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Em explanação na Câ-
mara Municipal sobre a 
situação do novo coro-
navírus, o Covid-19, o 
secretário de Saúde de 
São Lourenço, Everton 
Andrade, destacou que 
mais flexibilização econô-
mica no município haverá 
somente após diminuição 
do índice de contamina-
ção na cidade, o que, 
segundo ele, depende da 
população fazer a parte 
dela na prevenção da 
disseminação do vírus.  
A audiência aconteceu 
nesta segunda-feira, 29, 
na sede 
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Polícia Militar apreende drogas e prende

 jovens em São Lourenço
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Comitê Extraordinário Covid-19 mantém suspensão 

da onda amarela do Minas Consciente por mais uma 

semana
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Prefeitura de SL entrega obra 
concluída da nova sede da 

Saúde Mental

Para secretário de Saúde de 
SL reabertura da economia 

depende da população

Nesta terça-feira, 30, 
a prefeitura realizou a 
entrega da obra do novo 
prédio do Centro de Aten-
ção Psicossocial (CAPS) 
ADII. O prédio recebeu 
o nome do médico Dr 
Arthur Francisco Póvoa, 
um grande incentivador e 
cooperador para o avanço 
do atendimento à saúde 
em São Lourenço.

A entrega do prédio, 
que é a unidade do Sis-
tema Único de Saúde 
que atende pacientes da 
Saúde mental, foi um en-
contro simples para evitar 
aglomeração
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Foto: Ascom/PMSL

Com índice de contaminação alto, é preciso que a população tome mais cuidados 
com higienização

O nome do prédio homenageou o médico Dr Arthur Francisco Póvoa

Foto: SL Atual
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRELÂNDIA

Site disponibiliza
 acessibilidade

Com o crescimento acele-
rado da utilização da internet 
e a obrigatoriedade da divul-
gação das informações de 
forma online, acessibilidade 
às informações eletrônicas 
também se tornou lei. Pen-
sando nisso, a Prefeitura de 
Manhuaçu disponibilizou no 
site institucional manhuacu.
mg.gov.br acessibilidade em 
Libras. O objetivo é adequar-
se à legislação e propor-
cionar acessibilidade na 
divulgação das informações, 
propiciando facilidades na 
localização de informações 
a todas as pessoas. (Diário 
de Manhuaçu) 

 
Parque das Águas é 

reaberto 
O Parque das Águas de 

Caxambu-MG foi reaberto 
na quarta-feira, 1º. Após três 
meses fechado, apenas a 
coleta de água estava sendo 
permitida desde o dia 8 de 
junho. Com a reabertura, o 
parque volta a funcionar de 
segunda-feira a domingo, 
das 9h às 16h. No entanto, 
medidas de prevenção à 
Covid-19 continuam a ser 
seguidas. A equipe de fun-
cionários do local vai estar 
com máscaras e demais 
equipamentos de proteção. 
Dentro do parque, também 
vai ser obrigatório o uso de 
máscaras para visitantes. (O 
Popular Net- São Lourenço)

 
Famílias são removidas 

por riscos  
Famílias da zona rural de 

Ouro Preto e Itabirito, que 
residem em áreas próximas 
às barragens da mineradora 
Vale, vão ser retiradas de 
suas casas a partir desta 
quarta-feira, 1. De acordo 
com a Defesa Civil de Minas 
Gerais, a evacuação é uma 
medida preventiva de segu-
rança, devido à ampliação 
da Zona de Autossalva-
mento (ZAS) das barragens 
Forquilha I, II, III e IV, per-
tencentes ao Complexo de 
Fábrica da Vale. (Jornal O 
Liberal Net- Itabirito) 

 
Casos prováveis têm 

queda de 95%
A cidade de Uberlândia 

registrou 1.422 casos prová-
veis de dengue nos primeiros 
seis meses de 2020, segun-
do os dados da Secretaria de 
Estado de Saúde (SES-MG). 
Esse quantitativo representa 
uma queda de 95,94%, se 
comparado com o mesmo 
período do ano passado, 
quando foram computadas 
quase 35 mil notificações 
da doença. Ainda de acordo 
com o governo estadual, 
a incidência da dengue na 
cidade até o mês de junho 
deste ano foi considerada 
baixa, representando uma 
média de 188,51 casos para 
cada 100 mil habitantes. (Di-
ário de Uberlândia) 

