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Toda crise pode ser tam-
bém uma oportunidade de 
fazer diferente e descobrir 
novos caminhos. E são 
nestes momentos que a 
inovação pode ser um di-
ferencial para os pequenos 
negócios.

Quando se fala em inova-
ção, a maioria das pessoas 
normalmente imagina o uso 
de tecnologias de ponta, ro-
bôs, etc. Mas o conceito de 
inovação vai além disso.

De acordo com o ana-
lista do Sebrae Minas Luiz 
Caldeira Júnior, inovar é 
propor soluções para pro-
blemas específicos. “Pode 
ser aplicada para qualquer 
tipo e tamanho de negócio, 
como pequenas mudanças 
e melhorias, 
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Primeira ‘Feira Segura’ de MG teve 
apoio de feirantes e 

consumidores de Boa Esperança

Pequenos negócios se 
reinventam durante a crise

Boa Esperança, no Sul 
de Minas, recebeu no último 
sábado (23) a Feira Segu-
ra, primeiro evento do tipo 
promovido no estado pela 
Confederação da Agricultura 
e Pecuária do Brasil – CNA 
em parceria com o Sistema 
Faemg / Senar Minas, tendo 
como parceiros o Sindicato 
Rural de Boa Esperança e 
de Ilicínia. A feira foi reali-
zada no centro da cidade, 
com 60 feirantes. A ideia 
do projeto é promover um 
ambiente seguro para clien-
tes e produtores estarem 
em uma feira de rua nesse 
período de pandemia do 
coronavírus.
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Atendimento a adolescentes não pode ser feito a distância
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Microempresas de Pedralva e São Lourenço, no Sul de Minas, descobrem novas 
maneiras para trabalhar e se manterem em tempos de coro

Consumidores puderam comprar os produtos sem o risco da disseminação do Covid-19
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRELÂNDIA

Caratinga abriu 421
 empresas

De acordo com “Mata de 
Empresas”, site lançado pelo 
Governo Federal, Caratinga 
tem 8.486 empresas ativas, 
sendo 8.195 matrizes e 291 
filiais. Foram abertas, no pri-
meiro trimestre do ano, 421 
empresas e fechadas 159. 
As atividades de maior cres-
cimento no município foram, 
obras de alvenaria, seguido 
por cabeleireiros, manicure e 
pedicure; promoção de ven-
das; e comércio varejista de 
artigos do vestuário e aces-
sórios.  O tempo médio para 
a abertura de um negócio no 
município foi de 2 dias e 11 
horas. (Diário de Caratinga)

 
Professor usa rede

 para física
O professor de educação 

física Tiago Esteves utiliza 
as redes sociais para manter 
seus alunos e seguidores em 
movimento. O profissional de 
32 anos, com oito de carreira, 
é professor do Nasf nos mu-
nicípios de Bom Jardim de 
Minas e Olaria e encontrou 
nas plataformas digitais uma 
forma de manter seus alunos 
com a mente e corpo sãos. 
“Propus aos meus alunos que 
não deixem de praticar algu-
ma atividade física em suas 
casas, salientando a impor-
tância de mantermos ativos 
mesmo diante ao isolamento 
social”, afirmou. (Jornal Pa-
norama - Baependi)

 
Uberaba recebe 
R$4,4 milhões

Hospitais e entidades fi-
lantrópicas de Uberaba que 
participam de forma com-
plementar do Sistema Único 
de Saúde recebem auxílio 
financeiro da ordem de R$4,4 
milhões, do governo federal, 
com o objetivo de reforçar a 
atuação no combate à pan-
demia da Covid-19. Cinco 
instituições são beneficia-
das: Hospital da Criança 
(R$ 592.015,86), Hospital 
Beneficência Portuguesa (R$ 
279.559,18), Hospital Hélio 
Angott i  (R$ 933.043,90), 
Hospital Mário Palmério (R$ 
1.603.271,85) e Sanatório Es-
pírita (R$ 1.066.817,25), num 
valor total de R$ 4.474.708,04. 
(Jornal de Uberaba) 

 
Base de apoio
 é implantada 

Desde o surgimento do 
novo Coronavírus no país, a 
prefeitura de Ouro Preto to-
mou várias medidas no intuito 
de reduzir os impactos da 
pandemia. Agora, a adminis-
tração municipal vai colocar 
à disposição da comunidade 
ouro-pretana mais um impor-
tante instrumento no combate 
ao Coronavírus: uma base 
de apoio ao enfrentamento a 
Covid-19. Programada para 
ser inaugurada daqui a al-
gumas semanas, a base vai 
funcionar em um galpão da 
antiga empresa Novelis situ-
ado em frente à nova Unidade 
de Pronto Atendimento (UPA). 
(Jornal O Liberal- Itabirito) 

 
MOC cria 

Fundo Municipal 
O município de Montes 

Claros encaminhou a pro-
posta de criação do Fundo 
Municipal dos Direitos da 
Mulher, como forma de cap-
tar, repassar e aplicar recur-
sos financeiros que vão dar 
suporte aos planos, projetos 
e programas destinados às 
políticas públicas para esse 
segmento da sociedade. 
As fontes de recursos são 
da União, do Estado ou do 
Município e ainda por doa-
ções, auxílio, contribuição, 
subvenções e transferências 
de entidades nacionais e 
internacionais, organização 
governamental ou ONGs. 
(Gazeta Norte Mineira- Mon-
tes Claros) 

 
Internações por 

SRAG aumentam 
Conforme dados divulga-

dos pela Secretaria Municipal 
de Saúde, observa-se que 
em Divinópolis, houve um au-
mento considerável de hospi-
talizações por Síndrome Res-
piratória Aguda Grave (Srag) 
em relação ao ano anterior. 
Essa mudança significativa, 
pode ser explicada tanto pelo 
aumento das internações 
devido à Covid-19, quanto 
ao aumento das notificações 
de casos nas redes hospi-
talares públicas e privadas. 
Fazendo um comparativo, 
no ano de 2019, registrou-se 
12 hospitalizações por Sarg, 
enquanto em 2020, até o 
momento, já são 155 casos 
contabilizados. (Gazeta do 
Oeste- Divinópolis) 

 
Autorizado retorno

 das cirurgias 
O prefeito André Merlo as-

sinou decreto que permite o 
retorno do agendamento e 
realização de procedimentos 
cirúrgicos eletivos em unidades 
hospitalares credenciadas ao 
Sistema Único de Saúde de 
Governador Valadares. No en-
tanto, pacientes e profissionais 
de saúde precisam cumprir 
regras de segurança e assinar 
termos de consentimento. Para 
autorização dos procedimentos 
cirúrgicos pela Central de Re-
gulação do Departamento de 
Controle, Avaliação e Auditoria 
vai ser necessária a assinatura 
do Termo de Consentimento 
pelo paciente e profissional 
de saúde assistente. (Diário 
do Rio Doce- Governador 
Valadares)

