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Editorial, por Cassiano Aguilar / Editor Chefe / Jornalista 20.483/MG
ISOLAMENTO SOCIAL DURANTE PANDEMIA PODE LEVAR A
RECUPERAÇÃO ECONÔMICA MAIS RÁPIDA

Para que isso ocorra, nossas autoridades devem agir com objetividade no enfrentamento ao novo coronavírus.
O Coronavírus chegou e com ele veio uma
nova realidade em que estamos enfrentando. A
adoção de medidas restritivas e duradouras de
isolamento social durante uma pandemia, como
a causada atualmente pelo coronavírus, pode
levar a uma recuperação econômica mais rápida
e robusta após o seu ﬁm, é o que aponta estudos.
Porém, devemos agir com sensatez e sem pânico.
A conclusão do estudo se baseia na experiência
dos Americanos durante e após a chamada gripe
espanhola, que se estendeu entre janeiro de 1918
e dezembro de 1920, causando, pelo menos, 50
milhões de mortes globalmente e infectando
cerca de um terço da população mundial.
Segundo um estudo novo, localidades norteamericanas que reagiram mais prontamente à
pandemia de 1918 registraram uma retomada
mais forte no ano seguinte. A pesquisa foi
intitulada “Pandemics depress the economy,
public health interventions do not: evidence from
the 1918 ﬂu”.
Seus achados mostram que cidades que
adotaram intervenções não-farmacêuticas (NPIs
em inglês), como medidas de isolamento social,
dez dias antes à chegada da pandemia
registraram um aumento adicional de 5% no
emprego industrial, em 1919, em relação à média
analisada.
A duração do conﬁnamento também tende a

fazer diferença. De acordo com a pesquisa, a
extensão das chamadas NPIs por 50 dias
adicionais –em comparação à média– garantiu
um crescimento extra de 6,5% no emprego no
setor manufatureiro depois da pandemia.
O estudo que chegou a esses resultados foi feito
pelos economistas Sergio Correia, Stephan Luck
e Emil Verner. Os dois primeiros são do Federal
Reserve (Fed, o Banco Central americano) e o
terceiro é ﬁliado à escola de negócios Sloan
School of Management, do MIT (Massachusetts
Institute of Techonology).
Trata-se ainda de uma pesquisa preliminar, que,
após sua divulgação inicial nesta semana, está
sujeita a mudanças em cálculos e premissas,
principalmente com base em comentários que
serão recebidos de outros estudiosos.
Porém, se forem sólidos, esses resultados
indicarão que medidas mais drásticas de
conﬁnamento durante a atual pandemia da
Covid-19 tendem a surtir efeito positivo em duas
frentes cruciais para a sociedade.
Correia, Luck e Verner mostram que o
conﬁnamento contribui para taxas menores de
fatalidade, conclusão parecida às de estudos
anteriores que focaram apenas esse aspecto.
Sistematicamente, eles revelam que, ao reduzir o
impacto sobre a saúde pública, esse tipo de
medida surte efeito também na economia.

Segundo os autores, durante a gripe espanhola,
há registro da adoção de políticas parecidas com
as praticadas na crise atual, como fechamento de
escolas, teatros e igrejas, banimento de encontros
públicos e funerais, quarentena de pacientes
suspeitos e horários comerciais reduzidos.
A intensidade dessas medidas, no entanto, variou
entre diferentes cidades e estados americanos.
Sua duração também. Foram essas diferenças
que permitiram aos pesquisadores construir um
modelo matemático que mensurou o impacto
econômico das medidas adotadas durante a
pandemia.
Embora as ações de conﬁnamento social
pareçam mitigar o impacto negativo da doença
sobre a atividade produtiva no médio prazo, isso
não signiﬁca que elas impeçam uma queda da
produção e do emprego no auge da crise.
O aumento da mortalidade causado pela
pandemia em 1918 com relação às taxas
veriﬁcadas em 1917 implicou uma queda de
23% no emprego industrial e de 18% no volume
produzido pelo setor manufatureiro.
“Em conjunto, nossas descobertas sugerem que
as pandemias podem ter custos econômicos
substanciais, e que as NPIs podem ter méritos
econômicos, além de reduzir a mortalidade”, diz
um trecho do estudo.
Defensores de medidas mais brandas de

conﬁnamento, como o presidente Jair Bolsonaro,
argumentam que seu impacto econômico é muito
drástico. Correia, Luck e Verner ressaltam que
esse argumento tem seu mérito, pelo menos, na
teoria.
“Medidas de distanciamento social reduzem
gastos em compras que requeiram contato
interpessoal. Rendimentos correntes e futuros
caem em consequência de rupturas do lado da
oferta”, aponta o texto.
No entanto, eles notam que a pandemia em si
provoca consequências econômicas severas,
decorrentes do aumento na mortalidade, dos
afastamentos dos doentes do trabalho e dos
custos elevados com a saúde, como as que eles
próprios mensuraram.
Se esse impacto for mitigado pela imposição de
uma quarentena, é possível que o efeito negativo
total da pandemia seja limitado.
Além disso, o coronavírus tem se mostrado mais
letal entre idosos, enquanto a gripe espanhola
teve efeitos piores em grupos mais jovens.
Ainda assim, eles defendem que suas conclusões
jogam luz ao debate que se desenrola no mundo
sobre como reagir à severidade da crise causada
pela Covid-19.
Portanto, continue em sua casa, aqueles que
podem. Juntos conseguiremos enfrentar o
coronavírus.

SAUDADE DO REAL
Por, Dr. René Dentz – Ph.D. Freiburg Universität/Suíça , Psicanalista , Escritor e Professor Universitário
dentzrene
O momento em que estamos vivendo porta uma dele que acessamos as profundezas da nossa
mistura de sentimentos, emoções e pensamentos. humanidade e, assim, criamos, sofremos,
De fato, todo momento novo nos coloca diante de superamos.
incertezas e, por isso mesmo, surgem medos, Como professor e psicanalista, sinto falta da
angústias. A sensação de sabermos o perigo, mas realidade física desses campos de atuação. A
não sabermos até onde o mesmo vai, parece ser o partir delas elementos subjetivos emergem. O
mesmo que caminhar em solo pouco ﬁrme.
contato com alunos, seus olhares, suas sensações
Depois de semanas em isolamento social, e reações, suas falas inesperadas, revelam a
percebo nas redes sociais um movimento de riqueza de uma sala de aula física! E nunca mais
expressão da falta do real. Parece que muitas tenhamos dúvida: ela é muito mais rica do que
pessoas estão saudosas e clamam pelo retorno à uma sala virtual! Os insights, as falas a partir de
realidade de antes, mesmo sabendo, é claro, que conexões, são muito mais propiciadas em um
agora é o momento de ﬁcarem em casa. Como ambiente real. É claro que é muito útil e eﬁcaz
aﬁrmamos em outra coluna (sobre a automutilação utilizar ferramentas tecnológicas em uma sala de
na adolescência e a virtualização do mundo), “o aula, mas elas são instrumentos, não a essência
real pede a conta”. É o que muitos estão sentindo do aprendizado.
agora: saudade do real! É um sentimento bom, Sentimento parecido tenho também com a
pois muitas vezes não valorizamos o cotidiano em atividade de psicanalista online. Em um
sua beleza, riqueza e potencialidade. O real é mais consultório de Psicanalista as pessoas falam,
belo, humano e livre do que o virtual. É a partir expressam, abrem suas vidas de forma singular,

René Dentz

como talvez em nenhum outro espaço o façam. O
processo de transferência entre analista e
analisando é sim facilitado pela presença física e
muitas vezes impossibilitado pelo virtual,
mesmo que isso não seja determinante.
Imaginem se o mundo a partir de agora fosse
apenas virtual, uma eterna quarentena. Por
exemplo, se os tours virtuais substituíssem as
viagens reais a lugares que estamos visitando
pela primeira vez... No tours virtual temos a
certeza de não estar no lugar, não sentimos o
ambiente em sua plenitude, não percebemos os
sons, não sentimos os cheiros, não vemos os
cantos não-captados por uma tela... Imaginem se,
as crianças de hoje não tivessem mais aulas reais,
em uma escola com pátio, salas de aula e
professores reais. Sem dúvida perderiam muito
em suas narrativas e memórias no futuro. Aﬁnal,
nossas lembranças conscientes e inconscientes
dependem do espaço de nossa vivência.

Somos seres reais, com um corpo real,
nascemos de seres humanos. Por isso, nossa
humanidade é alimentada pelas dimensões do
real. Nosso desejo remete ao real, mesmo que
muitas vezes pareça irreal.
Que esse momento de quarentena sirva para
valorizarmos novamente a beleza do cotidiano,
das realidades, da natureza, dos rostos, dos
sentidos... Se isso acontecer, o ser humano do
século XXI terá uma chance de viver com menos
ansiedade, depressão e estar mais no mundo da
vida, de uma forma efetiva e afetiva!

PROFISSIONAIS DE SAÚDE EMBALADOS PELA ESPERANÇA
Pequenos grupos em bancos de praças ou em
ﬁlas de caixas eletrônicos. Distanciamento
ignorado. Sem teto a Deus dará. Vírus corre solto
pelo mundo, aumentando índices de mortalidade.
Dói o choro da mãe que perdeu o ﬁlho. Dói ver
imagens de caminhões militares, levando caixões
para necrotérios improvisados, mundo afora.
Olho para o céu cor de fumaça. Garganta arde,
olhos lacrimejam. Tento mensurar a dor do
mundo. Francisco reza, suplicando misericórdia.
Quem amaldiçoou Jesus na quarentena? Quem
surtou Eva? Percorremos estradas vazias, sem
nenhum ponto de alimentação. Medidas
restritivas, sem análise. Quem alimenta o
caminhoneiro? Quem levará o pão para os
ambulantes? O pneu furou; cadê o borracheiro?
Taxa de glicose baixa. Azia, barriga vazia, jejum
estendido. Quaresmeiras tingem de lilás as matas

das alterosas nos arredores das estradas. Morte,
emergência, sufoco mundial do sistema de saúde.
Faltam insumos e proﬁssionais para a demanda
explosiva. Tenho diﬁculdades para respirar. Praga
solta. Peste faminta. Resistência! Resiliência!
Aceitação. Lavo as mãos compulsivamente. Tiro
os sapatos na porta. Cada dia é uma guerra para
defender o ar. Sangram feridas fechadas; não
imaginei viver o apocalipse. Vai piorar, antes de
melhorar.
Ambulância corre em disparada; batimentos
cardíacos seguem no embalo da sirene. Panelaços
e gritos desaprovam o comportamento da
autoridade. Quem fala às favas, às favas vai.
Coração apertado. Trabalhador autônomo
desesperado. Consumiram todas as máscaras das
prateleiras. O desespero gera caos. Sem-teto será
isolado debaixo de qual teto? Bagulho pior do que

a guerra, sem ter para onde ir. Crise em expansão.
Pandemia enjaula, amedronta, surta: negro,
branco, rico ou pobre; o inferno não tem classe!
Dor que dá em Maria, dá em Pedro, Fernando,
Carla e Ruth...
Surge um hospital de campanha na capital.
Estamos chegando. Colocamos máscaras,
vestimos luvas. Céu aberto. Medidas de
isolamento. Bandeiras a meio mastro. A batalha
nem começou. A vacina, cadê a vacina? Achados
a passos miúdos. Cientistas em permanente vídeo
conferência: muitas hipóteses, muitos corpora,
nenhum resultado. A pressa é inimiga da
perfeição! Hoje sei que estou de pé, amanhã não
me garanto. Distancio-me de sol à chuva; de
parentes e amigos. Revejo necessidades. Entro no
sistema de saúde. Enfermeiros, médicos e
proﬁssionais vão e voltam. Bagulho mais potente