 Paracatu vai receber 
mais de R$ 660 mil 

Foi sancionada pelo pre-
sidente Bolsonaro, a lei que 
garante R$ 1,5 bilhão para 
Municípios aplicarem no 
setor cultural. A Soma para 
distribuição dos recursos é 
de 20% de acordo com os 
critérios de rateio do Fundo 
de Participação dos Municí-
pios (FPM) e os outros 80% 
de acordo com a população. 
O município de Paracatu, 
deve receber o total de R$ 
661.595,26 para a cultura. 
Outros municípios vizinhos 
da região, também vão re-
ceber recursos para cultura. 
(Jornal Paracatu News) 

 
Laboratório recebeu 

concordância 
O Laboratório de Pesqui-

sa em Saúde do Hospital 
Universitário Clemente de 
Faria está definitivamente 
pronto para a realização 
dos diagnósticos do Novo 
Coronavírus. A última etapa 
de conformidade para o iní-
cio dos testes foi cumprida e 
oficializada pela Fundação 
Ezequiel Dias (Funed), que 
emitiu o parecer formal de 
concordância com os resul-
tados obtidos pelo LPS de 
amostras anteriormente já 
validadas pela própria Fu-
ned. Para alinhamento dos 
padrões de diagnóstico, foi 
preciso que a equipe da Uni-
montes testasse os mesmos 
materiais já analisados pela 
Fundação. (Gazeta Norte 
Mineira- Montes Claros) 

 
Desemprego continua 

crescendo 
O desemprego aumen-

tou e atingiu 12,7 milhões 
de brasileiros no trimestre 
encerrado em maio, com 
reflexos também na região. 
De acordo com os registros 
do Caged, janeiro a maio 
de 2020 o Sul de Minas 
perdeu 17.527 vagas de 
emprego, porém se compa-
rado os períodos de março-
abril (-2,34%) e abril-maio 
(-0,85%), observa-se uma 
desaceleração dos registros 
de demissões. (Correio do 
Sul- Varginha) 

 
Caeté terá aulas 

on-line
Disponível para os alu-

nos da rede municipal, a 
partir do dia 15 de julho, de-
vido à pandemia do Covid-
19, a Prefeitura de Caeté 
vai lançar o sistema de aula 
on-line. As aulas serão gra-
vadas por professores e dis-
ponibilizadas nas platafor-
mas digitais do Facebook e 
YouTube. E devido as aulas 
presenciais em Caeté não 
terem previsão de retorno, 
a Secretaria Municipal de 
Educação disponibilizará 
material para estudo em 
casa com assessoria remota 
dada pelos professores e 
pedagogos. (Jornal Opinião 
- Caeté)

PROCESSO 078/2020 – PREGÃO 
PRESENCIAL 046/2020 Aviso de 

Licitação
Objeto: Registro de Preço para 

futuras e eventuais contratações de 
empresas para fornecimento de lixeiras 
para setor de limpeza pública do Muni-
cípio de Andrelândia – MG, conforme 
condições e especificações contidas 
neste Termo de referência. Entrega 
de Envelopes e Sessão Pública dia 
15/07/2020, com início às 09:00 horas. 
Informações Tel.: 

(035) 3325-1432. Pregoeira: Aline de 
A. Rizzi Andrelândia- MG, 01/07/2020.

PROCESSO 079/2020 – PREGÃO 
PRESENCIAL 047/2020 AVISO DE 

LICITAÇÃO 
Registro de Registro de Preços para 

eventuais e futuras aquisições de mate-
riais de escritório e papelaria para as se-
cretarias e departamentos municipais, 
conforme condições e especificações 
contidas no TERMO DE REFERÊN-
CIA – ANEXO I. Entrega de Envelopes 
e Sessão Pública dia 15/07/2020, com 
início às 13:00 horas. Informações e-
mail licitacao@andrelandia.mg.gov.br 
ou Tel.: (035) 3325-1432. Pregoeira: 

A l ine de Almeida Rizz i -  MG, 
01/07/2020.