 
Cidades podem 
deixar programa

Cerca de 20 municípios 
que integram o Consórcio 
Consórcio Intermunicipal de 
Saúde de Ubá e Região (Sim-
Saúde) pleiteiam ao Governo 
de Minas mudanças na forma 
de classificar estas cidade 
dentro das ondas do Progra-
ma Minas Consciente. Na 
última segunda-feira, 1º, os 
prefeitos destas localidades 
participaram de uma video-
conferência com o secretário 
de Estado de Saúde, Carlos 
Eduardo Amaral, para pedir 
a avaliação do Estado sobre 
a possibil idade de que a 
classificação das ondas seja 
feita com base nos números 
observados dentro da micror-
região de Ubá. (Tribuna de 
Minas- Juiz de Fora

EXTRATO DE RETIFICAÇÃO
Processo n° 070/2020 - Tomada de 

preço n° 003/2020 
Fica retificado o edital supracitado, 

cujo objeto é a contratação de empresa 
especializada para prestação de ser-
viços de engenharia na execução de 
aterro, com fornecimento de todos os 
materiais, ferramentas e mão de obra 
especializada, para a via de acesso 
entre os Bairros São Dimas e Rosário, 
no município de Andrelândia. A data de 
entrega de Envelopes e Sessão Pública 
será dia 30/06/2020. Horário 13hs. 

Informações: licitacao@andrelandia.
mg.gov.br ou (35) 3325-1432. Presi-
dente CPL

Processo n° 073/2020 - Credencia-
mento n° 002/2020

 O presente Chamamento Público 
tem por objetivo o credenciamento de 
profissionais da área de saúde (pessoas 
físicas ou Jurídicas) para atendimento 
suplementar/complementar na forma 
de plantões  em diversas especiali-
dades. Data para Credenciamento a 
partir da data de sua publicação até 
06/07/2020. Informações: licitacao@
andrelandia.mg.gov.br ou (35) 3325-
1432. Stephanie Bressolin – Presidente 
CPL - Andrelândia-MG, 

Decreto N° 165 - de 12 de Setembro 
de 2019

 Abre Crédito Suplementar no Valor 
de R$ 1.144,80 as dotações do Muni-
cípio de ANDRELÂNDIA

O Prefeito de ANDRELÂNDIA, no 
uso de suas atribuições, e devidamente 
autorizado pelo disposto na Lei n° 2099, 
29 de Novembro de 2018

Decreta:  Art. 1 - Fica aberto Crédito 
Suplementar no valor de R$ 1.144,80 ( 
um mil, cento e quarenta e quatro reais 
e oitenta centavos ) as seguintes dota-
ções do Municipio de ANDRELÂNDIA.

Orgão 02 - PREFEITURA MUNICI-
PAL DE ANDRELÂNDIA

Unidade 02 - SECRETARIA DE FI-
NANÇAS Sub-Unidade 00 - Secretaria de 
Finanças 2.02.00.04.122.0001.2.0009-
100 - 4.4.90.52.00 GESTÃO ADMI-
NISTRATIVA DA SECRETARIA DE 
FINANÇAS  - - - - - R$ 1.144,80

Total da Sub-Unidade 00 R$ 1.144,80 
Total da Unidade 02 - R$ 1.144,80

Total da Instituição 02  R$ 1.144,80
Total Geral Acrescido  R$ 1.144,80
 Art. 2 - Para atender o que prescreve 

o artigo anterior, será utilizada como 
fonte de recurso: ANULAÇÃO DE DO-
TAÇÕES do Orçamento do Munícipio na 
forma do paragrafo 1°, inciso I a IV do 
artigo 43 da Lei Federal 4.320.

Orgão 02 - PREFEITURA MUNICI-
PAL DE ANDRELÂNDIA

Unidade 03 - SECRETARIA DE AD-
MINISTRAÇÃO E OBRAS

Sub-Unidade 00 - SECRETARIA DE 
ADMINISTRAÇÃO E OBRAS

2.03.00.15.451.0002.2.0016-100 - 
4.4.90.52.00 DESENVOLV. DO ABAS-
TECIMENTO DE ÁGUA NA Z. RURAL  
- - - - - R$ 1.144,80

Total da Sub-Unidade 00  - R$ 
1.144,80 Total da Unidade 03  R$ 
1.144,80 Total da Instituição 02  R$ 
1.144,80 Total Geral Anulado R$ 
1.144,80 Art. 3 - Este decreto entra em 
vigor na data de sua publicação.

Prefeitura Municipal de ANDRELÂN-
DIA, 12 de Setembro de 2019

Francisco Carlos Rivelli
PREFEITO MUNICIPAL

Decreto N° 166 - de 16 de Setembro 
de 2019

 Abre Crédito Suplementar no Valor 
de R$ 25.100,00 as dotações do Mu-
nicípio de ANDRELÂNDIA O Prefeito 
de ANDRELÂNDIA, no uso de suas 
atribuições, e devidamente autorizado 
pelo disposto na Lei n° 2099, 29 de 
Novembro de 2018

Decreta:  Art. 1 - Fica aberto Crédito 
Suplementar no valor de R$ 25.100,00 
( vinte e cinco mil e cem reais ) as 
seguintes dotações do Municipio de 
ANDRELÂNDIA.

Orgão 02 - PREFEITURA MUNICI-
PAL DE ANDRELÂNDIA

Unidade 03 - SECRETARIA DE AD-
MINISTRAÇÃO E OBRAS

Sub-Unidade 00 - SECRETARIA DE 
ADMINISTRAÇÃO E OBRAS

2.03.00.04.122.0001.2.0011-100 - 
3.3.90.39.00 GESTÃO ADM. DA SEC. DE 
ADMINISTRAÇÃO E OBRAS  - - - - - R$ 
4.000,00 2.03.00.04.122.0001.2.0012-
100 - 3.3.90.39.00 PUBLICAÇÃO DE 
ATOS OFICIAIS E INSTITUCIONAIS  - 
- - - - R$ 2.600,00 Total da Sub-Unidade 
00  R$ 6.600,00 Total da Unidade 03   
R$ 6.600,00 Unidade 05 - FUNDO 
MUNICIPAL DE SAÚDE

Sub-Unidade 01 - ATENÇÃO BÁSICA 
2.05.01.10.301.0004.2.0029-148 - 
3.3.90.30.00 DESENVOLVIMENTO DO 
PSF/ PCAS / PSB  - - - - - R$ 3.000,00

Total da Sub-Unidade 01R$ 3.000,00 
Sub-Unidade 04 - ASSISTÊNCIA FARMA-
CÊUTICA 2.05.04.10.303.0004.2.0040-
148 - 3.3.90.30.00 AQUISIÇÃO DE 
MEDICAMENTOS DA ATENÇÃO 
BÁSICA  - - - - - R$ 15.000,00

Total da Sub-Unidade 04 R$ 15.000,00 
Total da Unidade 05 R$ 18.000,00

Unidade 07 - SEC. AGRIC. PEC. 
ABAST. E MEIO AMBIENTE

Sub-Unidade 00 - SEC. AGRIC. PEC. 
ABAST. E MEIO AMBIENTE

2.07.00.20.606.0007.2.0057-100 - 
3.3.90.39.00 DESENVOLVIMENTO DO 
PARQUE DE EXPOSIÇÕES  - - - - - R$ 
500,00 Total da Sub-Unidade 00  -R$ 
500,00 Total da Unidade 07  R$ 500,00 
Total da Instituição 02  -R$ 25.100,00

Total Geral Acrescido  R$ 25.100,00
 Art. 2 - Para atender o que prescreve 

o artigo anterior, será utilizada como 
fonte de recurso: ANULAÇÃO DE DO-
TAÇÕES do Orçamento do Munícipio na 
forma do paragrafo 1°, inciso I a IV do 
artigo 43 da Lei Federal 4.320.