Andreia Donadon Leal
Mestre em Literatura pela UFV
do que a guerra é a força propulsora de resistência
desses proﬁssionais, que batalham pela vida,
embalados exclusivamente pela esperança.
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CONHEÇA O PROGRAMA VIMVER DA FUNDAÇÃO RENOVA
Atividades estão paralisadas devido ao crescente números de casos do novo coronavírus no Brasil.
O Vimver é um programa de vivência da
Fundação Renova que oferece visitas monitoradas
com especialistas em áreas atingidas. A vivência
nos territórios promove uma experiência em
campo, no qual os visitantes têm acesso à
informações sobre os danos causados pelo
rompimento da barragem de Fundão, as ações em
andamento e os resultados alcançados no processo
de reparação das regiões impactadas.
Os roteiros de visita são deﬁnidos de acordo com
a demanda dos participantes e apresentam algumas
frentes de atuação da Fundação Renova, como:
reconstrução ou reforma das infraestrutura
impactadas; reassentamento; ambiental;
desenvolvimento rural sustentável e patrimonial.
A ação é voltada para públicos diversos, entre:
instituições, entidades, poder público e legislativo,
Ministério Público, Câmaras Técnicas, escolas,
colaboradores e comunidades atingidas. As
pessoas interessadas devem se inscrever pelo email:
nucleoinstitucional@ fundacaorenova.org,

informando o motivo da participação e a
instituição que representa.
O Vimver faz parte do Programa de
Comunicação, Participação, Diálogo e Controle
Social (PG-06) e está fundamentado no Termo de
Transação e de Ajustamento de Conduta (TTAC),
no qual é determinado a criação de canais
permanentes de comunicação e o desenvolvimento
de ações destinadas a possibilitar a participação
social no processo de reparação desenvolvido pela
Fundação Renova.
Coronavírus
A Fundação Renova esclarece que, diante do
aumento dos casos de contaminação pelo
coronavírus no Brasil, adotou medidas de
prevenção e segurança. Assim, as atividades
relacionadas ao programa Vimver estão
paralisadas temporariamente.
A decisão foi adotada para preservar a saúde de
atingidos, funcionários e parceiros e evitar a
Foto: Divulgação / Arquivo F. Renova disseminação do vírus nos territórios em que a
Fundação atua.

LAVRAS NOVAS CRIA COMITÊ CONTRA AVANÇO DE COVID 19
A pandemia global do novo coronavírus pode
impactar muito mais do que imaginamos. O
distrito de Lavras Novas, um dos roteiros
turísticos mais visitado de Minas Gerais, criou
um comitê para discutir medidas de proteção à
comunidade contra o avanço do Covid 19.
Localizada a 19 Km de Ouro Preto e com cerca
de um mil habitantes, a localidade não tem
condições de lidar com o Coronavírus, segundo o
presidente da mesa administrativa Fábio Lessa, e
o da Associação de moradores, Aguinaldo da
Cruz. “Não temos estrutura hospitalar e a
comunidade é composta por vários idosos e
enfermos com baixa imunidade ao vírus”,
aﬁrmam em nota conjunta.
Para evitar a circulação de pessoas no distrito, as Foto: Faixa na estrada de Lavras Novas. Divulgação Associação de Moradores de Lavras Novas.

duas entidades, se antecipando aos decretos
estadual e municipal, enviaram ofícios aos
comerciantes dos setores de bares, restaurantes,
pousadas, chalés e lojas solicitando o fechamento
dos estabelecimentos por um prazo de quinze
dias ou durante o desenvolvimento da pandemia
na região.
Cerca de cem estabelecimentos aderiram à
medida voluntariamente.
“A preocupação com a preservação da vida é
dever de todos, principalmente num momento
crítico atual”, encerra o ofício que foi
direcionado aos comerciantes em geral. Uma
faixa foi colocada na entrada do distrito
comunicando a medida aos turistas.
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OURO PRETO INICIA DESINFECÇÃO DE RUAS CONTRA CORONAVÍRUS
Uma solução contendo cloro e desinfetante
começou a ser utilizada na manhã desta quintafeira pela Prefeitura de Ouro Preto para
desinfetar locais públicos. As equipes da
Vigilância Sanitária iniciaram os trabalhos pelo
entorno da Santa Casa, da UPA, pontos de ônibus
e do Centro de Eventos, local onde está sendo
construído um hospital de campanha para
combate ao COVID-19. Depois, passaram pela
Praça Tiradentes e Rua São José.
A ação será realizada diariamente em espaços
públicos de todo o município, principalmente
nos locais mais propensos à contaminação. Hoje,
sexta-feira, a ação está mais intensa nas ruas e
passeios da cidade e também em Cachoeira do
Campo.

“Esperamos que seja eﬁciente para minimizar a
propagação do coronavírus na nossa cidade”,
ressaltou o prefeito Júlio Pimenta. Até o

realizando contra o COND-19. Outras iniciativas
são: proibição de aglomeração em bares,
restaurantes e espaços públicos, redução de
impostos e prorrogação de prazos para
comerciantes locais, implantação de barreiras
sanitárias nos terminais rodoviários de Ouro
Preto e Cachoeira do Campo, vacinação dos
idosos de porta em porta, dentre outras que
podem ser conferidas no site:
www.ouropreto.mg.gov.br/coronavirus
Vale lembrar que a recomendação é para que
Foto: Ane Souz.
todos FIQUEM EM CASA, principalmente as
pessoas acima de 60 anos, saindo apenas em caso
momento não houve nenhuma conﬁrmação de de extrema necessidade. Os espaços de recreação
e lazer públicos estão proibidos de serem
pessoa infectada pelo vírus no Município.
Esta é uma das ações que o Ouro Preto vem utilizados.

Adriana
Você imagina, a gente
realiza

Sala

Dividimos
em

12 x

NOIVAS

Alugamos:
*Festas e Damas
*Ternos e Pajens
*Vestidos de Noivas

Todos cartões

Qualidade e preço
justo!!!

Closet
Rodovia dos Incondentes, 15
Mariana - Minas Gerais

(31) 3558-2403 / 986011543

(31) 9 8466-4877 / (31) 9 8857-2879
Avenida Manoel Leandro Correia - 320 - Centro - Mariana - MG
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OURO PRETO QUER AMPLIAR NÚMERO DE BENEFICIADOS
COM CESTAS BÁSICAS NESTE PERÍODO DE PANDEMIA
Ouro Preto pretende ampliar o número de
beneﬁciados com cestas básicas no Município.
Por meio da Secretaria de Desenvolvimento
Social, Habitação e Cidadania, foram
distribuídas, neste mês de março, 162 cestas
básicas. Famílias em vulnerabilidade social com
renda per capita de 1/4 do salário mínimo são
atendidas nos CRAS com este benefício eventual.
A titular da pasta, Luciene Ribeiro, diz que a
intenção do Município neste período de crise é
aumentar o número de beneﬁciados. “Neste
momento, estamos nos organizando para atender
a um número maior de famílias. Como critério de
prioridade vamos primeiramente selecionar
famílias que tenham idosos, depois crianças”.
A orientação estratégica é tomar como parâmetro
famílias cadastradas no CadÚnico. Hoje são
2.800 famílias cadastradas.
A Prefeitura está ainda elaborando um plano
logístico para destinar produtos da agricultura

familiar que são ofertados na merenda escolar
para famílias que tenham crianças matriculadas
na rede municipal de ensino.
Outra ação, em parceria com a Secretaria de
Defesa Social, é o recebimento de doações de
alimentos, produtos de higiene e limpeza para
ajudar a atender mais famílias. As doações estão
sendo direcionadas para a Rua Conselheiro
Santana, número 14, no Pilar, antigo prédio do
Corpo de Bombeiros, hoje prédio da Família
Acolhedora, de segunda a sexta, de 10h às 16h.
Todo atendimento está sendo realizado na Sede
da Secretaria para facilitar a comunicação entre a
equipe técnica. Os interessados em colaborar
podem entrar em contato pelos telefones 35512969 ou 98428-8084 que as doações serão
buscadas.
Cadastro Único
O Cadastro Único para Programas Sociais do
Governo Federal (CadÚnico) é um instrumento

que identiﬁca e caracteriza as famílias de baixa
renda, permitindo que o governo conheça melhor
a realidade socioeconômica dessa população.
Nele são registradas informações como:
características da residência, identiﬁcação de
cada pessoa, escolaridade, situação de trabalho e
renda, entre outras.
Proﬁssionais autônomos
Um Plano de Ação está sendo elaborado em
parceria com empresários da cidade para auxílio a
proﬁssionais que trabalham de forma autônoma.
A Secretaria está aguardando posicionamento do
Governo Federal sobre o “Corona Voucher”,
programa emergencial do Governo Federal que
prevê o repasse de auxílio por três meses para
auxiliar trabalhadores informais, desempregados
e microempreendedores individuais (MEIs) que
integrem famílias de baixa renda. Este benefício
depende de aprovação pelo Congresso Nacional.
Moradores de rua

A equipe do CREAS tem atuado prestando
atendimento às pessoas em situação de rua. Os
moradores anteriormente mapeados pelos
proﬁssionais da Secretaria foram encaminhados
para abrigamento, cujo endereço está sendo
mantido em sigilo a ﬁm de evitar que pessoas que
não estejam em vulnerabilidade procurem o local;
é importante ressaltar que nem todos os
moradores em situação de rua não têm casa,
muitos, por questões de conﬂitos familiares e
dependência química, optam por viver na rua.
Diante da situação de calamidade, com apoio da
Guarda Municipal, algumas pessoas em situação
de rua estão sendo encaminhadas, de maneira
compulsória, a este local onde possam
permanecer e serem alimentados durante a
pandemia.
A Secretaria não está realizando durante este
período atendimento presencial.