Decreto N° 195 - de 10 de Se-
tembro de 2018

 Abre Crédito Suplementar no 
Valor de R$ 99.240,00 as dotações 
do Município de ANDRELÂNDIA

O Prefeito de ANDRELÂNDIA, 
no uso de suas atribuições, e devi-
damente autorizado pelo disposto 
na Lei n° 2064, 22 de Dezembro 
de 2017

Decreta:
 Art. 1 - Fica aberto Crédito Su-

plementar no valor de R$ 99.240,00 
( noventa e nove mil e duzentos e 
quarenta reais ) as seguintes dota-
ções do Municipio

de ANDRELÂNDIA.
Orgão 02 - PREFEITURA MUNI-

CIPAL DE ANDRELÂNDIA
Unidade 03 - SECRETARIA DE 

ADMINISTRAÇÃO 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$ 4.000,00

2.03.00.17.512.0003.2.0022-100 
- 3.3.90.30.00 DESENVOLVIMEN-
TO DA LIMPEZA PÚBLICA  - - - - - 
R$ 7.600,00

Total da Sub-Unidade 00 R$ 
11.600,00

Tota l  da Unidade 03  R$ 
11.600,00

Unidade 04 - SECRETARIA DE 
SAÚDE

Sub-Unidade 01 - GESTÃO AD-
MINISTRATIVA DA SAÚDE

2.04.01.10.122.0001.2.0027-102 
- 3.3.90.30.00 GESTÃO ADMINIS-
TRATIVA DA SAÚDE  - - - - - R$ 
500,00

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

Total da Unidade 04  R$ 500,00
Unidade 05 - FUNDO MUNICI-

PAL 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$ 6.500,00

Total da Sub-Unidade 01  R$ 
6.500,00

Sub-Unidade 02 - MÉDIA E ALTA 
COMPLEXIDADE

2.05.02.10.302.0004.2.0036-102 
- 3.3.90.39.00 DESENVOLVIMEN-

TO DO HOSPITAL MUNICIPAL  
- - - - - R$ 70.000,00

Total da Sub-Unidade 02 R$ 
70.000,00

Sub-Unidade 04 - ASSISTÊNCIA 
FARMACÊUTICA

2.05.04.10.303.0004.2.0039-
102 - 3.3.90.30.00 AQUISIÇÃO 
DE MEDICAMENTOS DE ALTO 
CUSTO  - - - - - R$ 240,00

Total da Sub-Unidade 04  - R$ 
240,00

Total da Unidade 05   R$ 
76.740,00

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 
- 3.3.90.30.00 APOIO AO PRODU-
TOR RURAL  - - - - - R$ 5.400,00

2.07.00.20.606.0007.2.0061-
100 - 3.3.90.31.00 REALIZAÇÃO 
EXPOSIÇÃO AGROPECUÁRIA/
TORNEIO LEITEIRO  - - - - - R$ 
5.000,00

Total da Sub-Unidade 00 R$ 
10.400,00

Total da Unidade 07  - R$ 
10.400,00

Total da Instituição 02  - R$ 
99.240,00

Total Geral Acrescido - R$ 
99.240,00

 Art. 2 - Para atender o que 
prescreve 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 MUNI-
CIPAL DE ANDRELÂNDIA

Unidade 05 - FUNDO MUNICI-
PAL DE SAÚDE

Sub-Unidade 01 - ATENÇÃO 
BÁSICA

2.05.01.10.301.0004.2.0029-148 
- 3.3.90.39.00 DESENVOLVIMEN-
TO DO PSF/ PCAS / PSB  - - - - - R$ 
6.500,00

Total da Sub-Unidade 01 - R$ 
6.500,00

Sub-Unidade 02 - MÉDIA E ALTA 
COMPLEXIDADE

2.05.02.10.302.0004.2.0036-102 
- 3.3.90.30.00 DESENVOLVIMEN-
TO DO HOSPITAL MUNICIPAL  
- - - - - R$ 500,00

Total da Sub-Unidade 02   - R$ 
500,00

Total da Unidade 05   - R$ 
7.000,00

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

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

2.07.00.20.606.0007.2.0061-
100 - 3.3.90.39.00 REALIZAÇÃO 
EXPOSIÇÃO AGROPECUÁRIA/
TORNEIO LEITEIRO  - - - - - R$ 
92.240,00

Total da Sub-Unidade 00  - R$ 
92.240,00

Total da Unidade 07  - R$ 
92.240,00

Total da Instituição 02  - R$ 
99.240,00

Total Geral Anulado   - R$ 
99.240,00

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

Prefeitura Municipal de ANDRE-
LÂNDIA, 10 de Setembro de 2018

PREFEITURA MUNICIPAL DE 
ANDRELÂNDIA Exercício: 2018

Decreto Suplementar Página(s): 
2/2

FRANCISCO CARLOS RIVELLI
PREFEITO MUNICIPAL

Decreto N° 197 - de 10 de Se-
tembro de 2018

 Insere no Orçamento vigente a 
natureza de despesa que menciona 
e da outras providências.