Orgão 02 - PREFEITURA MUNICI-
PAL DE ANDRELÂNDIA

Unidade 05 - FUNDO MUNICIPAL DE 
SAÚDE Sub-Unidade 01 - ATENÇÃO 
BÁSICA 2.05.01.10.301.0004.2.0030-
148 - 3.3.90.30.00 DESENVOLVI-
MENTO DAS AÇÕES DE ATEN-
ÇÃO BÁSICA  - - - - - R$ 15.000,00 
2.05.01.10.301.0004.2.0029-148 - 
3.3.90.47.00 DESENVOLVIMENTO DO 
PSF/ PCAS / PSB  - - - - - R$ 3.000,00

Total  da Sub-Unidade 01 R$ 
18.000,00 Sub-Unidade 02 - MÉDIA E 
ALTA COMPLEXIDADE

2.05.02.10.302.0004.2.0034-102 - 
3.1.90.04.00 DESENVOLVIMENTO FI-
SIOTERAPÊUTICO  - - - - - R$ 1.000,00 
Total da Sub-Unidade 02  R$ 1.000,00 
Total da Unidade 05   R$ 19.000,00

Unidade 07 - SEC. AGRIC. PEC. 
ABAST. E MEIO AMBIENTE

Sub-Unidade 00 - SEC. AGRIC. PEC. 
ABAST. E MEIO AMBIENTE

2.07.00.20.606.0007.2.0060-100 - 
3.1.90.04.00 DESENVOLVIMENTO 
DE HORTAS E VIVEIROS  - - - - - R$ 
3.000,00 2.07.00.20.606.0007.2.0061-
100 - 3.3.90.39.00 REALIZAÇÃO EX-
POSIÇÃO AGROPECUÁRIA/TORNEIO 
LEITEIRO  - - - - - R$ 500,00

Total da Sub-Unidade 00  R$ 3.500,00 
Total da Unidade 07  - R$ 3.500,00

Unidade 10 - FUNDO MUNICI-
PAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 
Sub-Unidade 02 - FUNDO MUN. DA 
CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 
2.10.02.08.243.0012.2.0084-100 - 
3.1.90.04.00 ATEND. E CUMPRIMEN-
TO DE MEDIDAS SÓCIO EDUCA-
TIVAS  - - - - - R$ 2.600,00 Total da 
Sub-Unidade 02  R$ 2.600,00

Total da Unidade 10 R$ 2.600,00
Total da Instituição 02 R$ 25.100,00
Total Geral Anulado   R$ 25.100,00
Art. 3 - Este decreto entra em vigor 

na data de sua publicação.
Prefeitura Municipal de ANDRELÂN-

DIA, 16 de Setembro de 2019
Francisco Carlos Rivelli
PREFEITO MUNICIPAL

Decreto N° 167 - de 16 de Setembro 
de 2019

 Insere no Orçamento vigente a na-
tureza de despesa que menciona e da 
outras providências.

O Prefeito de ANDRELÂNDIA, no 
uso de suas atribuições, e devidamente 
autorizado pelo disposto na Lei n° 2099, 
29 de Novembro de 2018

Decreta:  Art. 1 - Fica inserido no or-
çamento vigente, conforme discrimina-
ção abaixo, a(s) seguinte(s) Natureza(s) 

de despesa(s): abrindo-se para este fim 
Orgão 02 - PREFEITURA MUNICIPAL 
DE ANDRELÂNDIA

Unidade 05 - FUNDO MUNICIPAL DE 
SAÚDE Sub-Unidade 04 - ASSISTÊN-
CIA FARMACÊUTICA

2.05.04.10.303.0004.2.0039-148 
- 3.3.90.30.00 AQUISIÇÃO DE MEDI-
CAMENTOS DE ALTO CUSTO  - - - - - 
R$ 7.000,00 otal da Sub-Unidade 04  
- R$ 7.000,00 Total da Unidade 05  R$ 
7.000,00 Unidade 10 - FUNDO MUNICI-
PAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Sub-Unidade 01 - FUNDO MUNICI-
PAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

2.10.01.08.244.0011.2.0080-100 
- 3.3.90.30.00 MANUTENÇÃO E OPE-
RACIONALIZAÇÃO DO CRAS PAIF  - 
- - - - R$ 1.500,00 Total da Sub-Unidade 
01 R$ 1.500,00 Total da Unidade 10   
R$ 1.500,00 Total da Instituição 02- R$ 
8.500,00 Total Geral Acrescido   R$ 
8.500,00  Art. 2 - Para atender o que 
prescreve o artigo anterior, será utiliza-
da como fonte de recurso: ANULAÇÃO 
DE DOTAÇÕES do Orçamento do Mu-
nícipio na forma do paragrafo 1°, inciso I 
a IV do artigo 43 da Lei Federal 4.320.

Orgão 02 - PREFEITURA MUNICI-
PAL DE ANDRELÂNDIA

Unidade 05 - FUNDO MUNICIPAL DE 
SAÚDE Sub-Unidade 01 - ATENÇÃO 
BÁSICA 2.05.01.10.301.0004.2.0030-
148 - 3.3.90.30.00 DESENVOLVIMEN-
TO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA  
- - - - - R$ 7.000,00

Total da Sub-Unidade 01 R$ 7.000,00 
Total da Unidade 05  R$ 7.000,00

Unidade 09 - SECRETARIA DE AS-
SISTÊNCIA SOCIAL Sub-Unidade 00 
- Secretaria de Assistência Social

2.09.00.08.122.0013.2.0071-100 - 
3.3.90.40.00 GESTÃO ADMINISTRA-
TIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL  - - - 
- - R$ 1.500,00 Total da Sub-Unidade 
00 R$ 1.500,00 Total da Unidade 09 
- R$ 1.500,00 Total da Instituição 02  
- R$ 8.500,00 Total Geral Anulado R$ 
8.500,00 Art. 3 - Este decreto entra em 
vigor na data de sua publicação.