DETRAN PRESTA HOMENAGEM AOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE
Durante o mês de abril, o prédio ﬁcará iluminado de verde.
Durante todo o mês de abril, o prédio do Departamento
de Trânsito de Minas Gerais (Detran-MG), na região
Centro-Sul da capital, ganha iluminação com a cor
verde, tom que simboliza os proﬁssionais de Saúde e
presta homenagem aos esforços da categoria durante as
ações de combate ao coronavírus (Covid-19).
A iniciativa da Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG),
por meio do Detran-MG, objetiva lembrar a todos o
exaustivo empenho destes proﬁssionais para reduzir os
impactos da pandemia.
Os conjuntos de reﬂetores tecnológicos de LED, que
iluminam o prédio de verde, alertam, também, sobre os
cuidados para evitar o contágio.
Segundo o Ministério da Saúde, medidas de higiene,
como lavar as mãos com água e sabão e evitar
aglomerações, ações que reduzem o contágio da
doença, devem ser realizadas por todos.

Foto: Divulgação / PCMG

Sucesso Conveniência
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DESEMPREGO AUMENTA PARA 11,6% NO TRIMESTRE
ENCERRADO EM FEVEREIRO
A taxa de desocupação subiu para 11,6% no
trimestre encerrado em fevereiro, atingindo 12,3
milhões de desempregados, segundo a PNAD
Contínua, divulgada hoje (31) pelo IBGE. O
aumento, na comparação com o trimestre
terminado em novembro (11,2%), interrompeu
dois trimestres seguidos de quedas
estatisticamente signiﬁcativas no desemprego.
“É normal que no início do ano ocorra essa
interrupção, porque já vínhamos numa trajetória
de taxas declinantes no ﬁm do ano. Não tínhamos
visto essa reversão em janeiro, no entanto, ela
veio agora no mês de fevereiro, provocada por
uma queda na quantidade de pessoas ocupadas e
um aumento na procura por trabalho”, disse a
analista da pesquisa, Adriana Beringuy.
Por outro lado, a taxa de desocupação continuou
caindo na comparação com o trimestre encerrado
em fevereiro de 2019, quando ﬁcou em 12,4%.
“O trimestre encerrado em fevereiro deste ano se
apresenta com uma taxa inferior ao do mesmo
período do ano passado. Essa queda foi causada
pelo crescimento no número de pessoas ocupadas
(1,8 milhão), o que impediu a taxa de crescer
nessa comparação”, explica a pesquisadora.
Adriana observa, ainda, que o aumento na
desocupação não veio do comércio, setor que,
tradicionalmente, costuma demitir no início do
ano os proﬁssionais contratados temporariamente
para o Natal. Desta vez, a alta na taxa foi puxada
pelos setores de construção (-4,4%),
administração pública (-2,3%) e também pelos
serviços domésticos (-2,4%).
“A construção não sustentou o movimento de
recuperação que ela vinha apresentando no ﬁm
do ano passado. Já a administração pública tem
uma sazonalidade, pois ela dispensa pessoas no
ﬁm e no início do ano em função de términos nos
contratos temporários das prefeituras, nas áreas
de educação e saúde, retomando as contratações
a partir de março, após a aprovação dos
orçamentos municipais. O serviço doméstico está
muito ligado ao período de férias das famílias, as

dispensas das diaristas, já que muitas famílias
viajam, interrompendo a demanda por esse
serviço”, avalia Beringuy
Informalidade cai, mas atinge 38 milhões de
pessoas
Já a taxa de informalidade caiu de 41,1% no
trimestre de setembro a novembro de 2019 para
40,6% no trimestre encerrado em fevereiro deste
ano, mais ainda representando um total de 38

*Vidros em geral
Rua Jatobá *Forro PVC
Loja 97 - Rosário - Mariana
*Pisos Duraor
*Corrimão de escada
9 8859-9502
*Esquadrias em alumínio
*Box, Fechamento para pias
3558-4159
*Lavatórios

milhões de informais. Nesse grupo estão os
trabalhadores sem carteira, trabalhadores
domésticos sem carteira, empregadores sem
CNPJ, os conta própria sem CNPJ e trabalhadores
familiares auxiliares.
De acordo com Adriana, essa queda da
informalidade está concentrada na redução de
contingentes de trabalhadores por conta própria
sem CNPJ e também de trabalhadores

empregados sem carteira.
“A gente ainda vive sob a inﬂuência do mês de
dezembro, em que tivemos um desempenho muito
bom das contratações com carteira trabalho.
Muitas pessoas foram contratadas via carteira de
trabalho no comércio, o que deu um pouco mais
de consistência aos dados de formalidade. Isso
pode estar contribuindo para a queda na
quantidade de informais”, avaliou ela. Outro
reﬂexo da queda da informalidade foi o aumento
no rendimento, que subiu para R$ 2.375, alta de
1,8% no trimestre encerrado fevereiro, frente ao
trimestre anterior.
“Na medida em que se tem um contingente menor
de trabalhadores na informalidade, permanecem
no mercado pessoas em atividades mais
formalizadas e com melhores remunerações, em
setores como a indústria e alguns segmentos do
comércio. Não vimos isso nas últimas PNADs, até
porque a informalidade estava em trajetória de
crescimento”, aﬁrmou a analista da pesquisa. Já
em relação ao mesmo trimestre do ano passado, a
alta foi mais intensa, de 3,9%.
Ainda de acordo com a PNAD Contínua, o total
de pessoas fora da força de trabalho chegou a 65,9
milhões, patamar recorde desde o início da
pesquisa, no primeiro trimestre de 2012. São
pessoas que não procuram trabalho, mas que não
se enquadram no desalento (pessoas que
desistiram de procurar emprego). Os
desalentados somam 4,7 milhões, quadro
estatisticamente estável em ambas as
comparações. Mais informações podem ser
encontradas aqui.
Coronavírus: coleta por telefone
O IBGE está coletando os dados da PNAD
Contínua somente por telefone durante o período
de isolamento social, seguindo as orientações do
Ministério da Saúde relacionadas ao quadro de
emergência de saúde pública causado pelo novo
coronavírus. Para conﬁrmar a identidade do
entrevistador durante a ligação, acesse o site
Respondendo ao IBGE.
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Uma Rede de Solidariedade se formou
em Ouro Preto durante a quarentena
determinada em razão do COVID-19.
Moradores se uniram para arrecadar
alimentos e materiais de limpeza para
famílias ou indivíduos que se encontram
em diﬁculdades e vulnerabilidade social
durante este período. A ideia é ajudar os
proﬁssionais autônomos, artesãos,
doceiras, verdureiras, dentre outros que
não se enquadram nos requisitos para
recebimento de auxílio das entidades
governamentais.
A Rede de Solidariedade recolhe as

doações e compõe cestas básicas. É
possível doar materiais de limpeza, de
higiene pessoal, alimentos e roupas.
A ação tem apoio da Prefeitura de Ouro
Preto, que também está realizando
algumas ações para auxílio às pessoas em
situação de vulnerabilidade, como
recolhimento e abrigo aos indivíduos em
situação de rua, aumento do número de
beneﬁciados com cestas básicas no
Município, elaboração de um plano
logístico para destinar produtos da
agricultura familiar que são ofertados na
merenda escolar para famílias que tenham

crianças matriculadas na rede municipal
de ensino e recebimento de doações de
alimentos, produtos de higiene e limpeza
para ajudar a atender mais famílias.
Quem tiver interesse em participar dessa
ação e doar algum item deve entrar em
contato com os seguintes telefones:
Rede de Solidariedade:
Fijas – (31) 98558-1340
Mara - (31) 99114-3959
Marilda - (31) 97329-3230
Karen - (31) 99765-5420
Denise - (31) 98879-2717

CIRCUITOS TURÍSTICOS DE MINAS GERAIS
PROPÕE ORIENTAÇÕES AO GOVERNO
FEDERAL PARA A PROTEÇÃO DA
ATIVIDADE TURÍSTICA

Com diversos programas e projetos de
capacitação, sensibilização, mobilização,
estruturação, promoção e comercialização
turística, que melhoraram e continuam a
desenvolver o turismo nas diversas regiões do
estado de Minas Gerais, a Federação dos
Circuitos Turísticos do Estado de Minas
Gerais - FECITUR emitiu na sexta-feira, 27
de março de 2020, um ofício destinado ao
presidente da República, Jair Bolsonaro, com
levantamento de dados e sugestões de ações
para o turismo, em razão do cenário de
incertezas e de contingenciamento contra a
pandemia do COVID-19 em que vive o país.
No documento, a entidade reforça a
importância do setor turismo como
desenvolvimento econômico do país e detalha

os seguintes dados: a Organização Mundial de
Turismo – OMT e Observatório do Turismo
de Minas Gerais apontam que o deslocamento
internacional de turistas superou 1,1 milhão de
pessoas em 2019. Assim, a atividade
representa atualmente 10% do PIB mundial;
um a cada 10 empregos no mundo é gerado
pelo turismo, 7% das exportações mundiais e
30% das exportações de serviços se devem à
atividade (dados da OMT, 2018). Em Minas
Gerais, no ano de 2019, estima-se que o ﬂuxo
turístico foi de 27,9 milhões de pessoas, que
deixaram, diretamente, uma receita turística
estimada de quase 20 bilhões de reais.
O ofício ressalta que no mês de março de
2020, as taxas de cancelamento de viagens já
ultrapassam 85%. Se considerado o mês de

março do ano de 2019, que apresentou
faturamento do turismo em 19,2 bilhões, os
impactos reais diﬁcultam qualquer visão de
sustentabilidade dos negócios e demonstram
imprevisibilidade de novos faturamentos.
Por esta ótica, a entidade sugere ao Governo
Federal ações para a sobrevivência do setor
durante a pandemia do coronavírus: Seguro
desemprego para o período de quarentena;
Carência e postergação dos contratos de
ﬁnanciamento em andamento para pequenas e
médias empresas; Linhas de crédito de
capital de giro para micro e pequenas
empresas; Juros subsidiados; Projeto de
subvenção de juros para pequenos
empreendimentos rurais; Criação de
programas de ﬁnanciamento pós-crise para
investimento e ampliação da disponibilidade
dos programas acima com recursos do
BNDES; Prorrogação nos prazos de
obrigações do Simples Nacional para a
prorrogação do prazo de pagamento da parte
estadual do Simples Nacional (ICMS) por três
meses; Aumento de repasses orçamentários
aos municípios mineiros.
O presidente do Circuito do Ouro e também
secretário de Turismo, Indústria e Comércio,
Felipe Guerra, fala sobre as sugestões, que
serão avaliadas pelo Governo Federal:
“Mesmo diante da pandemia do Coronavírus,
os 47 circuitos turísticos de Minas Gerais, por
meio da FECITUR, se reuniu para formular
algumas maneiras da sobrevivência do
Turismo e sugestões para serem avaliadas e
colocadas em práticas de proteção à atividade,
como também aos empregos e empresas que
provêm do turismo, além das prefeituras
municipais. Essas ações servem para termos
um planejamento correto para atuar durante a
crise, como medidas de proteção para a
economia e a atividade turística.
Felipe Guerra ainda destaca que a partir do
envio deste documento, as entidades
aguardam um posicionamento positivo do
governo para que seja possível participar
efetivamente dessas ações sugeridas,
discutindo em nível estadual e nacional as
boas práticas de turismo para a recuperação e
aquecimento da atividade em Minas Gerais e
no Brasil o mais rápido possível.