O Prefeito de ANDRELÂNDIA, 
no uso de suas atribuições, e devi-
damente autorizado pelo disposto 
na Lei n° 2064, 22 de Dezembro 
de 2017

Decreta:
 Art. 1 - Fica inserido no orçamen-

to vigente, conforme discriminação 
abaixo, a(s) seguinte(s) Natureza(s) 
de despesa(s): abrindo-se para 
este fim

Orgão 02 - PREFEITURA MUNI-
CIPAL DE ANDRELÂNDIA

Unidade 05 - FUNDO MUNICI-
PAL DE SAÚDE

Sub-Unidade 01 - ATENÇÃO 
BÁSICA

2.05.01.10.301.0004.2.0029-248 
- 3.3.90.39.00 DESENVOLVIMEN-
TO DO PSF/ PCAS / PSB  - - - - - R$ 
120.000,00

Total da Sub-Unidade 01   R$ 
120.000,00

Total da Unidade 05  -- R$ 
120.000,00

Total da Instituição 02  - - R$ 
120.000,00

Total Geral Acrescido   - R$ 
120.000,00

 Art. 2 - Para atender o que 
prescreve o artigo anterior, será 
utilizada como fonte de recurso: 
SUPERÁVIT FINANCEIRO na for-
ma do paragrafo 1°, inciso I

a IV do artigo 43 da Lei Federal 
4.320.

Total Geral Anulado   - R$ 0,00
Art. 3 - Este decreto entra em 

vigor na data de sua publicação.
Prefeitura Municipal de ANDRE-

LÂNDIA, 10 de Setembro de 2018
FRANCISCO CARLOS RIVELLI
PREFEITO MUNICIPAL

Decreto N° 198 - de 11 de Se-
tembro de 2018

 Abre Crédito Suplementar no 
Valor de R$ 17.500,00 as dotações 
do Município de ANDRELÂNDIA

O Prefeito de ANDRELÂNDIA, 
no uso de suas atribuições, e devi-
damente autorizado pelo disposto 
na Lei n° 2064, 22 de Dezembro 
de 2017

Decreta:
 Art. 1 - Fica aberto Crédito Su-

plementar no valor de R$ 17.500,00 
( dezesete mil e quinhentos reais 
) as seguintes dotações do Muni-
cipio de

ANDRELÂNDIA.
Orgão 02 - PREFEITURA MUNI-

CIPAL DE ANDRELÂNDIA
Unidade 03 - SECRETARIA DE 

ADMINISTRAÇÃO E OBRAS
Sub-Unidade 00 - SECRETARIA 

DE ADMINISTRAÇÃO E OBRAS
2.03.00.15.451.0002.2.0015-

100 - 3.3.90.30.00 REVITALIZ. E 
MANUT. DE PRAÇAS, PARQUES 
E JARDINS  - - - - - R$ 11.500,00

2.03.00.04.122.0001.2.0011-
100 - 3.3.90.39.00 GESTÃO ADM. 
DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E 
OBRAS  - - - - - R$ 6.000,00

Total da Sub-Unidade 00   - R$ 
17.500,00Total da Unidade 03- R$ 
17.500,00Total da Instituição 02  - 
R$ 17.500,00

Total Geral Acrescido   R$ 
17.500,00

 Art. 2 - Para atender o que 
prescreve 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 MUNI-
CIPAL DE ANDRELÂNDIA

Unidade 03 - SECRETARIA DE 
ADMINISTRAÇÃO E OBRAS

Sub-Unidade 00 - SECRETARIA 
DE ADMINISTRAÇÃO E OBRAS

2.03.00.04.122.0001.2.0011-
100 - 3.3.90.35.00 GESTÃO ADM. 
DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E 
OBRAS  - - - - - R$ 17.500,00

Total da Sub-Unidade 00 - R$ 
17.500,00

Total  da Unidade 03 -  R$ 
17.500,00

Total da Instituição 02   - R$ 
17.500,00

Tota l  Gera l  Anulado -  R$ 
17.500,00

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

Prefeitura Municipal de ANDRE-
LÂNDIA, 11 de Setembro de 2018

FRANCISCO CARLOS RIVELLI
PREFEITO MUNICIPAL

Decreto N° 199 - de 12 de Se-
tembro de 2018

 Altera a fonte de recursos nas 
seguintes dotações do Município 
de ANDRELÂNDIA

 Art. 1 - O Prefeito de ANDRE-
LÂNDIA, no uso de suas atribui-
ções, altera a fonte de recursos das 
seguintes dotações do Município de 
ANDRELÂNDIA:

