jair Messias Bolsonaro. Para Felipe Demier (2020. p.97): “o seu governo é 
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o produto da união entre uma burguesia golpista com medo das urnas e um neofascista com 

excelentes chances nelas”. Esse cenário político e econômico ultraneoliberal e atroz é avesso à 

democracia, a cultura, ao saber científico, as lutas de classes, gênero, orientação sexual e 

reforça ideologias que incitam a violência social, a misoginia, a censura, a despolitização e as 

práticas antidemocráticas.  

Bolsonaro, dando continuidade ao movimento iniciado por Temer, com a Reforma da 

Previdência Social adota algumas medidas que prejudicam ainda mais os trabalhadores, 

sobretudo, os servidores públicos, são elas: o congelamento de salários e progressões dos 

servidores públicos; suspensão da realização de concursos públicos; reestruturação de 

carreiras; aumento das atividades terceirizáveis e das privatizações de empresas estatais, etc. 

Na prática, isto se traduz também em ajuste fiscal nas receitas da Seguridade Social, bem como 

no avanço do capital financeiro sobre os recursos das políticas sociais, em especial da 

Assistência Social. 

Com a chegada do Coronavírus ao Brasil e o reconhecimento pelos organismos 

internacionais da existência de uma pandemia, a situação do Brasil é pesarosa: o governo 

defende que a doença não passa de uma gripe; realiza demissões sucessivas de Ministros da 

Saúde; estimula o uso preventivo de medicamentos sem a comprovação científica; incentiva a 

não utilização de equipamentos de proteção sugeridos como medidas preventivas pela 

Organização Mundial de Saúde; realiza a compra tardia de vacinas, etc. Portanto, estamos 

vivenciando um momento dramático, pois mesmo em meio a pandemia não houve recuo na 

agenda ultraneoliberal, ao contrário há um discurso que submete a defesa da vida à economia. 

Isto vem causando resultados catastróficos como mortes, desemprego, insegurança alimentar, 

miséria, vulnerabilidades sociais, enfim... tem tornado as expressões da questão social mais 

avassaladoras. 

Assim, neste momento, o país vivencia uma crise sanitária sem precedentes, uma 

economia em recessão e o agravamento de uma crise política. Em virtude disto, o governo 

Bolsonaro criou a Renda Básica Emergencial (RBE) aprovada por meio da Lei nº 13.982, de 2 de 

abril de 2020. A RBE se constitui de um auxílio financeiro concedido provisoriamente a pessoas 

em situação de vulnerabilidade social. Pode-se dizer que este benefício de transferência direta 

de renda foi crucial nesse contexto de desemprego e ampla disseminação da enfermidade. 
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Contudo, se constituiu de uma medida pontual que não minimizou os efeitos atuais da questão 

social no país. 

Há que se considerar que, antes dos impactos econômicos negativos provocados pela 

pandemia, a economia do Brasil já se encontrava com dificuldades de reaquecer o mercado de 

trabalho. A taxa de desemprego, conforme o IPEA, chegava a 11,9%. Durante a proliferação do 

Coronavírus, com a paralisação de atividades produtivas, a redução de investimentos, a 

instabilidade nos mercados financeiros e a redução de exportações, o desemprego aumentou 

para 13,5%. 

Em vários países do mundo foram implementadas políticas emergenciais para minimizar 

os efeitos socioeconômicos agudizados no período pandêmico (AMITRANO, 2020). No Brasil, o 

auxílio emergencial destinou-se aos trabalhadores informais, autônomos, temporários, 

microempreendedores individuais, além de beneficiários do programa de transferência de 

renda Bolsa Família, extinto em dezembro de 2021. Foi estabelecido que o valor do benefício 

seria de R$ 600 reais, concedido durante três meses. Entretanto, este prazo foi prorrogado por 

três vezes. Nos últimos meses, o valor transferido aos usuários foi reduzido para R$ 300 reais.  

Em agosto de 2021, o governo Bolsonaro instituiu o Programa Auxílio Brasil por meio da 

medida provisória nº 1.061 e em dezembro, sancionou e regulamentou através da Lei nº 

14.284. Há muitas lacunas a serem preenchidas a respeito do Programa Auxílio Brasil, motivo 

pelo qual ele se constitui objeto desta pesquisa.  