Veterinária
Gameleira

Telefone: 35582755 /
9 8299-7869

Os melhores produtos
e serviços!

Medicamentos - Rações - Pet Shop - Laboratório
Especializado - Consultas
Endereço: Rodovia dos Incondentes nº 1500 - Mariana - MG/

CORRETORA@ATENASEGUROS.COM.BR
Endereço: Rua Prof. Waldemar de Moura Santos,
142 (subida para Câmara
Municipal)/ Telefone: (31) 3558-6375

Aceitamos

Ca ões

ARMAZÉM A GRANEL
ARMAZÉM

- DIET
- LIGHT
- SEM GLÚTEN
- SEM LACTOSE
- VEGETARIANA
- LOW CARB

Endereço: Rua Direita - 87 - Mariana
Telefone: 31987815398
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Além dos acessos principais com barreiras, a
Prefeitura fechou esta semana todos os outros
acessos secundários na sede e no distrito. Outras
medidas: Além disso, outras medidas foram
adotadas, entre elas:

O Poder Administrativo da cidade de Catas Altas
instalou no dia 27 de março barreiras sanitárias nas
entradas principais da sede e do distrito do Morro
D'Água Quente. O acesso está sendo realizado
exclusivamente pela via principal da MG-129.
A medida tem como objetivo controlar a entrada e
saída de veículos, evitando a proliferação do novo
coronavírus no município.
Os acessos estão sendo monitorados por
proﬁssionais da saúde com suporte de servidores
de outras secretarias.
No momento da entrada, todos os motoristas e
passageiros estão recebendo orientações sobre a
doença e sendo analisados sobre as condições de
saúde (sinais vitais, temperatura, histórico de gripe,
tosse seca e dor no corpo). Em quatro dias (de
sexta, às 15 horas, até segunda, às 11 horas) foram
avaliadas 709 pessoas.
Outros acessos

I - Isolamento por 7 (sete) dias de residentes
viajantes provenientes de locais de transmissão
comunitária, assintomáticos.
II - Isolamento dos pacientes suspeitos com
sintomas e seus familiares pelo prazo de 14
(quatorze) dias.
III – Suspensão dos velórios, missas e cultos
religiosos.
IV – Controle do número pessoas que entrarão nos
estabelecimentos em funcionamento de acordo
com tamanho da área interna.
V – Higienização e disponibilização de produtos
Foto: Divulgação para higiene das mãos dos clientes.

EM TEMPOS DE PANDEMIA, ANIMAIS DE RUA CLAMAM POR
SOLIDARIEDADE

Um cachorro sadio abrigado em uma casa pode
viver em média 17 anos. Nas ruas, essa
expectativa de vida chega a ser três vezes menor.
Os perigos são muitos. Sozinhos e sem proteção,
eles estão sujeitos a atropelamentos, agressões,
doenças, envenenamento e agora, nesse período
de pandemia do coronavírus, também a morrerem
de fome, já que com os restaurantes e bares
fechados, diminui consideravelmente a chance de
serem alimentados.
A Unidade de Vigilância de Zoonoses (UVZ) de
Ouro Preto está atendendo somente os casos de
urgência, que são os de atropelamento,
enfermidade muito grave, ou fêmeas com ﬁlhotes
na rua.

A UVZ não abriga os animais como era feito
anteriormente. Os animais que são recolhidos são
vacinados, vermifugados e castrados. Após a
esterilização, ﬁcam disponíveis para a adoção por
30 dias. Caso não seja adotado, o animal volta
para o local de origem do recolhimento.
A solicitação de atendimento emergencial na
Unidade de Vigilância de Zoonoses está sendo
feito pelo telefone 3559-3294, no horário de 9h às
15h.
A recomendação é de que quem puder, coloque
ração e água próximo às suas residências para que
os animais de rua possam se alimentar.

Animais domésticos e o coronavírus

Segundo o comitê cientíﬁco e de saúde única da
WSAVA (Associação Mundial de Clínicos
Veterinários de Pequenos Animais) e a OMS
(Organização Mundial da Saúde), não há
evidências de que animais de estimação (cães e
gatos) possam ser infectados pelo novo
coronavírus ou transmitir a covid-19.

Solidariedade
Quantas vezes você já cruzou com um cãozinho
ou gatinho faminto na rua? Andar com saquinhos
de ração sempre na bolsa, mochila ou no carro é
uma ótima forma de aliviar a fome desse
animalzinho. Sempre que possível, ofereça
também água fresca.

Lava Jato

UP CAR
Lavagem detalhada
de veículos

Agende sua consulta!

Prossionalismo é o
nosso lema!
Conheça nosso serviço!
Endereço: Rua Santa Bárbara número 77 - Mariana
Telefone: (31) 98566-4576

Rafael Miranda: 31 97114-9388 (Whatssap)

URBAN STYLE

Quem não abre mão de andar bem vestido e
na moda atual economizando de verdade
vai até a Urban Style Multimarcas!

multimarcas

A loja do seu estilo!

Rua Wenceslau Bras, 15 B - Centro - Mariana - MG

Armazem
das
Especiarias
Um Cantin
piquininim
cheiim de tudo que
um bom
mineirim pode gostar!

*Pimentas e Conservas
*Azeites, Especiarias e
Temperos
*Café, Açúcar Mascavo e
Fubá
*Mel, Geléias e Doces
*Castanhas e Frutas
Secas
*Queijos e Defumados
*Cachaças Tradicionais

Av. Getúlio Vargas, 61 A - Centro - Mariana

Venha nos conhecer!
31 985948697

urbanstylemultmarcas_
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ESTRUTURA DO HOSPITAL DE CAMPANHA, NO EXPOMINAS,
SERÁ ENTREGUE NA SEXTA-FEIRA (3/4)
Proﬁssionais contratados e militares trabalham 24h para ﬁnalizar preparo da unidade no prazo previsto.

"Um conceito militar diz: se quer a paz,
prepare-se para a guerra". A fala é do major
Flávio Santiago, porta-voz da Polícia Militar de
Minas Gerais, responsável pelo anúncio de
ações realizadas pelo Estado na montagem do
hospital de campanha no Expominas, em Belo
Horizonte.
A ação é uma das iniciativas do Governo de
Minas para se antecipar às necessidades que
possam surgir com a pandemia do coronavírus,
Covid-19. Com expectativa de entrega da
primeira fase de montagem nesta sexta-feira
(3/4), as obras são executadas por empresa
privada com o apoio de militares da PMMG e do
C o r p o d e B o m b e i r o s . " C e rc a d e 1 0 0
proﬁssionais trabalham diariamente, em turnos
de 24 horas. A gestão é da Diretoria de Apoio
Logístico da PM. Concluído, o hospital terá a
disponibilidade de 800 leitos, sendo 100 para
atendimento a casos de alta complexidade",
detalha o major.
Pronto para sobrecarga
Instalação utilizada em guerras, o hospital de
campanha tem como característica a capacidade
de manobra para atender a uma sobrecarga de
pacientes. "Médicos e enfermeiros ﬁcam
próximos à linha de combate para fazer frente a

necessidades pontuais que chegam ali. É um
modelo estabelecido em processos de guerra,
um conceito aplicado em combates. No nosso
caso, combate ao coronavírus", compara
Santiago.
O major reforça que, frente à pandemia, a ação
do governo objetiva atender a uma possível
situação de sobrecarga do sistema de saúde. "Se,
e quando, houver essa sobrecarga, estaremos
preparados. A princípio, a expectativa é
a t e n d e r, s o b re t u d o , c a s o s d e m e n o r
complexidade ou aqueles que possam ser
remanejados para aliviar os hospitais
convencionais, abrindo capacidade para que
possam atender pacientes mais graves. No
entanto, 100 leitos de UTI com todos os
equipamentos necessários serão
disponibilizados no Expominas", explica.
Ele destaca ainda que a escolha do Expominas
se deu por questões de estrutura e logística. "É
um espaço amplo, próximo ao Anel Rodoviário
e com ﬂuxo facilitado pela Avenida Amazonas,
com capacidade de ﬂuidez e recepção inclusive
ao tráfego de ambulâncias".
Prevenção
Santiago ressalta que os proﬁssionais que
participam da instalação do hospital de
campanha passam por rigoroso processo de

prevenção ao Covid-19. "Há uma série de
critérios técnicos adotados tanto pela empresa
contratada, que tem expertise na montagem e
manutenção de estruturas no próprio
Expominas e em áreas de saúde, quanto das
corporações envolvidas no apoio à montagem.
No local, todos usam Equipamento de Proteção
Individual (EPI) e têm acesso a higienização
constante, inclusive com álcool gel. Os
procedimentos operacionais são padronizados
com foco na limpeza e na estrutura oferecida
aos trabalhadores, incluindo alimentação".
A previsão é de que o hospital seja erguido em
três fases. A primeira, com entrega na sextafeira (3/4), envolve a montagem da estrutura
dos 800 leitos de enfermaria nos pavilhões do
Expominas (conceito de portas abertas e
cuidados paliativos); a segunda será a
montagem de 100 leitos de Unidade de
Tratamento Intensivo (UTI), na arena do
espaço; por ﬁm, a terceira fase prevê a expansão
de leitos enfermaria e UTI, montados no foyer,
no segundo pavimento e no auditório. O
estacionamento também poderá ser utilizado
para aporte de tendas. E ainda um necrotério
será montado no Parque de Exposições.
Recursos humanos
Além da equipe da empresa de montagem, 900

Pão fresquinho e
muitas delícias
todos os dias!