Dotação Fonte Acrescida Fonte 
Decrescida Valor

3.3.90.30.00.2.06.00.12.306.00
06.2.0041

DISTRIBUIÇÃO E ENRIQUECI-
MENTO DA MERENDA

ESCOLAR
144
TRANSFERENCIAS DE RE-

CURSO FNDE REF. AO
PROGR. NACIONAL DE ALI-

MENTAÇÃO ESCOLAR
(PNAE)
147
TRANSFERENCIA DO SALARIO 

EDUCAÇÃO 10.000,00
TOTAL 10.000,00
Prefeitura Municipal de ANDRE-

LÂNDIA, 12 de Setembro de 2018
FRANCISCO CARLOS RIVELLI
PREFEITO MUNICIPAL

Decreto N° 200 - de 12 de Se-
tembro de 2018

 Altera a fonte de recursos nas 
seguintes dotações do Município 
de ANDRELÂNDIA

 Art. 1 - O Prefeito de ANDRE-
LÂNDIA, no uso de suas atribui-
ções, altera a fonte de recursos das 
seguintes dotações do Município de 
ANDRELÂNDIA:

Dotação Fonte Acrescida Fonte 
Decrescida Valor

3.3.90.30.00.2.06.00.12.306.00
06.2.0041

DISTRIBUIÇÃO E ENRIQUECI-
MENTO DA MERENDA

ESCOLAR
144
TRANSFERENCIAS DE RE-

CURSO FNDE REF. AO
PROGR. NACIONAL DE ALI-

MENTAÇÃO ESCOLAR
(PNAE)
147
TRANSFERENCIA DO SALARIO 

EDUCAÇÃO 10.000,00
TOTAL 10.000,00
Prefeitura Municipal de ANDRE-

LÂNDIA, 12 de Setembro de 2018
FRANCISCO CARLOS RIVELLI
PREFEITO MUNICIPAL
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São Lourenço

O nome do prédio homenageou o médico Dr Arthur Francisco Póvoa

Prefeitura de SL entrega obra concluída da 
nova sede da Saúde Mental

Foto: Ascom/PMSL

Nesta terça-feira, 30, a 
prefeitura realizou a entrega 
da obra do novo prédio do 
Centro de Atenção Psicos-
social (CAPS) ADII. O prédio 
recebeu o nome do médico 
Dr Arthur Francisco Póvoa, 
um grande incent ivador e 
cooperador para o avanço do 
atendimento à saúde em São 
Lourenço.

A entrega do prédio, que é 
a unidade do Sistema Único 
de Saúde que atende pacien-
tes da Saúde mental, foi um 
encontro simples para evitar 
aglomeração, e contou so-
mente com a presença dos 
funcionários, a família do Dr 
Arthur Póvoa, representan-
tes da Secretaria de Saúde, 
Secretaria de Infraestrutura e 
Câmara Municipal.

Desde 2017, a atual ges-
tão está trabalhando para 
a  conc lusão  des ta  ob ra . 
A est ru tura do préd io  fo i 
construída para acolher os 
pacientes da Saúde Mental 
de São Lourenço e região, 

que antes eram atendidos no 
bairro da Estação, e agora 
contam com mais conforto e 
um espaço adequado para 
acolhimento.

O homenageado
A influência de Arthur Fran-

cisco Póvoa evidencia-se 
não somente nas diversas 
gerações e aspectos da so-
ciedade local, mas também 
nos grupos e associações do 
Estado e do País. Prova dis-
so, quando foi credenciado 
pelo Governador do Estado 
de Minas Gerais, Juscelino 
Kubitscheck para fazer um 
Curso de Aperfeiçoamento de 
Crenologia na Faculdade de 
Medicina em Paris em 1952. 
Ele atuou não somente na 
área da saúde, mas também 
trabalhou na Educação como 
professor e Inspetor Federal. 
Por isso, a justa escolha de 
seu nome para perpetuar 
nessa importante obra para 
a cidade e região.