Prefeitura Municipal de ANDRELÂN-
DIA, 16 de Setembro de 2019

Francisco Carlos Rivelli
PREFEITO MUNICIPAL

Decreto N° 168 - de 17 de Setembro 
de 2019

 Abre Crédito Suplementar no Valor 
de R$ 70.000,00 as dotações do Muni-
cípio de ANDRELÂNDIA

O Prefeito de ANDRELÂNDIA, no 
uso de suas atribuições, e devidamente 
autorizado pelo disposto na Lei n° 2099, 
29 de Novembro de 2018

Decreta:  Art. 1 - Fica aberto Crédito 
Suplementar no valor de R$ 70.000,00 
( setenta mil reais ) as seguintes dota-
ções do Municipio de ANDRELÂNDIA.

Orgão 02 - PREFEITURA MUNICI-
PAL DE ANDRELÂNDIA

Unidade 03 - SECRETARIA DE AD-
MINISTRAÇÃO E OBRAS

Sub-Unidade 00 - SECRETARIA DE 
ADMINISTRAÇÃO E OBRAS

2.03 .00 .04 .122 .0001 .2 .0011-
100 - 3.3.90.30.00 GESTÃO ADM. 
DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO 
E OBRAS  - - - - - R$ 5.000,00 
2.03.00.26.782.0002.2.0025-100 - 
3.3.90.30.00 DESENVOLVIMENTO 
DAS ESTRADAS VICINAIS  - - - - - R$ 
12.000,00 2.03.00.04.122.0001.2.0011-
100 - 3.3.90.39.00 GESTÃO ADM. DA 
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E OBRAS  
- - - - - R$ 20.000,00 Total da Sub-
Unidade 00- R$ 37.000,00

Total da Unidade 03
 R$ 37.000,00
Unidade 05 - FUNDO MUNICIPAL DE 

SAÚDE Sub-Unidade 01 - ATENÇÃO 
BÁSICA 2.05.01.10.301.0004.2.0029-
148 - 3.3.90.30.00 DESENVOLVIMEN-
TO DO PSF/ PCAS / PSB  - - - - - R$ 
3.000,00 Total da Sub-Unidade 01 - R$ 
3.000,00 Sub-Unidade 02 - MÉDIA E 
ALTA COMPLEXIDADE

2.05.02.10.302.0004.2.0036-102 - 
3.3.90.30.00 DESENVOLVIMENTO 
DO HOSPITAL MUNICIPAL  - - - - - R$ 
30.000,00 

Total da Sub-Unidade 02 R$ 30.000,00 
Total da Unidade 05  

 R$ 33.000,00 Total da Instituição 02  
R$ 70.000,00 

Total Geral Acrescido  R$ 70.000,00  
Art. 2 - Para atender o que prescreve 
o artigo anterior, será utilizada como 
fonte de recurso: ANULAÇÃO DE DO-
TAÇÕES do Orçamento do Munícipio na 
forma do paragrafo 1°, inciso I a IV do 
artigo 43 da Lei Federal 4.320.

Orgão 02 - PREFEITURA MUNICI-
PAL DE ANDRELÂNDIA

Unidade 03 - SECRETARIA DE AD-
MINISTRAÇÃO E OBRAS

Sub-Unidade 00 - SECRETARIA DE 
ADMINISTRAÇÃO E OBRAS

2.03 .00 .04 .122 .0001 .2 .0011-
100 - 3.1.90.04.00 GESTÃO ADM. 
DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO 
E OBRAS  - - - - - R$ 20.000,00 
2.03.00.24.722.0002.2.0023-100 - 
3.1.90.11.00 TORRE REPETIDORA DE 
SINAIS DE TV  - - - - - R$ 5.000,00

2.03.00.04.122.0001.2.0011-100 - 
3.1.90.94.00 GESTÃO ADM. DA SEC. 
DE ADMINISTRAÇÃO E OBRAS

  -  -  -  -  -  R $  1 2 . 0 0 0 , 0 0 
2.03.00.04.122.0001.9.0006-102 - 
3.3.90.92.00 PAGAMENTO DE DESPE-
SAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES  
- - - - - R$ 20.000,00

Total da Sub-Unidade 00  R$ 57.000,00 
Total da Unidade 03 R$ 57.000,00 Uni-
dade 05 - FUNDO MUNICIPAL DE 
SAÚDE Sub-Unidade 01 - ATENÇÃO 
BÁSICA 2.05.01.10.301.0004.2.0029-
148 - 3.3.90.47.00 DESENVOLVIMEN-
TO DO PSF/ PCAS / PSB 

 - - - - - R$ 3.000,00 Total da Sub-
Unidade 01 

 R$ 3.000,00 Sub-Unidade 02 - MÉ-
DIA E ALTA COMPLEXIDADE

2.05.02.10.302.0004.2.0036-102 - 
3.3.90.36.00 DESENVOLVIMENTO 
DO HOSPITAL MUNICIPAL  - - - - - R$ 
10.000,00

 Total da Sub-Unidade 02  - R$ 
10.000,00

 Total da Unidade 05   R$ 13.000,00  
Total da Instituição 02  R$ 70.000,00 
Total Geral Anulado

   R$ 70.000,00 Art. 3 - Este decreto 
entra em vigor na data de sua publi-

cação.
Prefeitura Municipal de ANDRELÂN-

DIA, 17 de Setembro de 2019
Francisco Carlos Rivelli
PREFEITO MUNICIPAL

Decreto N° 169 - de 18 de Setembro 
de 2019

 Abre Crédito Suplementar no Valor 
de R$ 25.500,00 as dotações do Muni-
cípio de ANDRELÂNDIA

O Prefeito de ANDRELÂNDIA, no 
uso de suas atribuições, e devidamente 
autorizado pelo disposto na Lei n° 2099, 
29 de Novembro de 2018

Decreta:
 Art. 1 - Fica aberto Crédito Suple-

mentar no valor de R$ 25.500,00 ( 
vinte e cinco mil e quinhentos reais ) as 
seguintes dotações do Municipio de

ANDRELÂNDIA.
Orgão 02 - PREFEITURA MUNICI-

PAL DE ANDRELÂNDIA
Unidade 03 - SECRETARIA DE AD-

MINISTRAÇÃO E OBRAS
Sub-Unidade 00 - SECRETARIA DE 

ADMINISTRAÇÃO E OBRAS
2.03.00.26.782.0002.2.0025-100 - 

3.3.90.39.00 DESENVOLVIMENTO 
DAS ESTRADAS VICINAIS  - - - - - R$ 
2.000,00

2.03.00.15.451.0002.1.0004-100 
- 4.4.90.51.00 PAVIMENTAÇÃO E 
CALÇAMENTO DE VIAS URBANAS  
- - - - - R$ 10.500,00

Total da Sub-Unidade 00 - R$ 
12.500,00

Total da Unidade 03  R$ 12.500,00
Unidade 06 - SECRETARIA DE 

EDUCAÇÃO
Sub-Unidade 00 - Secretaria de 

Educação
2.06.00.12.306.0006.2.0041-100 

- 3.3.90.30.00 DISTRIBUIÇÃO E EN-
RIQUECIMENTO DA MERENDA ES-
COLAR  - - - - - R$ 10.000,00

Total da Sub-Unidade 00  R$ 
10.000,00

Sub-Unidade 01 - Fundo Municipal 
de Educação

2.06.01.12.122.0001.2.0045-101 - 
3.3.90.30.00 GESTÃO ADMINISTRATI-
VA DA EDUCAÇÃO  - - - - - R$ 500,00

Total da Sub-Unidade 01 R$ 500,00
Total da Unidade 06 R$ 10.500,00
Unidade 07 - SEC. AGRIC. PEC. 