Avenida Manoel Leandro Corrêa - 450 Barro Preto / Telefone: (31) 3557-4271

militares em curso de formação estão à
disposição da força-tarefa do hospital de
campanha. "Eles prestam apoio na logística e no
transporte de materiais, entre outras tarefas de
bastidores",diz o major.
Com a unidade pronta, os proﬁssionais
envolvidos no atendimento e demais áreas
operacionais da unidade serão recrutados por
meio de chamamento de voluntários, aporte de
proﬁssionais de órgãos públicos, contratação
direta e até reconvocação de militares estaduais.
Em andamento, o processo de viabilidade de
equipamentos (materiais permanentes e
insumos) prevê busca nos bens do Estado,
doações e ou empréstimos de unidades
hospitalares e da rede hoteleira, além de outros
setores públicos e privados. Também está
prevista a aquisição de materiais.
Solidariedade
O major detalha ainda que a guerra ao
coronavírus tem revelado uma grande rede de
solidariedade na comunidade em geral e entre
os trabalhadores envolvidos nas ações de
combate à doença. Segundo ele, sentimentos de
esperança, fortalecimento de laços e cuidado
com o próximo são reforçados em momentos de
crise como este e em Minas o senso de
solidariedade tem se revelado muito presente.
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A Assembleia Legislativa de Minas Gerais
(ALMG) recebeu mensagem do governador
Romeu Zema encaminhando à apreciação dos
deputados o Projeto de Lei (PL) 1.750/20, que
cria o Programa de Enfrentamento dos Efeitos
da Pandemia Internacional Covid-19 e autoriza a
abertura de crédito especial no valor de até R$
237,6 milhões ao Orçamento Fiscal do Estado,
em favor de 11 unidades que especiﬁca.
Desse montante, a Polícia Militar deverá contar
com a maioria dos recursos, de até R$ 70,327
milhões, com as ﬁnalidades de apoiar a
implantação de hospitais de campanha,
promover a assistência médica e psicológica na
prevenção, combate e tratamento da doença,
suprir a PM na atividade de polícia ostensiva e
de preservação da ordem pública, entre outras.
Na sequência, vem a Secretaria de Estado do
Desenvolvimento Social (Sedese), com até R$
64 milhões, para dois projetos criados pelo
programa: “Ações assistenciais para idosos e
população em situação de rua no enfrentamento
à Covid-19”e “Auxílio emergencial temporário
para famílias beneﬁciárias do Programa Bolsa
Família em decorrência do coronavírus”,
devendo essas famílias ter em sua composição
alunos da rede pública estadual que estejam
matriculados no ensino fundamental e médio.
O programa contempla ainda ações como a
proteção das pessoas privadas de liberdade e o
incremento ao planejamento na área de
diagnóstico e atendimento. O Fundo Estadual de
Saúde (FES) será a unidade orçamentária
responsável pelo programa e contará com
recursos de até R$ 30 milhões para estruturar as
estratégias de prevenção ao contágio e de
enfrentamento da pandemia.
A mensagem e o PL foram publicados no
Diário do Legislativo de sábado (28/3/20) e com
isso o projeto já pode entrar na pauta do Plenário
para votação remota. Isso porque, nesse
momento de excepcionalidade em função da
pandemia, a publicação equivale ao recebimento
da matéria pelo Plenário, o que em situações
normais é feito com a leitura de seu teor em
sessão presencial.
A medida excepcional atende à Deliberação da
Mesa 2.737, de 2020, que regulamenta o voto
remoto na ALMG diante da Covid-19.
Em atendimento ao isolamento social
recomendado pelas autoridades de saúde para
conter a propagação do coronavírus, a Casa
adotou prazos reduzidos de tramitação,
suspendeu o trabalho das comissões e
determinou que as votações do Plenário sejam
realizadas por meios digitais, visando acelerar a
apreciação de medidas urgentes.
Na última quarta-feira (25), foi realizada a
primeira votação remota na ALMG, quando os
deputados reconheceram estado de calamidade
pública em Minas Gerais.
Unidades que serão contempladas
Além do Fundo de Saúde, da PM e da Sedese, já
mencionados, o crédito especial ao Orçamento
Fiscal do Estado será aberto em favor das
seguintes outras unidades orçamentárias, aqui
com os valores do crédito e exemplos de ações
contempladas:
Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais
(Fhemig) - até R$ 15 milhões, para prestar
assistência ambulatorial e hospitalar aos
usuários, diminuir a mortalidade e reduzir

complicações da doença;
Fundação Ezequiel Dias (Funed) - até R$ 2
milhões, para subsidiar tomadas de decisões por
meio de diagnósticos laboratoriais, atuando,
entre outros, no planejamento da aquisição de
bens de consumo e permanentes para suprir as
necessidades dos laboratórios;
Fundação Centro de Hematologia e
Hemoterapia de Minas Gerais (Hemominas) até R$ 500 mil, para manter serviços durante a
pandemia com a disponibilização de
equipamentos de proteção individual (EPIs)
para pacientes, doadores e funcionários;
Secretaria de Estado de Justiça e Segurança
Pública (Sejusp) - até R$ 1,5 milhão, para
medidas como fornecimento de material de
limpeza adequado para os ambientes da unidade
e utilização de recursos logísticos para a
movimentação de pessoas privadas de liberdade
e adolescentes em cumprimento de medida
socioeducativa;
Corpo de Bombeiros - até R$ 11,308 milhões,
para dar suporte ao atendimento de ocorrências
de casos suspeitos ou conﬁrmados da doença;
Instituto de Previdência dos Servidores
Militares (IPSM) - até R$ 2,5 milhões, com a
ﬁnalidade de atuar em conjunto com o governo,
garantido medidas de segurança e distribuição
de EPIs para evitar a contaminação;
Instituto de Previdência dos Servidores do
Estado de Minas Gerais (Ipsemg) - até R$
17,019 milhões, para promover o acesso dos
beneﬁciários aos serviços ambulatoriais e
médico-hospitalares;
Universidade Estadual de Montes Claros
(Unimontes) - até R$ 250 mil, para apoio ao
Hospital Universitário no atendimento a
usuários do SUS.
Emendas parlamentares poderão ser
remanejadas
Anexo do PL 1.750/20 detalha ainda outros
aspectos qualitativos e quantitativos do

programa a ser criado, conforme prevê a Lei de
Diretrizes Orçamentárias (LDO) para 2020.
Além da abertura de crédito especial ao
orçamento, o projeto autoriza o Poder Executivo
a compatibilizar, no Plano Plurianual de Ação
Governamental (PPAG) 2020-2023, as
alterações decorrentes da criação das dotações
orçamentárias vinculadas às unidades.
O PL permite também o remanejamento de
programações orçamentárias originadas de
emendas parlamentares constantes da Lei
Orçamentária Anual (LOA).
Os parlamentares poderão solicitar o
remanejamento com vistas à suplementação de
ações previstas pelo FES, Fhemig, Funed,
Hemominas e Sedese, bem como realizar as
indicações referentes às programações.
Para isso, poderão ser anuladas dotações
próprias das unidades orçamentárias FES e
Sedese, mas são vedadas anulações
redirecionando recursos de indicações anteriores
que já atendem ao enfrentamento da pandemia.
Emergência justiﬁca projeto, diz governador
O governador argumenta, na mensagem por
meio da qual encaminha o projeto, que as
soluções para esse momento de crise em função
da pandemia “devem ser pensadas e adotadas
de forma harmônica e coordenada, por meio do
permanente diálogo institucional e com o
reconhecimento da importância das funções
constitucionais de cada Poder e órgão”.
Segundo ele, os objetivos do projeto são
instituir e fortalecer, no Estado, mecanismos de
proteção da saúde da população mineira e
também instrumentos de apoio a grupos em
extrema vulnerabilidade contra os efeitos
perversos da pandemia.
A mensagem ainda destaca que o Parlamento
mineiro deu pronta resposta à sociedade ao
aprovar a Resolução 5.529, da ALMG,
reconhecendo o estado de calamidade pública
no Estado em decorrência da Covid-19.
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Prefeito Jadir Macedo, 900- Vila do Carmo / (31) 3558-1698 - 9 9611-6827

ESTRUTURA DO HOSPITAL DE CAMPANHA,
NO EXPOMINAS, SERÁ ENTREGUE NA
SEXTA-FEIRA (3/4)
Proﬁssionais contratados e militares trabalham 24h para ﬁnalizar preparo da unidade no prazo previsto.

Foto: Divulgação

"Um conceito militar diz: se quer a paz,
prepare-se para a guerra". A fala é do major
Flávio Santiago, porta-voz da Polícia Militar
de Minas Gerais, responsável pelo anúncio
de ações realizadas pelo Estado na
montagem do hospital de campanha no
Expominas, em Belo Horizonte.
A ação é uma das iniciativas do Governo de
Minas para se antecipar às necessidades que
possam surgir com a pandemia do
coronavírus, Covid-19. Com expectativa de
entrega da primeira fase de montagem nesta
sexta-feira (3/4), as obras são executadas por
empresa privada com o apoio de militares da
PMMG e do Corpo de Bombeiros. "Cerca de
100 proﬁssionais trabalham diariamente, em
turnos de 24 horas. A gestão é da Diretoria
de Apoio Logístico da PM. Concluído, o
hospital terá a disponibilidade de 800 leitos,
sendo 100 para atendimento a casos de alta
complexidade", detalha o major.
Pronto para sobrecarga
Instalação utilizada em guerras, o hospital de
campanha tem como característica a
capacidade de manobra para atender a uma
sobrecarga de pacientes. "Médicos e
enfermeiros ﬁcam próximos à linha de
combate para fazer frente a necessidades
pontuais que chegam ali. É um modelo
estabelecido em processos de guerra, um
conceito aplicado em combates. No nosso
caso, combate ao coronavírus", compara
Santiago.
O major reforça que, frente à pandemia, a
ação do governo objetiva atender a uma
possível situação de sobrecarga do sistema de
saúde. "Se, e quando, houver essa
sobrecarga, estaremos preparados. A
princípio, a expectativa é atender, sobretudo,

casos de menor complexidade ou aqueles
que possam ser remanejados para aliviar os
hospitais convencionais, abrindo capacidade
para que possam atender pacientes mais
graves. No entanto, 100 leitos de UTI com
todos os equipamentos necessários serão
disponibilizados no Expominas", explica.
Ele destaca ainda que a escolha do
Expominas se deu por questões de estrutura e
logística. "É um espaço amplo, próximo ao
Anel Rodoviário e com ﬂuxo facilitado pela
Avenida Amazonas, com capacidade de
ﬂuidez e recepção inclusive ao tráfego de
ambulâncias".
Prevenção
Santiago ressalta que os proﬁssionais que
participam da instalação do hospital de
campanha passam por rigoroso processo de
prevenção ao Covid-19. "Há uma série de
critérios técnicos adotados tanto pela
empresa contratada, que tem expertise na
montagem e manutenção de estruturas no
próprio Expominas e em áreas de saúde,
quanto das corporações envolvidas no apoio
à montagem. No local, todos usam
Equipamento de Proteção Individual (EPI) e
têm acesso a higienização constante,
inclusive com álcool gel. Os procedimentos
operacionais são padronizados com foco na
limpeza e na estrutura oferecida aos
trabalhadores, incluindo alimentação".
A previsão é de que o hospital seja erguido
em três fases. A primeira, com entrega na
sexta-feira (3/4), envolve a montagem da
estrutura dos 800 leitos de enfermaria nos
pavilhões do Expominas (conceito de portas
abertas e cuidados paliativos); a segunda será
a montagem de 100 leitos de Unidade de
Tratamento Intensivo (UTI), na arena do

espaço; por ﬁm, a terceira fase prevê a
expansão de leitos enfermaria e UTI,
montados no foyer, no segundo pavimento e
no auditório. O estacionamento também
poderá ser utilizado para aporte de tendas. E
ainda um necrotério será montado no Parque
de Exposições.
Recursos humanos
Além da equipe da empresa de montagem,
900 militares em curso de formação estão à
disposição da força-tarefa do hospital de
campanha. "Eles prestam apoio na logística e
no transporte de materiais, entre outras
tarefas de bastidores", diz o major.
Com a unidade pronta, os proﬁssionais
envolvidos no atendimento e demais áreas
operacionais da unidade serão recrutados por
meio de chamamento de voluntários, aporte
de proﬁssionais de órgãos públicos,
contratação direta e até reconvocação de
militares estaduais.
Em andamento, o processo de viabilidade de
equipamentos (materiais permanentes e
insumos) prevê busca nos bens do Estado,
doações e ou empréstimos de unidades
hospitalares e da rede hoteleira, além de
outros setores públicos e privados. Também
está prevista a aquisição de materiais.
Solidariedade
O major detalha ainda que a guerra ao
coronavírus tem revelado uma grande rede
de solidariedade na comunidade em geral e
entre os trabalhadores envolvidos nas ações
de combate à doença. Segundo ele,
sentimentos de esperança, fortalecimento de
laços e cuidado com o próximo são
reforçados em momentos de crise como este
e em Minas o senso de solidariedade tem se
revelado muito presente.