Fonte/Créditos: PMSL

Para secretário de Saúde de SL 
reabertura da economia 
depende da população

Com índice de contaminação alto, é preciso que a população tome mais
 cuidados com higienização

Em explanação na Câmara 
Municipal sobre a situação do 
novo coronavírus, o Covid-19, 
o secretário de Saúde de São 
Lourenço, Everton Andrade, 
destacou que mais flexibiliza-
ção econômica no município 
haverá somente após diminui-
ção do índice de contaminação 
na cidade, o que, segundo ele, 
depende da população fazer 
a parte dela na prevenção 
da disseminação do vírus.  A 
audiência aconteceu nesta 
segunda-feira, 29, na sede do 
legislativo durante reunião se-
manal dos vereadores.

O secretário foi sabatinado 
pelos parlamentares municipais 
por cerca de 2h 30min, em pé 
em uma das tribunas da casa 
legislativa, que o questionaram 
sobre diversos pontos, inclusive 
os leitos hospitalares, utilização 
do prédio da Unidade de Pronto 
Atendimento 24 horas,  flexibili-
zação do comércio, hábitos de 
higiene e o uso de máscara, 
entre outros assuntos.

De acordo com o gestor do 
Sistema Único de Saúde (SUS) 
municipal, o índice de contami-
nação da cidade ainda é alto, o 
que compromete a capacidade 
da rede hospitalar de absorver 
uma possível demanda.

“O índice de contaminação 
de São Lourenço está supe-
rior ao do Estado. A projeção 

que fiz para do índice de con-
taminação da cidade está 1.3 
enquanto a do Estado está de 
1 a 1.1 na curva. A capacida-
de de leitos hospitalares de-
manda um índice de até 1,2. 
A taxa de ocupação do Estado 
é de 85% dos leitos de UTI. 
Ainda temos leitos sobrando, 
mas temos que melhorar a 
taxa de contaminação”, expli-
cou Everton Andrade.  

O secretário ainda explicou 
que a taxa de contaminação 
não está diretamente ligada 
a taxa de isolamento social 
e sim aos novos hábitos de 
higiene, distanciamento e uso 
da máscara. “Tem municípios 
que tem o índice de isolamento 
social é menor do que o nosso 
e o índice de contaminação é 
menor. Se a gente melhorar 
as condições de higiene e 
distanciamento podemos ter 
um percentual de contamina-
ção menor e flexibilizar mais. 
Nossas práticas pessoais e 
hábitos não estão favorecendo 
que a gente diminua o poten-
cial de contaminação da nossa 
cidade”, disse Everton.

Para o gestor, a volta da 
economia com a abertura de 
todos os estabelecimentos co-
merciais e da cidade para os 
turistas depende das atitudes 
da população. A reabertura de-
pende dos indicadores de con-

taminação e comprometimento 
dos leitos hospitalares.

“A gente só vai voltar a ter uma 
vida no novo normal a partir do 
momento que a população come-
çar a assimilar os novos hábitos. 
Sem essa condição da população 
usar máscara e adotar medidas 
de higiene, somente vamos ver a 
nossa cidade funcionando, perto 
da normalidade com turista e com 
tudo com a gente quer que volte, 
quando vier a vacina. Se o índice 
de contaminação na cidade cair, 
pode haver mais flexibilização da 
economia. A partir do momento 
que temos um índice menor de 
contaminação, teremos um com-
prometimento menor de leitos 
hospitalares”, afirmou.

Prédio da UPA
Sobre o prédio da UPA 24 horas 

que será utilizado pelo Pronto So-
corro do Hospital São Lourenço, o 
secretário disse que inicialmente 
será utilizado para atendimentos 
dos casos de síndrome gripal, que 
é feito nas tendas montadas na 
frente da unidade.

“Parte do Pronto Socorro já 
vai agora em julho com a tenda 
dos pacientes com síndrome 
gripal. O próximo passo é mu-
dança de todo o pronto socorro, 
pois o prédio foi feito para ser 
UPA”, finalizou.

 
Fonte: SL Atual

Polícia Militar apreende 
drogas e prende jovens 

em São Lourenço
Os policiais apreenderam maconha e crack 

com os autores de 21 e 24 anos

Após denúncias de comer-
cialização de drogas próximo ao 
Educandário Santa Cecília, em 
São Lourenço, na tarde dessa 
segunda-feira, 29, a Polícia Mi-
litar compareceu na Rua Pedro 
Silvestrini, Bairro Nossa Senhora 
de Lourdes, onde registrou uma 
ocorrência de tráfico de drogas. 
Os autores seriam dois jovens, 
sendo um de 21 anos e outro de 
24 anos.