ABAST. E MEIO AMBIENTE
Sub-Unidade 00 - SEC. AGRIC. PEC. 

ABAST. E MEIO AMBIENTE
2.07.00.20.606.0007.2.0059-100 - 

3.3.90.39.00 APOIO AO PRODUTOR 
RURAL  - - - - - R$ 2.000,00

Total da Sub-Unidade 00   R$ 
2.000,00

Total da Unidade 07   R$ 2.000,00
Unidade 10 - FUNDO MUNICIPAL DE 

ASSISTÊNCIA SOCIAL
Sub-Unidade 01 - FUNDO MUNICI-

PAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
2.10.01.08.244.0011.2.0081-129 - 

3.3.90.39.00 DESENVOLVIMENTO 
DAS AÇÕES DO IGD SUAS  - - - - - R$ 
500,00

Total da Sub-Unidade 01 R$ 500,00
Total da Unidade 10  R$ 500,00
Tota l  da Inst i tu ição 02   R$ 

25.500,00
Total Geral Acrescido R$ 25.500,00
 Art. 2 - Para atender o que pres-

creve o artigo anterior, será utilizada 
como fonte de recurso: ANULAÇÃO 
DE DOTAÇÕES do Orçamento do 
Munícipio na

forma do paragrafo 1°, inciso I a IV do 
artigo 43 da Lei Federal 4.320.

Orgão 02 - PREFEITURA MUNICI-
PAL DE ANDRELÂNDIA

Unidade 02 - SECRETARIA DE 
FINANÇAS

Sub-Unidade 00 - Secretaria de 
Finanças

2.02.00.09.271.0001.9.0002-100 
- 3.1.90.13.00 PAGAMENTO DE EN-
CARGOS PATRONAIS  - - - - - R$ 
22.500,00

Total da Sub-Unidade 00  R$ 
22.500,00

Total da Unidade 02  - R$ 22.500,00
Unidade 03 - SECRETARIA DE AD-

MINISTRAÇÃO E OBRAS
Sub-Unidade 00 - SECRETARIA DE 

ADMINISTRAÇÃO E OBRAS
2.03.00.15.452.0002.2.0019-100 - 

3.1.90.11.00 DESENVOLVIMENTO DE 
ATIV. NOS CEMITÉRIOS MUNICIPAIS  
- - - - - R$ 2.000,00

Total da Sub-Unidade 00  R$ 
2.000,00

Total da Unidade 03  - - - - - - - - - - - - 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
- - - - - - - - - - - - - R$ 2.000,00

Unidade 06 - SECRETARIA DE 
EDUCAÇÃO

Sub-Unidade 01 - Fundo Municipal 
de Educação

2.06.01.12.361.0006.1.0021-101 - 
3.3.90.30.00 AMPLIAÇÃO E REF. DE 
ESCOLAS DO ENS. FUNDAMENTAL  
- - - - - R$ 500,00

Total da Sub-Unidade 01  - - - - - - - - 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
- - - - - - - - - - - - - - - - - R$ 500,00

Total da Unidade 06  - - - - - - - - - - - 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
- - - - - - - - - - - - - - R$ 500,00

Unidade 10 - FUNDO MUNICIPAL DE 
ASSISTÊNCIA SOCIAL

Sub-Unidade 01 - FUNDO MUNICI-
PAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

2.10.01.08.244.0011.2.0081-129 - 
3.3.90.30.00 DESENVOLVIMENTO 
DAS AÇÕES DO IGD SUAS  - - - - - R$ 
500,00

Total da Sub-Unidade 01  - - - - - - - - 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
- - - - - - - - - - - - - - - - - R$ 500,00

Total da Unidade 10  - - - - - - - - - - - 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
- - - - - - - - - - - - - - R$ 500,00

Total da Instituição 02  - - - - - - - - - - - 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
- - - - - - - - - - - - - - R$ 25.500,00

Total Geral Anulado  - - - - - - - - - - - - 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
- - - - - - - - - - - - - R$ 25.500,00

Art. 3 - Este decreto entra em vigor 
na data de sua publicação.

PREFEITURA MUNICIPAL DE AN-
DRELÂNDIA Exercício: 2019

Decreto Suplementar Página(s): 2/2
Prefeitura Municipal de ANDRELÂN-

DIA, 18 de Setembro de 2019
Francisco Carlos Rivelli
PREFEITO MUNICIPAL
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Boa Esperança, no Sul de Mi-
nas, recebeu no último sábado (23) 
a Feira Segura, primeiro evento 
do tipo promovido no estado pela 
Confederação da Agricultura e Pe-
cuária do Brasil – CNA em parceria 
com o Sistema Faemg / Senar 
Minas, tendo como parceiros o 
Sindicato Rural de Boa Esperança 
e de Ilicínia. A feira foi realizada no 
centro da cidade, com 60 feirantes. 
A ideia do projeto é promover um 
ambiente seguro para clientes e 
produtores estarem em uma feira 
de rua nesse período de pandemia 
do coronavírus.

A proposta é que a feira funcio-
ne sem que o consumidor possa 
manipular os alimentos, evitando 
assim a contaminação. Para isso, 
os feirantes foram orientados quan-
to a utilização de Equipamentos de 
Proteção Individual (EPI’s) e cada 
um recebeu um kit com máscaras, 
luvas, toucas e avental. As barracas 
também mantiveram o distancia-
mento de um metro e meio, entre 
uma e outra, e os alimentos foram 
todos embalados para venda.

“Essa é a primeira feira em 
Minas Gerais, o que chamamos 
de projeto piloto. Em função da 
realidade local, procuramos fazer 
algumas adequações sem fugir do 
protocolo exigido pelo Ministério da 
Saúde, que é de segurança e pre-
venção para todos”, explica o ge-
rente regional do Sistema Faemg 
/ Senar Minas em Lavras Wander 
Magalhães Moreira Júnior.

O sistema drive thru, que é 
aquele em que o consumidor com-
pra sem sair do carro, por exemplo, 

também faz parte do projeto, mas 
em Boa Esperança, devido a rea-
lidade cultural do município, não 
foi posto em prática. Os feirantes 
adaptaram apenas as barracas e a 
forma de comercializar os produtos, 
visto que a maioria das pessoas vai 
à feira a pé.