COMUNICADO DA SECRETARIA DE
EDUCAÇÃO DA CIDADE DE MARIANA
A Secretaria de Educação da cidade de
Mariana vai manter a suspensão das aulas
em toda a rede municipal por tempo
indeterminado, seguindo a recomendação
de órgãos superiores.
“É o momento de nos cuidarmos, portanto,
ﬁquem em casa e continuem com todos os
cuidados de higiene.
Para os nossos alunos não ﬁcarem sem
nenhuma atividade, a Secretaria de
Educação está preparando materiais de
apoio para todas as idades, com vídeoaulas, dicas de leitura, podcasts e muito
mais.” Finaliza a nota publicada pela pasta
nas redes sociais.
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COVID-19: FECOMÉRCIO MG DIVULGA LEVANTAMENTO SOBRE
OS IMPACTOS NO COMÉRCIO DE BENS, SERVIÇOS E TURISMO
Com o avanço da pandemia, as perdas dos setores produtivos de Minas Gerais superam os 50%.
Com o crescente número de casos comprovados
do novo coronavírus, diversas medidas foram
adotadas pela população, empresas e pelos
governos municipais, estaduais e federal. No
Brasil, até 1° de abril, já foram contabilizados
mais de 5.800 casos conﬁrmados e 203 mortos
pela doença. Além das perdas humanas, os
impactos na economia serão devastadores. Um
levantamento da Fecomércio MG mostrou que
cerca de 79% dos entrevistados estão sofrendo
algum tipo de impacto negativo em seu negócio
devido ao avanço da Covid-19.
A pesquisa de opinião também demonstrou que
60,5% dos empresários de Minas Gerais
aﬁrmaram ter paralisado suas atividades, sendo
que a maioria as manterá suspensas por tempo
indeterminado. Por outro lado, cerca de 20% não
paralisaram suas atividades, dada a essencialidade
do bem vendido e/ou serviço prestado ou a
adoção do regime home ofﬁce (na legislação,
teletrabalho).
Entre os setores mais impactados, segundo o
levantamento, estão serviços (89,5%), comércio
varejista (85,3%), indústria (84,8%), comércio
atacadista (80,4%) e agricultura (65,6%). Não à
toa, a Confederação Nacional do Comércio
(CNC) estima que somente o varejo mineiro
perderá R$ 4,45 bilhões entre 23 de março a 10 de
abril, uma queda de quase 28% no faturamento
para o período.
O economista-chefe da Fecomércio MG,
Guilherme Almeida, avalia que os dados reﬂetem
perdas em todos os setores, pois eles compõem
uma cadeia de atividades básicas para a
população. “Sabemos da importância da adoção
de medidas para mitigar o avanço do

Foto: Divulgação

coronavírus, seguidas conforme recomendações
dos órgãos de saúde. Mas, como a atividade
produtiva funciona em cadeia, quando um setor

CARLOS
V e í c u l o s

desaquece, vários outros sentem os impactos
dessa ociosidade”, ressalta.
Com a paralisação de inúmeras empresas no

Estado, os reﬂexos negativos podem ser
contabilizados com a redução do ﬂuxo de vendas,
da prestação de serviços e da produção, transtorno
relatado por 82% dos empresários. Já a queda no
ﬂuxo de clientes, em virtude da restrição de
circulação de pessoas, foi sentida por 58,8% dos
entrevistados para o levantamento.
Os resultados acendem o sinal de alerta sobre a
adoção de ações que contribuam para minimizar
esses impactos, principalmente para as micros e
pequenas empresas. “Até o momento, 54% dos
entrevistados aﬁrmaram que as perdas em vendas,
prestação de serviços e produção já estão acima
dos 50%. Além disso, 45% aﬁrmaram que os
preços praticados por seus fornecedores
aumentaram ou irão aumentar em decorrência da
quarentena”, explica o economista-chefe.
Com relação aos estoques, 34,4% dos
entrevistados – notadamente do setor de serviços
– aﬁrmaram não trabalhar com mercadorias
estocadas. Contudo, 15,4% disseram que o
estoque disponível pode se esgotar em 30 dias, o
que causaria inúmeros transtornos, entre eles a
suspensão temporária das atividades.
Diante desses efeitos, a Fecomércio MG, em
conjunto com a CNC, vem atuando intensamente
perante os governos federal e estadual na busca de
soluções econômicas, tributárias, trabalhistas e
linhas de créditos que possam auxiliar na
atenuação dos efeitos já suportados pela iniciativa
privada.
Para elaborar o levantamento, foram
entrevistadas 1.138 empresas dos setores
econômicos de Minas Gerais, entre os dias 18 e 26
de março, com a participação de empresários da
base de dados da Fecomércio MG.

Entre em contato e faça seu orçamento!

M.E GESSO
Mude seu ambiente

Endereço: Rua Helvio Moreira De Morais, 15 - Vila do Carmo / (31) 3558-5129

AVENIDA NOSSA SENHORA
DO CARMO - 440 - MARIANA

/magmotos_mariana

/magmotosmariana
magmotosmariana
@hotmail.com
Juninho - (31) 9 8914-4010

TENHA UMA ECONOMIA DE ATÉ 95%
NA CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA

Energia Elétrica Solar

GONÇALVES CENTER
Faça uma visita e conﬁra!
Móveis, brinquedos e muito mais!!!
Qualidade e preço justo!
Telefone: (31) 3558-1495
E-mail: arantesgoncalves@yahoo.com.br
Endereço: Rua Diamantina, 376 - Cabanas - Mariana

Bisk8 - (31) 9 8788-1829

WS

Contatos: Mário - 9 9666-5997 / Elias - 9 8606-9297

Mercearia Bom Preço

Aproveite as vantagens de adquirir um equipamento
de sistema solar:
- Manutenção Mínima
- Gerar sua Própria energia
- Respeito ao meio ambiente
- Energia Solar é renovável
- Ótimo investimento com um alto retorno

Venda, Projeto e Instalação de Equipamentos Solares! Atendimento em Várias Regiões.
31 9 8632-8305 / 31 99961-0878 / 31 99937-8305

Atendimento eﬁciente
Preço justo
Produtos de qualidade

Endereço: Rua Bom Jesus, 618 / Telefone:(31) 3557-1088

Entrega imediata e sem frete em Mariana, distritos e região.
Agora Reinaldo Silva é Construrey Materiais de Construção!!!
E-mail: construrey2019@gmail.com
Tel: (31)3558-5353 /
Whatssap: (31) 98518-7082
Horário de funcionamento:
7:00h as 18:00h

Endereço: Rua Cônego Amando - nº 285- São José- Chácara
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MUSEUS DE MINAS OFERECEM ENTRETENIMENTO ON-LINE
DURANTE PANDEMIA
Sem sair de casa, visitação virtual a espaços culturais é opção para conhecimento e lazer.
Em tempos desaﬁadores por conta dos impactos
do Covid-19, o isolamento necessário não signiﬁca
afastamento total das atividades culturais. Graças à
tecnologia, museus em todo o mundo, entre eles
centros de cultura e museus de Minas Gerais,
oferecem acesso a acervos, informações variadas e
visitas virtuais.
A Diretoria de Museus da Secretaria de Estado de
Cultura e Turismo (Secult) está realizando esforços
para isso. Informações sobre as ediﬁcações, os
acervos e curiosidades das sete instituições
ganharam mais destaque em postagens para as
redes sociais. A dimensão lúdica dessa ação ﬁca por
conta de um quiz com perguntas diversas,
publicado semanalmente nas mídias dos espaços,
para testar a memória e o conhecimento dos
visitantes. Os participantes são o Museu Mineiro, o
Centro de Arte Popular, o Museu dos Militares
Mineiros, o Museu Casa Guimarães Rosa, o Museu
Casa Alphonsus de Guimaraens, o Museu Casa
Guignard e o Museu do Crédito Real.
Além disso, o planejamento de cursos e
capacitações continua em execução. De acordo
com a diretora de Museus da Secult, Ana Werneck,
entre estas atividades estão o Encontro Estadual de
Museus e encontros regionais. “Estamos
reorganizando o Comitê Gestor e trabalhando com
aﬁnco para que tudo esteja funcionando no
momento do retorno das atividades presenciais”,
aﬁrma. O funcionamento presencial dos museus do
Estado ao público está suspenso, inicialmente, até
18/4.
Filarmônica
Para os apreciadores da música de concerto, a
Orquestra Filarmônica de Minas Gerais, com sede
em Belo Horizonte, também oferece opções
virtuais aos visitantes. No site:
https://ﬁlarmonica.art.br/sala-minas-gerais/, o
internauta tem a possibilidade de conhecer a Sala
Minas Gerais, por meio do recurso de navegação
360°. O espaço completou cinco anos em fevereiro
deste ano e, atualmente, é considerado uma das

Foto: Museu de Minas / Divulgação

melhores salas de concerto da América Latina.
No canal do YouTube da Filarmônica também é
possível assistir a vários vídeos, alguns com
audiodescrição e legendas que fazem parte do
projeto “Orquestra para cego ver e para surdo
sentir”. Outra novidade é o podcast “Filarmônica
no Ar”. Nesta primeira temporada, ganham
destaque as diferentes formas musicais, que
também são tema do conjunto de concertos “Fora
de Série”, de 2020. Disponível no link:
anchor.fm/ﬁlarmonicamg.
Espaços do Circuito Liberdade
CCBB-BH
A instituição disponibilizou mais de cem cursos e

atividades no site www.ccbbeducativo.com.br. São
arquivos, vídeos e peças de atividades realizadas
entre 2018 e 2020, direcionados a todos os
públicos, especialmente a alunos, professores e
comunidade escolar. Há também oﬁcinas que
podem ser feitas pelos pais com seus ﬁlhos, para
estimular a diversão e o conhecimento. O CCBB
oferece visitas virtuais ao seu prédio histórico, por
meio do @googleartsculture.
Academia Mineira de Letras
Cerca de 200 vídeos de seu acervo digital estão
disponíveis no canal do YouTube, muitos com
tradução em libras. Neles, é possível conferir
escritores como Conceição Evaristo, Caio Boschi,