De um local estratégico a 
equipe passou a observar a mo-
vimentação dos autores, os quais 
se revezavam indo até o final do 
muro do educandário, onde pega-
vam algo e entregavam para as 
pessoas que os aguardavam.

Ao surpreenderem os infrato-
res para a abordagem, o jovem de 
21 anos fugiu, sendo perseguido 
e alcançado. Com ele foi apreen-
dida a quantia de R$ 30,00 e um 
aparelho celular. Com o autor de 
24 anos foi recolhida a quantia de 

R$ 131,00.
Durante varredura no local 

para onde eles se deslocavam, os 
militares encontraram 14 pedras 
de crack. Em conversa com os 
autores, o jovem de 24 anos au-
torizou que os policiais entrassem 
em sua casa para uma busca, 
sendo encontrado u tablete gran-
de de maconha.

Os militares também notaram 
que o autor de 21 anos olhava 
constantemente para um terreno 
ao lado de sua casa o que chamou 
a atenção, sendo realizava uma 
varredura onde foram encontra-
das 405 buchas de maconha e 
23 tabletes prensados da mesma 
substância.

Diante do fato os autores foram 
presos e conduzidos à Delegacia 
de Polícia, juntamente com o 
material apreendido, para demais 
providências.

 
Fonte/Créditos: 57º BPM

Foto: 57º BPM
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Comitê Extraordinário Covid-19 mantém 
suspensão da onda amarela do Minas 

Consciente por mais uma semana

Com a aproximação do pico 
da pandemia do coronavírus 
em Minas Gerais, previsto 
para o dia 15/7, o Comitê 
Extraordinário Covid-19 de-
cidiu, durante reunião nesta 
quarta-feira (1/7), manter a 
suspensão da onda amarela 
do plano Minas Consciente, 
criado pelo Governo de Minas 
para promover a retomada 
econômica gradual e coorde-
nada nas cidades mineiras. 
Papelarias, salões de beleza, 
lojas de roupas, entre outros 
estabelecimentos, deverão 
permanecer fechados tempo-
rariamente para assegurar a 
saúde da população.

As macrorregiões Leste do 
Sul, Norte e Sul, que apre-
sentam taxa de ocupação de 
leitos controlada até o mo-
mento, continuarão seguindo 
os protocolos da onda branca 
por mais uma semana, com 
funcionamento de atividades 
como autoescolas, lojas de ar-
tigos esportivos e floriculturas. 
As outras 11 regiões do estado 
serão mantidas na onda verde, 
quando é permitida a abertura 
somente de serviços essen-
ciais, a exemplo de padarias, 
supermercados e farmácias.

 
Contribuição de todos
O governador Romeu Zema 

destacou que este é o momento 
mais crítico da pandemia em 
Minas Gerais e é fundamental a 
contribuição de todos os minei-
ros para minimizar os impactos 
provocados pela doença.

“O pico da pandemia vai ser, 
de acordo com estudos feitos 
por estatísticos e epidemio-
logistas, no dia 15 de julho. 
Então, este será o mês em que 
atingiremos o ápice na curva 
de casos e, infelizmente, de 
óbitos e internações. Eu peço 
a todos os mineiros que te-
nham cuidado, que façam tudo 
que estiver ao seu alcance, 
no sentido do distanciamento, 
uso de máscaras e das medi-
das de higiene. Aqueles que 
puderem se manter isolados, 
façam isso. Esse é o momento 
mais crítico e sensível da pan-
demia”, afirmou.

  
Mudança de 
metodologia

Além do crescimento da 
doença, a mudança da meto-
dologia que avalia os números 
de casos e a contagem de leitos 
no estado motivou a decisão do 
grupo técnico de manter todas 
as macrorregiões de Saúde 
nas ondas definidas na sema-
na passada, sem avanços ou 
retrocessos. O objetivo é avaliar 
os números sem a interferência 
provocada por uma alteração.

A adoção da nova meto-

dologia de coleta de dados 
para o boletim epidemiológico 
da covid-19 foi anunciada na 
última sexta-feira (26/6) pela 
Secretaria de Estado de Saúde 
(SES-MG). A alteração facilitou 
a comunicação entre municí-
pios e Estado, conferindo mais 
agilidade e transparência às 
informações apresentadas.