O apoio dos sindicatos rurais 
foi fundamental para o sucesso do 
evento. “Foi uma felicidade muito 
grande para nós receber esse pri-
meiro projeto. Fomos procurados 
pelo gerente regional, que nos 
apresentou toda a metodologia. 
Vimos nele uma oportunidade de 
voltar com nossa feira livre com 
mais segurança e prevenção para 
produtores e o público da cidade”, 
comenta o presidente do Sindica-

to dos Produtores Rurais de Boa 
Esperança, Henrique Rezende 
Pacheco.

Segurança como prioridade
Na sexta-feira (22), os pro-

dutores rurais participaram do 
seminário “Cuidados em tempos 
de Covid-19”, que tirou dúvidas 
sobre transmissão, prevenção e as 
principais formas de manipulação 
para evitar a contaminação dos 
alimentos comercializados.

A feira foi de 7h às 12h. Nesse 
período, a equipe de profissionais 
do Sistema Faemg / Senar Minas 
acompanhou e orientou os feiran-
tes nas atitudes de prevenção, 
de forma a evitar o contágio pela 
Covid-19.

A enfermeira e instrutora de cur-

Consumidores puderam comprar os produtos sem o risco da disseminação do Covid-19

Primeira ‘Feira Segura’ de MG teve apoio 
de feirantes e consumidores de 

Boa Esperança

sos do Senar Minas Renata Zaca-
roni conta que orientou o público ru-
ral quanto à higienização das mãos 
e dos alimentos, como embalar os 
produtos, o uso correto de luvas e 
máscaras. “Esse é um projeto que 
com certeza dará bons resultados. 
Com todos esses cuidados o con-
sumidor poderá frequentar a feira 
sem medo e o produtor poderá 
comercializar o seu alimento com 
segurança”, relata a profissional, 
que também acompanhou todo o 
evento.

Proposta agradou clientes e 
feirantes

A produtora Valéria Nunes Oli-
veira Santos (foto abaixo) trabalha 
com hortaliças orgânicas, temperos 

Foto: Senar/MG

e ervas medicinais. Ela aderiu ao 
projeto e ficou satisfeita com o re-
sultado: “A feira nos trouxe informa-
ções importantes. Aqui na cidade 
40% dos clientes são do grupo de 
risco; e as orientações como pre-
venção e segurança são atitudes 
fundamentais nesse momento em 
que vivemos. Dessa forma vamos 
trabalhar com segurança e evitar a 
transmissão do coronavírus para a 
nossa família e clientes”, diz.

A consumidora Denise Figuei-
redo Barbosa Monteiro diz que a 
feira sempre é um projeto seguro 
por serem produtos de alta quali-
dade, mas que essas providências 
tomadas contra com o coronavírus 
são fundamentais para evitar a 
disseminação do vírus na cidade, 
garantindo a segurança para todos 
consumidores e feirantes.

A ideia é criar um modelo 
de serviço em que as feiras 
livres possam voltar a funcionar 
sem o risco de contaminação. 
A proposta é levar essa ini-
ciativa para outros municípios 
mineiros. O Sistema Faemg / 
Senar Minas e a CNA estão em-
penhadas para que pequenos 
e médios produtores possam 
continuar o seu trabalho com 
segurança, prevenção e vender 
o seu alimento, garantindo ren-
da para a família no campo.

Aquele município interessado 
em promover a Feira Segura deve 
procurar o escritório Regional ou o 
Sindicato Rural local.

 Fonte: Lisa Fávaro, Senar 
Minas

Pequenos negócios se reinventam durante a crise
Microempresas de Pedralva e São Lourenço, no Sul de Minas, descobrem novas maneiras para trabalhar e se manterem em tempos de coro

Toda crise pode ser também 
uma oportunidade de fazer dife-
rente e descobrir novos caminhos. 
E são nestes momentos que a 
inovação pode ser um diferencial 
para os pequenos negócios.

Quando se fala em inovação, a 
maioria das pessoas normalmente 
imagina o uso de tecnologias de 
ponta, robôs, etc. Mas o conceito 
de inovação vai além disso.

De acordo com o analista do 
Sebrae Minas Luiz Caldeira Júnior, 
inovar é propor soluções para pro-
blemas específicos. “Pode ser apli-
cada para qualquer tipo e tamanho 
de negócio, como pequenas mu-
danças e melhorias, em produtos e 
serviços já existentes”, explica.

Melhor do que antes
Sara Domitila, microempresária 

em Pedralva, no Sul de Minas, re-
descobriu um caminho para a Aca-
demia Stúdio Fitness, criada há oito 
anos. Antes do início da pandemia, 
ela tinha doze alunas fixas.

Com a chegada da quarentena, 
que trouxe restrições e proibiu o 
funcionamento da academia, Sara 
se viu obrigada a pensar num jeito 
de dar continuidade ao negócio. 

Foi aí que surgiu a ideia de dar 
aulas on-line, em lives, pelas re-
des sociais. “Meu objetivo inicial 
era manter o relacionamento com 
as clientes, mas me surpreendi e, 
em pouco tempo, a audiência das 
lives aumentou chegando a setenta 
pessoas assistindo”, relata a micro-
empresária.

A academia reabriu no final de 
abril, após autorização da prefeitura, e 
para a surpresa da microempresária, 
com boas notícias. “Nós retornamos 
com quatorze novos alunos”, revela.

A empresária buscou consul-
toria on-line do Sebrae Minas e 
recebeu orientações para a aper-
feiçoar o negócio. Desde então, as 
inovações não pararam por aí. A 
academia, que ainda funciona com 
restrições e exigências da legisla-
ção municipal, criou metas para 
curto, médio e longo prazo. Entre 
elas, a negociação de pagamentos 
das mensalidades pelos alunos e 
os congelamentos dos planos para 
alunos idosos e do grupo de risco, 
que não estejam frequentando as 
aulas on-line ou transferência dos 
planos para os filhos ou netos.

“Alguns negócios ainda não 
davam a devida importância para a 

transformação digital. Diante da situ-
ação imposta pela pandemia, muitos 
se viram em um caminho sem volta. 
Para vários negócios, se adaptar e ir 
para o ambiente on-line é uma ques-
tão de sobrevivência”, acrescenta o 
analista do Sebrae Minas.

Novos produtos e sabores
A microempresária Selva Bizar-

ria Silva também precisou pensar 
rápido para manter aberta a em-
presa familiar, fundada há trinta e 
oito anos. Ela é a proprietária da 

fábrica de doces Sabor da Roça, 
conhecida pela produção de doces 
integrais, diet e de frutas secas.

Antes da quarentena, a família e 
três funcionários produziam cerca de 
três mil doces por dia. Mas com o fe-
chamento do comércio, Selva viu os 
pedidos zerarem, em poucos dias. “A 
fábrica, em trinta e oito anos, nunca 
tinha passado por uma situação tão 
difícil como esta,” relata.