Olavo Romano, entre tantos, e ainda aprofundar na
obra de Guimarães Rosa, J. D. Salinger, Mário de
Andrade, Carlos Drummond de Andrade e muitos
outros autores. Além disso, há poemas, artigos e
outros textos de escritores e membros da academia
no blog oﬁcial:
academiamineiradeletras.org.br/blog.
Biblioteca Pública Estadual de Minas Gerais
Para marcar conteúdos exclusivos, produzidos
pelos próprios servidores da biblioteca, foi criada a
hashtag #Bibliotecaemcasa, usada no Instagram.
Nela estão compilados trechos de obras clássicas,
leituras de poemas e, até mesmo, um registro breve
de como o setor Braille preparou as transcrições de
uma série de livros. As consultas ao acervo podem
ser feitas normalmente, em:
www.bibliotecapublicaestadual.mg.gov.br. O
atendimento ao público está suspenso, inicialmente,
até o dia 18/4, e as devoluções previstas foram
transferidas para o dia 22/4.
Memorial Minas Vale
A instituição deu destaque em seu site para a visita
virtual. O acervo de vídeos, com shows e oﬁcinas,
também está disponível no site Além disso, o
espaço prevê a produção e a exibição de vídeos
com artistas de diversos segmentos, como forma de
apoiar a classe artística e manter o contato ativo
com o público.
Casa Fiat de Cultura
Catálogos de suas várias exposições foram
disponibilizados para download gratuito no site:
www.casaﬁatdecultura.com.br. A instituição criou a
campanha #CasaFiatdeCulturaComVocê com uma
série de vídeos inéditos que relembram suas
principais exposições internacionais e mostras
temáticas, com apresentação do Programa
Educativo nas redes sociais. São dez episódios
temáticos, que exploram obras icônicas e
movimentos artísticos. A primeira é “Caravaggio e
seus Seguidores”, uma das mais importantes
mostras realizadas pela Casa Fiat no Brasil, em
2012.

Endereço: MG-129, n° 160, Km 3,5 B. Gogo Morro
Santana - Mariana - MG /Telefone: (31) 99737-7000

Eletrônica
Qualidade nos serviços
prestados! Pontualidade no prazo!

Endereço: Avenida Manoel Leandro Correia - 220 - Centro
Telefone:(31) 35582072
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Semana de desconto
na papelaria aquarela
MOCHILAS
LANCHEIRAS E
PORTA LÁPIS

COM

15%

DE DESCONTO

Rua Direita - 188 - Centro
Mariana - MG
@papelaria_AquarelaPL
9 8209-5012 / 3558-4591

FECOMÉRCIO MG OFERECE ASSESSORIA E
SERVIÇOS GRATUITOS AOS EMPRESÁRIOS
E SINDICATOS
Iniciativa faz parte das ações desenvolvidas pela entidade no enfrentamento ao Covid-19 e
conta com a contribuição de parceiros do projeto “Fecomércio em Conexão” e do Senac EAD.
Os impactos sociais e econômicos
decorrentes da pandemia do novo
coronavírus ainda são incalculáveis, mas as
respostas para contorná-los precisam ser
ágeis. Pensando em minimizar os efeitos
desse período para sindicatos e empresários
do comércio de bens, serviços e turismo, a
Fecomércio MG oferece a esse público
assessorias, capacitações e serviços de forma
gratuita. As ações serão feitas por meio do
projeto “Fecomércio em Conexão”, com a
contribuição de empresas parceiras e,
também, com a participação de setores da
Federação.
Diante de um cenário nunca vivenciado, as
áreas Jurídica, de Estudos Econômicos e de
Negócios Internacionais da
Federação
colocarão sua expertise em prática, dando
suporte a empresários e sindicatos por meio
de assessorias.
“Precisamos nos unir e propor soluções que
minimizem os impactos da paralisação das
atividades devido ao Covid-19. Além da

atuação da Federação frente ao governo
estadual e federal, entendemos que o
empenho dos setores da entidade na oferta
gratuita de produtos e serviços é uma forma
de contribuir com todos”, explica a
presidente interina da Fecomércio MG,
Maria Luiza Maia Oliveira.
Com esse intuito, o projeto “Fecomércio em
Conexão” convidou seus parceiros a
participarem de uma rede colaborativa, cujo
objetivo é manter os empresários do setor
terciário atualizados em relação às novidades
nessa área. Por isso, serão disponibilizados
webinars, cursos em EAD, lives e e-books
elaborados com proﬁssionais altamente
qualiﬁcados das empresas Brasil na Web,
Anymarket e Senac. “A pandemia do novo
coronavírus irá impactar a economia, mas a
dimensão desses efeitos depende dos nossos
esforços. A Federação, ao articular essa rede
colaborativa, deseja garantir, em especial
aos empresários de micros e pequenos
negócios e aos sindicatos, soluções que

possam ser adaptadas e utilizadas ao longo
do período de quarentena.
Além das assessorias, capacitações,
produtos e serviços que fazem parte do nosso
portfólio, trouxemos a contribuição desses
parceiros, que abraçaram a ideia em um
momento tão delicado para todos”, ressalta o
coordenador comercial da Federação, Danilo
Manna.
Braço de capacitação proﬁssional do
Sistema Comércio, do qual a Federação
integra, o Senac EAD também está
oferecendo uma série de cursos de extensão
universitária, nas áreas de Educação e Gestão
em Saúde, além de cursos livres e videoaulas.
Todos os participantes receberão certiﬁcados
com validade para todo território nacional.
As vagas são limitadas e as inscrições podem
ser feitas no site do Senac EAD.
Todas as capacitações serão atualizadas
gradativamente e podem ser consultadas nos
canais oﬁciais e nas redes sociais da
Fecomércio MG.

NOTA OFICIAL DA PRESIDÊNCIA DA
CÂMARA MUNICIPAL DE MARIANA
A Câmara de Mariana adotou medidas preventivas em relação à disseminação
do novo Coronavírus.
A Casa Legislativa mantém, desde o dia 19
de março, as atividades do seu quadro de
servidores e dos vereadores por meio do
trabalho remoto. Inicialmente, a Câmara
Municipal deliberou por medidas parcialmente
restritivas (Portaria nº 26/2020). Diante do
cenário de avanço da disseminação do
Coronavírus pelo país, do caso conﬁrmado de
infecção pela Covid-19 no município de
Mariana e da situação de emergência em saúde
pública em razão do surto da doença
respiratória (Decreto Municipal nº
10.030/2020), a Câmara atuou com mais rigor
(Portaria nº 27/2020) e, no dia 23 de março,
suspendeu por tempo indeterminado todas as
reuniões e ações que pudessem aglomerar
pessoas.
Durante esse período, a Câmara de Mariana
se empenhou para poder viabilizar a discussão
e deliberação remota das matérias legislativas
essenciais. Após experimentos, o presidente da
Casa realizou a primeira reunião da Câmara de
Mariana por videoconferência realizada na
segunda-feira (30). Os cidadãos podem
acompanhar as sessões em tempo real pelos
canais que já estão habituados: pelo site
www.camarademariana.mg.gov.br e via
página oﬁcial no Facebook
(www.facebook.com/camarademariana).
Este tempo também foi necessário para que o
legislativo municipal se adaptasse aos novos
desaﬁos. Por meio da Portaria nº 28/2020, foi
implantado, em caráter emergencial, o

protocolo eletrônico que permite a entrada de
proposições de forma remota.
Enquanto poder constituído, o Legislativo
Municipal agiu em consonância com os
poderes Executivo e Judiciário local, que, de
forma responsável, suspenderam as atividades
que pressupõem aglomeração de pessoas e
priorizaram o trabalho em caráter remoto para
contribuir com as ações de defesa da saúde
pública. A mesma iniciativa foi observada nas
câmaras da região.
Tendo em vista que determinadas funções
exigem a atividade presencial e em atenção à
vulnerabilidade dos servidores que atuam
nestas áreas, a Câmara de Mariana conservou
medidas protetivas, como a distribuição de
máscaras, luvas e álcool em gel aos seus
servidores da vigilância patrimonial que
seguiram exercendo suas funções no prédio.
O presidente da Câmara, vereador Edson
Agostinho de Castro Carneiro, destaca que as
tratativas sobre o funcionamento da Casa
durante o período de enfrentamento à
pandemia foram abertas à contribuição de
todos os vereadores e o assunto foi
amplamente discutido, conforme chamamento
anunciado na última reunião ordinária. “Eu
teria vergonha em registrar a disseminação do
vírus na Câmara, que é a casa do povo e
precisa dar o exemplo”, destacou o presidente
Edson Agostinho que, em seu 5º mandato,
consagra a experiência de 20 anos de exercício
parlamentar. O chefe do poder legislativo

Oﬁcinas diferenciadas:
*Master Chenho
*Alimentação Saudável
*Sentidos do meu corpinho
*Hora do conto
*Pintando o sete
*Mãe Natureza
Aulas de inglês, artes e música
Aulas extracurriculares
*Ballet, Taekwondo e kung fu

Endereço: Rua Angelim - 12 - Rosário - Mariana

www.transcotta.com.br
☎ Ouro Preto - (31) 3551-2385
☎Mariana – (31) 3557-1810

municipal se orgulha em acatar as orientações
dos proﬁssionais e autoridades da área da
Saúde, visando o bem estar social.
Durante o último experimento realizado na
sexta-feira (27/03) com os 15 vereadores, a
Assessoria de Comunicação da Casa e a
empresa WebMídias, que é a responsável pelo
serviço de transmissão das sessões, o sistema
de videoconferência foi admitido como apto a
atender à necessidade emergencial da Câmara
em analisar projetos e demais matérias durante
a pandemia da Covid-19.
As atividades dos departamentos
administrativos continuam em exercício em
trabalho remoto. Já o serviço do Centro de
Atendimento ao Cidadão (CAC), paralisado
desde o dia 18 de março por determinação do
Instituto de Identiﬁcação da Polícia Civil de
Minas Gerais, permanece suspenso por tempo
indeterminado. Mais informações:
contato@camarademariana.mg.gov.br
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SECRETÁRIOS DE ESTADO
CONCEDEM COLETIVA DE
IMPRENSA VIRTUAL SOBRE
SITUAÇÃO DO CORONAVÍRUS
EM MINAS GERAIS

Cirugiã-Dentista - Clínica Geral
Especialista em Periodontia, Saúde Pública e
Implantodontia
Mestre em Periodontia, Clínicas Odontológicas PUCMG

Tv.Salomão Ibrahin, 74 - A - Centro - Mariana/MG
Telefone: (31)3557-1753 - E-mail: teman@superig.com.br

*Dia da Noiva
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da Região!