Minas Consciente
Até o dia 1 de julho, 168 

prefeituras já tinham oficia-
l izado a adesão ao Minas 
Consciente, impactando cer-
ca de 4 milhões de mineiros 
(clique aqui para conferir a 
lista de municípios que ade-
riram). 

O plano setoriza as atividades 
econômicas em quatro “ondas” 
(onda verde – serviços essen-
ciais; onda branca – primeira 
fase; onda amarela – segunda 
fase; onda vermelha – terceira 
fase), a serem liberadas para 
funcionamento de forma pro-
gressiva, conforme indicadores 
de capacidade assistencial e de 
propagação da doença.

As mudanças de ondas são 
avaliadas semanalmente pelo 
Comitê Extraordinário Covid-
19. Além do governador e de 
todo o secretariado do Execu-
tivo mineiro, o grupo, criado 
especialmente para monitorar 
o avanço da epidemia no esta-
do, conta com representantes 
do Ministério Público do Tra-
balho, do Ministério Público de 
Minas Gerais, da Defensoria 
Pública, do Tribunal de Contas 
do Estado, entre outros órgãos 
estratégicos.

  
O plano tem objetivo de 

orientar as prefeituras. Fica 
a critério de cada prefeito 
aderir e seguir os protocolos 
em seu município. Os empre-
sários que desejam reativar 
seus estabelecimentos devem 
consultar se a prefeitura local 
aderiu ao plano e seguir as 
orientações da Secretaria de 
Estado de Saúde (SES-MG).

 
Onda branca

 As macrorregiões de Saúde 
Leste do Sul, Norte e Sul, deve-
rão manter as medidas já adota-
das na última semana, seguindo 
os protocolos da onda branca 
do plano Minas Consciente.

Algumas das orientações 
são que os estabelecimentos 
tenham meios para higieni-
zação das mãos com água e 
sabão ou álcool em gel 70%. 
Eles também devem fornecer 
Equipamentos de Proteção 
Individual adequados para a 
atividade exercida e providen-
ciar barreira de proteção física 
quando os funcionários estive-
rem em contato com o cliente.

 Onda verde
  As macrorregiões de Saú-

de Centro-Sul, Centro, Noro-
este, Nordeste, Jequitinhonha, 
Leste, Vale do Aço, Sudeste, 
Oeste, Triângulo do Sul e Tri-
ângulo do Norte não apresen-
taram índices favoráveis para 
a retomada de novos setores 
econômicos. A relação entre o 
número de leitos e a incidência 
de novos casos, além do tem-
po médio para internação após 
solicitação, não permitem uma 
folga confiável se a demanda 
crescer em decorrência da 
reabertura de novos estabe-
lecimentos.

A orientação é que os mu-
nicípios dessas regiões conti-
nuem seguindo os protocolos 
previstos na onda verde, para 
preservar a saúde da população 
e a capacidade de atendimento 
do sistema de saúde local.

Entenda os protocolos 
previstos para cada 

onda:
O Minas Consciente setori-

za as atividades econômicas 
em quatro “ondas”, a serem 
liberadas para funcionamen-
to de forma progress iva, 
conforme ind icadores de 
capacidade assistencial e de 
propagação da doença.

•   Onda verde –  serviços 
essenciais

•    Onda branca – 1ª fase
•    Onda amarela – 2ª fase
•    Onda vermelha – 3ª fase

Vale ressaltar que alguns 
setores foram excluídos das 
ondas por necessitarem de uma 
ótica diferenciada de tratamen-
to. São eles:

Setores que só poderão 
ser retomadas quando hou-
ver controle da pandemia: 
at iv idades que geram um 
risco extremamente alto para 
a população brasileira, com 
grande aglomeração de pes-
soas e grande possibilida-
de de contágio, tais como 
grandes eventos, museus, 
cinemas e demais atividades 
incentivadoras de grandes 
aglomerações, além de turis-
mo em geral, clubes, acade-
mias, atividades de lazer e 
esportivas;

Instituições de ensino: estas 
atividades possuem uma ótica 
particular de funcionamento, 
que perpassam as ondas e 
que devem ser avaliadas pela 
Secretaria de Estado de Edu-
cação (SEE) em conjunto com 
as demais secretarias;

Admin is t ração públ ica, 
organismos internacionais e 
transporte público: regula-
dos em atos próprios.

Fonte: SEGOV

Mudanças na metodologia e proximidade do pico, previsto para o dia 15 de julho, motivaram a decisão