A preocupação aumentou por 
conta do estoque, que tinha sido 
abastecido recentemente. “Estava 

com mil quilos de coco e amen-
doim, tentamos devolver, mas o 
fornecedor não aceitou de volta”, 
explica a empresária.

A decisão foi de suspender o 
contrato dos funcionários e criar 
novos produtos, que passaram a 
ser fabricados apenas por ela e pela 
família. “Criamos nove produtos no-
vos: geleias, cocada de pote e pasta 
de amendoim; tudo zero açúcar.”

Outro diferencial foi no tama-
nho dos produtos. Antes, a fábrica 
produzia doces em tamanhos pe-
quenos, que eram vendidos para 
distribuidoras, para depois serem 
vendidos em balcões de comércios, 
a chamada venda por impulso.

Agora, os novos produtos são 
“tamanho família”, de 220 gramas, 
em média, e estão sendo vendi-
dos direto para os clientes, com 
entrega gratuita. “O faturamento 
caiu bastante, mas, pelos menos, 
conseguimos pagar os nossos 
compromissos e alcançar novos 
clientes. Nossa expectativa é que, 
com o retorno da produção, os 
funcionários possam ser chamados 
novamente,” comenta Selva.

Fonte:Agência Sebrae

Foto: Agência Sebrae 
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Atendimento a adolescentes não pode 
ser feito a distância

Magistrados, promotores e 
defensores se reúnem, uma 
vez por semana, virtualmente 
para discutirem pendências do 
dia a dia

Uma vara que está atuando 
de forma presencial, durante 
sete dias na semana. No atual 
cenário, poderia parecer uma 
atitude na contramão da atual 
determinação do Judiciário 
de suspender o atendimento 
presencial, sempre que pos-
sível, devido à pandemia de 
covid-19. Mas esse não é o 
caso do Centro Integrado de 
Atendimento ao Adolescente 
Autor de Ato Infracional (CIA), 
uma unidade com caracterís-
ticas particulares. Engana-se, 
porém, quem acha que nada 
mudou, uma vez que que esse 
já era o expediente do CIA.

“Somos uma unidade que 
tem uma especificidade muito 
grande no contexto do Tribu-
nal. O processo de respon-
sabilização do adolescente e 
o acompanhamento dos pro-
gramas socioeducativos não 
podem ser feitos a distância. 
É uma demanda jurisdicional 
específica”, justificou o juiz 
Afrânio Nardi, responsável 
pelo acompanhamento dos 
adolescentes em cumprimento 
de medida socioeducativa.

Ele afirma que não há outra 
maneira de fazer esse acom-
panhamento e adotar provi-
dências a não ser visitando 
as unidades socioeducativas, 
verificando a situação concreta 
e, a partir do diagnóstico e das 
constatações feitas na fiscali-
zação, adotar as providências 
cabíveis. As ações de acom-
panhamento e fiscalização 
das unidades foram, inclusive, 
intensificadas, segundo ele.

“Um dos objetivos é evitar 
que a privação de liberdade 
dos adolescentes, nos casos 
de internação, e semi-liber-
dade se transformem em um 
mero acautelamento. A gente 
tem uma preocupação de que 
os diversos eixos de uma me-
dida socioeducativa continuem 
sendo cumpridos, para que 
haja uma rotina pedagógica, 
uma rotina de oficinas de pro-
fissionalização; para que se 
estabeleçam estratégias de 
manutenção da convivência 
familiar, mesmo em um con-
texto de limitação das visitas 
nas unidades”, afirmou.

Visitas limitadas
Trabalho presencial no CIA, 

com juiz Afrânio Nardi à fren-
te

O juiz explicou que as visitas 
não foram proibidas, apenas 
limitadas. “Então a gente vem 
exigindo que o órgão executor 
apresente resultados, proto-
colos e estratégias concretas 
para que as medidas possam 
ser cumpridas adequadamen-

Centro Especializado atua diariamente de forma presencial
te, com respeito a todo o em-
basamento legal.”

Outro ponto em destaque 
nas fiscalizações são as con-
dições das unidades para 
executar o protocolo unificado 
elaborado com a Subsecreta-
ria de Atendimento às Medidas 
Socioeducativas (Suase), no 
que diz respeito à infraes-
trutura, disponibilização de 
equipamentos de proteção in-
dividual (EPIs), capacidade de 
resposta médica em casos de 
suspeita ou contaminação pelo 
novo coronavírus e atenção de 
saúde aos adolescentes.

Entre as medidas estabe-
lecidas pelo protocolo está 
o respeito a um período de 
quarentena preventiva na ad-
missão de todo adolescente. 
“As unidades devem contar 
com um alojamento específico 
para realização dessa quaren-
tena. Os adolescentes devem 
passar por exames médicos e 
ser encaminhados a consultas 
tanto na admissão quanto no 
período inicial de privação de 
liberdade. Em caso de suspei-
ta, se estabelecem os cuida-
dos adicionais para proteger o 
adolescente e ao mesmo tem-
po evitar qualquer contágio. O 
fato é imediatamente comuni-
cado ao juízo”, contou.

Diante dos relatórios médi-
cos, se necessário, avalia-se a 
aplicação da recomendação do 
Conselho Nacional de Justiça 
(CNJ) para converter a medida 
de internação para uma de ca-
ráter domiciliar, mantendo-se 
o acompanhamento da saúde 
do adolescente.

Todo esse conjunto de 
ações resultou, segundo o ma-
gistrado, na seguinte situação 
atual: inexistência de casos 
confirmados ou suspeitos de 
contaminação pelo novo coro-
navírus nas unidades de Belo 
Horizonte.

Prevenções
As visitas também são re-

alizadas de acordo com as 
determinações do CNJ, com 
o enfoque adicional nas medi-
das de prevenção ao contágio.
As medidas são efetuadas 
externa e internamente. 

Protocolos para prevenção 
de disseminação do novo co-
ronavírus foram adotados no 
CIA. Três salas estão sendo 
usadas para audiências. Em 
uma fica o juiz de plantão e 
o escrevente. Em outra, o 
adolescente ou testemunha, 
a depender do tipo de audiên-
cia que está sendo realizada. 
Enquanto um deles está sendo 
ouvido em uma sala, a outra é 
higienizada. Como estão em 
ambientes distintos, é neces-
sário o uso de uma plataforma 
virtual. Defensores e promoto-
res participam remotamente, 
de casa.

Para o juiz Emerson Mar-
ques Cudeiro, esse novo for-
mato está sendo desafiador e 
necessário. “A tecnologia não 
substitui o contato, mas ajuda 
a conter a disseminação do 
novo coronavírus e está nos 
auxiliando de forma excep-
cional. Para o adolescente, 
um ser em formação, quanto 
mais pessoalidade houver 
em sua orientação ou acom-
panhamento, melhor. Mas foi 
o caminho encontrado sem 
prejuízo aos direitos deles”, 
analisou.