Uma das medidas iniciais do governo, ao definir os critérios de elegibilidade do 

programa, foi o aumento dos limites de renda per capita que caracterizam situação de pobreza 

(R$178 para R$210) e de pobreza extrema (R$89 para R$105.01). Quanto à transferência 

monetária, assim como no Programa Bolsa Família, o valor a ser pago é calculado por integrante 

e pago mensalmente por família. 

O artigo 22 da nº Lei 14.284/2021 afirma que “a gestão e execução do Programa Auxílio 

Brasil ocorrerão de forma descentralizada, por meio da conjugação de esforços entre os entes 

federativos, observados a intersetorialidade, a participação comunitária e o controle social”. É 

contraditório esta assertiva na medida em que, as decisões que levaram a implantação do 

programa e a extinção do Bolsa Família, não levou em conta as recomendações das instâncias 

de controle social (CIB, CIT, CNAS), ocorrendo de forma centralizada e impositiva.  
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A inexistência de diálogos entre o Ministério da Cidadania e as Secretarias Estaduais e 

Municipais de Assistência Social tem dificultado a implementação do novo programa e deixado 

os trabalhadores do SUAS apreensivos. As informações repassadas são inconsistentes e em 

virtude do término do auxílio emergencial muitas famílias tem visto o programa como solução 

imediata para o alívio da pobreza.  

Sobre isto, muitos têm se questionado: havia a necessidade de extinguir um programa 

que obteve consideráveis avanços durante 18 anos? o que levou o governo de Bolsonaro a 

repensar os programas de transferências monetárias no contexto atual? É fato que há uma 

enorme rejeição do seu mandato e com a proximidade do período eleitoral se questiona acerca 

de um possível viés eleitoreiro como elemento central para a implantação do Auxílio Brasil.  

Convém destacar que o orçamento destinado ao Programa de Transferência anterior é 

incompatível com o estabelecido pelo atual Auxílio Brasil, o que levou o governo federal a 

manipular a votação favorável a PEC dos precatórios, aprovada em dezembro de 2021, que 

concederá cerca de R$ 106,1 bilhões do Orçamento de 2022 para que seja possível o pagamento 

do Auxílio Brasil no valor de R$ 400 reais. 

Outro fator a ser analisado diz respeito à continuidade do programa, tendo em vista que 

o orçamento previsto e aprovado leva em consideração apenas o ano de 2022, deixando uma 

incógnita quanto a sua permanência, sobretudo por se tratar de uma política de governo. 

 
3 CONCLUSÕES 

 
Constata-se que a crise estrutural do capital evidencia as contradições do sistema 

capitalista. Para alguns estudiosos, esta crise possui caráter destrutivo, uma vez que atinge 

todas as esferas produtivas, bem como o conjunto de relações humanas, produzindo 

consequências maléficas para a vida em sociedade, em especial para o trabalhador, agudizando 

as expressões da questão social. 

Verifica-se que a oferta de políticas sociais no Brasil, frente ao ideário neoliberal aqui 

apresentado, leva em conta o trinômio “privatização, focalização e descentralização”. Ademais, 

fortalece a personificação do capital, na medida em que restringe a inclusão social aos 

segmentos mais pauperizados e transfere recursos do fundo público para setores privados.  
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Há que se acrescentar que avança no país também o favorecimento de práticas 

assistencialistas, ressignificando a caridade por meio do voluntarismo, responsabilizando a 

sociedade civil organizada pelo destino dos mais pobres. 

Conclui-se, portanto, que em um cenário de crise econômica e sanitária, a questão social 

se expressa, sobretudo, por meio do desemprego, demandando a oferta de políticas públicas 

com vistas a minimizar as precárias condições de vida do trabalhador. Entretanto, o Estado, não 

tem obtido êxito na medida em que executa políticas compensatórias, visando apenas controlar 

as pressões sociais e manter o mercado financeiro aquecido.  

Infelizmente, o discurso falacioso de Jair Bolsonaro em relação à pandemia provocou 

mortes em massa. Chega a ser inacreditável que um governante tenha permanecido no poder 

após ser considerado um genocida. Atualmente, a pandemia esta ‘controlada’ em razão, 

principalmente, das vacinas. As mortes não pararam, apenas diminuíram. A covid 19 tem sido 

reconhecida como uma “gripezinha” que apenas causa perda do paladar e olfato, além provocar 

uma fadiga excessiva. E isso tem levado a sociedade a banalizar a doença e não tomar as devidas 

precauções para evitar o contágio. 
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