Sobre higienização e pro-
tocolo, ele contou que, em 
todos os andares, há álcool 
em gel disponível e seu uso 
é incentivado. Disse que a 
opção pelo comparecimento 
de apenas um juiz por dia teve 
como intuito reduzir a equipe 
que dá apoio aos magistrados, 
permitindo um rodízio maior.

Juíza coordenadora do CIA, 
Riza Aparecida Nery, destaca 
que todo o trabalho tem sido 
feito seguindo as recomenda-
ções de proteção à saúde

A juíza coordenadora do 
CIA, Riza Aparecida Nery, 
reforçou que estão cumprindo 
todas as determinações do 
Tribunal de Justiça de Minas 
Gerais (TJMG), trabalhando 
com escala mínima. E o meio 
utilizado pelos cinco juízes, 
nove promotores de justiça 
e cinco defensores públicos 
para se reunirem semanal-
mente foi a videoconferência. 
“Discutimos as pendências do 
dia a dia com muita criativida-
de, já que tudo é muito novo 
para nós”, afirmou.

A juíza Andrea Mol Bessa 
complementou, dizendo que 
até o mobiliário foi reduzido. 
Segundo ela, as cadeiras são 
de plástico para facilitar a 
higienização e há um funcio-
nário responsável por essa 
função. É permitida a entra-
da de apenas um familiar ou 
responsável legal junto com o 
adolescente.

Atuação
Todo esse serviço ininter-

rupto resultou em 144 adoles-
centes atendidos de 17 a 31 de 
março, 241 em abril e 226 em 
maio, até o dia 24. Os atendi-
mentos são feitos quando um 
adolescente é apreendido e 
levado para o CIA para receber 
encaminhamento; ou quando 
presta seu depoimento formal, 
nas chamadas audiências de 
apresentação; ou quando é 
localizado, no caso de estar 
foragido, e levado ao CIA.

Acompanhamento realiza-
do pela equipe do CIA
Normalmente, na primeira 

vez em que o adolescente é 
apresentado, ou seja, quando 
da apreensão, os encaminha-

mentos dados são: manuten-
ção do acautelamento até o 
agendamento da audiência 
de apresentação, aplicação 
de medida socioeducativa ou 
advertência - podendo ser 
liberado imediatamente - ou 
espera do julgamento em liber-
dade. Tudo isso é definido na 
primeira audiência, denomina-
da audiência preliminar.

Em período de normalidade, 
se da audiência preliminar 
resulta acautelamento provi-
sório para aguardar o curso 
do processo, o adolescente vai 
para um centro de internação 
e é informado da data futura 
da realização da audiência de 
apresentação.

Agilização
Interior do CIA: procedimen-

tos foram simplificados, como 
as audiências preliminares 
convertidas em audiências de 
apresentação 

Para não haver mais deslo-
camentos e visando proteger 
os envolvidos de possível con-
taminação pelo novo coronaví-
rus, sobretudo os adolescen-
tes, em razão de contato com 
mais pessoas, os magistrados, 
defensores e promotores en-
traram em consenso sobre 
a conversão da audiência 
preliminar em audiência de 
apresentação, de forma que 
o adolescente já seja ouvido 
formalmente nessa primeira 
oportunidade. Isso aumentou 
também a celeridade proces-
sual, conforme lembrado pela 
juíza Júnia Benevides.

Antes de ser ouvido, o ado-
lescente pode conversar em 
particular, por meio de video-
conferência, com o defensor. 
E, uma vez acautelado, tam-
bém assiste a distância às 
audiências de continuação, 
fase em que testemunhas são 
ouvidas.

A coordenadora Riza Nery 
lembrou que a oitiva dos jo-
vens acautelados nos centros 
socioeducativos só foi possí-
vel graças à participação da 
Suase, que instalou o sistema 
necessário no local. “Isso fa-
cilitou muito as audiências e 
evita o perigo do contágio.”

Ao todo, de 17 de março a 
24 de maio, foram realizadas 
529 audiências. De 17 a 31 de 
março, 27 adolescentes foram 
encaminhados para o Núcleo 
de Atendimento às Medidas 
Socioeducativas e Protetivas 
(Namsep) da Prefeitura de 
Belo Horizonte e 38 para o Nú-
cleo de Encaminhamento de 
Adolescentes à Família (Neaf) 
de Belo Horizonte.

Em abril, 34 e 39 adoles-
centes foram encaminhados 
para esses estabelecimentos, 
respectivamente e, no mês de 
maio, até o dia 24, 59 e 29. No 
mesmo período, em março, 

houve um encaminhamento de 
internação provisória feminina 
e 26 masculinas. Em abril, três 
femininas e 62 masculinas e, 
em maio, duas femininas e 73 
masculinas.

Tipo de ato infracional
As estatísticas não reve-

lam o tipo de ato infracional 
cometido, mas, baseado na 
experiência de realização de 
audiências, nos procedimen-
tos de apuração e no acom-
panhamento dos programas 
socioeducativos, o juiz Afrânio 
Nardi percebeu uma redução 
do número de envolvimento 
de adolescentes na prática de 
atos infracionais com violência 
ou grave ameaça à pessoa, no 
período do isolamento social.

“Em contrapartida, a gente 
notou um pequeno acréscimo 
no envolvimento dos adoles-
centes na prática de atos in-
fracionais análogos ao tráfico 
de drogas. É difícil apontar 
a causa específica, mas, na 
minha visão, está associado 
de alguma forma à circuns-
tância de paralisação de todos 
os pontos da rede de acom-
panhamento e atendimento 
desses adolescentes”, analisa 
o juiz.

Ele destaca que “a escola 
parou, o atendimento socio-
assistencial tem sido feito de 
forma remota, o acesso a pro-
gramas como o ‘Fica Vivo’ foi 
reduzido. Isso acaba tendo um 
impacto no envolvimento des-
ses adolescentes com o tráfico 
de drogas. Esse envolvimento 
é por meio de aliciamento, 
importante ressaltar isso. O 
adolescente é premido de uma 
série de circunstâncias do seu 
contexto comunitário a acaba 
se envolvendo com o tráfico 
de drogas”, comentou. O “Fica 
Vivo” é um programa do gover-
no de Minas dirigido a jovens 
de 12 a 24 anos residentes 
em áreas com altos índices 
de criminalidade violenta no 
estado.

De acordo com anál ise 
da juíza Júnia Benevides, 
houve uma redução geral de 
atos infracionais, de meados 
de março a meados de abril. 
Segundo ela, eram cerca de 
cinco apresentações por dia, 
quando a média era de 13, o 
que voltou a se concretizar a 
partir da segunda quinzena 
de abril.

A juíza Andrea Mol disse 
que o êxito na execução do 
trabalho, independentemente 
dos desafios, é resultado do 
trabalho em equipe dos servi-
dores e magistrados. E muito 
do resultado positivo atribui 
à postura da líder, Riza Nery, 
que, “gentil e conciliadora, 
deposita confiança e estímulo 
em todos”.

 Fonte:Ascom TJMG 