Endereço: R. do Catete, 427 - Centro, Mariana
Telefone: (31) 3557-2937
DIAGNÓSTICO RÁPIDO E PRECISO
OS MELHORES EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS
SATISFAÇÃO GARANTIDA
CUSTO-BENEFÍCIO
TECNOLOGIA DE PONTA PARA REPAROS

Rua Diamantina -881 - Cabanas /
Avenida Manoel Leandro Corrêa - 228

31 3557-4418

Foto: Gil Leonardi / Secretária Estadual de Saúde

Forma como são feitos os exames,
notiﬁcações dos casos de coronavírus,
investimentos do Estado e a intensiﬁcação das
ações nas Regionais de Saúde do Estado
estiveram na pauta da coletiva de imprensa
concedida pelo secretário de Estado de Saúde,
Carlos Eduardo Amaral, o secretário adjunto de
saúde, Marcelo Cabral, e o subsecretário de
vigilância em saúde, Dario Brock Ramalho,
nesta segunda-feira, 30/03, na Cidade
Administrativa, em Belo Horizonte.
“Todo o esforço que o Governo e a SES-MG
estão fazendo é para reduzir o máximo possível
a ocorrência de casos e óbitos relacionados ao
COVID-19. No entanto, em uma epidemia deste
tamanho, infelizmente, já é esperado a
ocorrência de tais fatos”, explicou o secretário
de saúde, Carlos Eduardo Amaral.
Em relação aos exames feitos pela Fundação
Ezequiel Dias (FUNED), o secretário explicou
que, atualmente, há 2.400 exames que já foram
realizados pela Fundação e a capacidade neste
momento é de 400 exames por dia. A previsão é
que até o ﬁm desta semana o Estado aumente
sua capacidade operacional para 1.800 exames
diários, “com isso, entendemos que haverá
considerável alinhamento entre as notiﬁcações,
os exames colhidos e a capacidade operacional
da secretaria. No entanto, é importante
entender que o número de notiﬁcações cresce
progressivamente e a secretaria gradualmente
vai ampliando sua capacidade operacional”,
explicou.
Em relação à investigação dos óbitos, o
subsecretário de vigilância em saúde, Dario
Brock Ramalho, explicou de que forma as
notiﬁcações são realizadas. “É importante
frisar que os óbitos em investigação são
dinâmicos e a listagem se altera diariamente,
de acordo com a publicação de cada boletim. À
medida que a epidemia avança é esperado que
haja maior s uspeição em relação ao
coronavírus, ou seja, é esperado aumento na
notiﬁcação de casos suspeitos, o que não
signiﬁca dizer que de fato há um aumento dos
óbitos por COVID-19. O que ocorre é a
sensibilidade do sistema tendo em vista o
avanço da epidemia”, pontuou o subsecretário.
COES Regional
Na ocasião, foi informado também que como
medida de regionalizar ainda mais o controle da
saúde, a Secretaria de Estado de Saúde de Minas
Gerais (SES-MG) ativará o Centro de
Operações em Emergência de Saúde (COES)
nas 28 Regionais de Saúde do Estado. “Essa
ação tem como objetivo aproximar o controle
da emergência de saúde pública de cada região
dos municípios e dos prestadores. Como Minas
Gerais é um estado de grandes dimensões, essa
ação é fundamental para haver a cobertura de
todas as áreas de forma igualitária, de acordo
com cada necessidade territorial”, avaliou o
secretário.

Serão ao todo 14 Comitês Macrorregionais para
enfrentamento ao COVID-19, distribuídos nas
macrorregiões de saúde, deﬁnidas pelo Plano
Diretor de Regionalização (PDR). As sedes
administrativas serão as Superintendências
Regionais de Saúde, localizadas nos municípios
pólo da macrorregião. Os comitês possuirão
caráter propositivo e composição
multidisciplinar e multissetorial. Estarão
vinculados ao COES-MINAS COVID-19,
coordenado pela SES/MG.
Ao ser questionado sobre possíveis
subnotiﬁcações no Estado, o secretário Carlos
Eduardo explicou que há três níveis de
acompanhamento dos casos. No primeiro nível
há o aumento de forma extrema na notiﬁcação
de possíveis casos suspeitos, o estímulo para
que os proﬁssionais de saúde que atendam casos
em que há a ocorrência de um quadro viral ou
gripal, notiﬁque-os como casos suspeitos, “ao
fazer isso, facilitamos a análise de todas as
áreas do Estado a ﬁm de observar possíveis
mudanças. Portanto, nem tudo que está sendo
notiﬁcado como suspeito de coronavírus de fato
será conﬁrmado como a doença”, avaliou.
O segundo nível é a conﬁrmação diagnóstica,
que se dá por meio da realização de exames,
dentro dos critérios estabelecidos para a
testagem ser feita, que atestam se os casos são
de coronavírus ou não. “A partir do momento
em que Minas Gerais passou a ser uma área de
transmissão comunitária, foi deﬁnido que a
realização dos exames seria prioritária para
casos de óbitos, pessoas privadas de liberdade
ou asiladas, rede sentinela e proﬁssionais de
saúde. Este é o foco dos exames que estão
realizando atualmente”, destacou.
O terceiro e último nível são os esforços para
evitar a sobrecarga do sistema de saúde do
Estado. “Fazemos o acompanhamento diário e,
neste momento, não identiﬁcamos essa
sobrecarga e isso é importante, pois reﬂete que
nossos esforços estão alinhados e que estão
surtindo efeitos. Por isso, é fundamental
destacar que a subnotiﬁcação, caso ocorra, não
é volumosa o suﬁciente para modiﬁcar os casos
hoje divulgados”, concluiu.
Em relação aos equipamentos de proteção
individual (EPI) dos proﬁssionais de saúde, o
secretário adjunto de saúde, Marcelo Cabral,
destacou os repasses que a Secretaria tem feito
aos municípios a ﬁm de auxiliá-los no
enfrentamento ao covid-19. “Por meio da
subsecretaria de inovação e logística da SESMG temos feito os repasses, conforme
anunciado ao longo da última semana, de R$ 71
milhões para os hospitais da Região
Metropolitana de Belo Horizonte, R$ 61
milhões para Unidade Básica de Saúde (UBS) e
UPAS e R$ 32 milhões para Atenção Primária,
que dão condições para que os municípios
façam as devidas aquisições de insumos e EPI,
de acordo com suas necessidades”, aﬁrmou.
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PREFEITURA E POLÍCIA MILITAR REALIZAM AÇÃO DE
CONSCIENTIZAÇÃO SOBRE CORONAVÍRUS
Como forma prevenção e combate ao Coronavírus, a recomendação é clara: a não ser que seja extremamente necessário
sair, ﬁque em casa!
da sirene, de forma intermitente, tem o objetivo
de potencializar a sensação de segurança da
população. O sinal sonoro utilizado pelas viaturas
trata-se de uma ordem para que as pessoas
retornem ou permaneçam em suas residências.
Segundo o tenente coronel Ademir Siqueira de
Faria, comandante do 52º BPM, a Polícia Militar
fez um remanejamento do seu efetivo para
intensiﬁcar as rondas nas ruas, focando nas ações
preventivas. “Estamos orientando a população
para que ﬁque em casa. Redirecionamos as
viaturas para a proximidade do hospital, das
unidades de pronto atendimento e dos
estabelecimentos de comércios essenciais, para
garantir a segurança de todo o serviço que é
prestado pelo município ao cidadão”, frisou ele.
“Contem conosco, contem com a Polícia Militar,
estamos trabalhando sempre para que o bem
comum, o bem das pessoas, seja preservado.
Vamos sair desta pandemia mais fortes do que
entramos”, concluiu o comandante.

A Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG) tem
sido uma importante aliada da Prefeitura de Ouro
Preto para o cumprimento dos decretos e
portarias municipais sobre o combate ao
coronavírus.
Num esforço para impedir a disseminação da
Covid-19 no município, viaturas com avisos
sonoros rodam por toda a cidade emitindo alertas
para as pessoas ﬁcarem em casa. “A luta contra é
de todos. A Polícia Militar tem sido parceira da
Prefeitura. As patrulhas têm ido às ruas
orientando a população para que permaneça em
casa e tem ajudado muito no enfrentamento ao
vírus. Contar com a parceria da PM torna o
trabalho ainda mais efetivo”, avalia Júlio
Pimenta, prefeito de Ouro Preto.
O patrulhamento de rotina da PMMG sofreu
alteração desde o dia 20 de março. Foi
intensiﬁcado em todos os turnos de serviço, e as
viaturas estão mantendo ligado o sistema de
iluminação vermelha (giroﬂex) e o acionamento

PANDEMIA LEVA PEDIATRIA DO IPSEMG A ADOTAR
TELEMEDICINA
Medida busca orientar pais e responsáveis via serviço telefônico.
Como ação de prevenção e enfrentamento ao
coronavírus (Covid-19), o serviço de pediatria
do Instituto de Previdência dos Servidores do
Estado de Minas Gerais (Ipsemg)
disponibilizada desde quarta-feira (1/4) contato
telefônico para orientar pais e responsáveis de
crianças que precisarem de atendimento
médico. No serviço de telemedicina será

avaliado o quadro clínico da criança, de acordo
com o relato do responsável.
Segundo a médica e coordenadora da clínica
pediátrica, Alessandra Machado, nos casos em
que houver necessidade de receita médica para
aquisição de remédio controlado ou de uso
contínuo, consulta com especialista, dor de
ouvido sem sintomas respiratórios ou outras

urgências, no momento do atendimento
telefônico, o próprio proﬁssional agendará a
consulta no Centro de Especialidades Médicas.
Durante o período de quarentena estão
suspensas as marcações de consultas na
pediatria do Ipsemg pelo agendamento on-line
ou pela Central LigMinas 155. Casos graves
continuam sendo atendidos no Serviço Médico

de Urgência do Hospital Governador Israel
Pinheiro, cuja entrada é feita pela portaria
principal do hospital (Alameda Ezequiel Dias,
225, Centro, Belo Horizonte)
Serviço
Telepediatria Ipsemg
Telefone: (31) 3237- 2443
Horário: de segunda a sexta-feira, das 7h às 19h

ACADEMIASPORTFITNESSS

Todos os dias!
Acompanhe!
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CORONAVÍRUS – A GUERRA DE ESCOLHAS.
A pandemia mundial do COVID-19 é um inimigo
invisível que está provocando uma luta contra o tempo
gerando danos a um sistema que vai além da Saúde. O
vírus se espalha rapidamente por todo mundo,
forçando países a fechar suas fronteiras e impondo
isolamento às cidades e Estados, restringindo as
operações das empresas (varejistas fechando portas),
exigindo adaptações das leis, criando protocolos que
tem como referencias experiências que deram certo (ou
mesmo as que deram errado) e o setor de
entretenimento entrando em uma hibernação.
São muitos os problemas gerados pela pandemia,
tendo como urgência primária a preservação da vida,
mesmo sabendo que o efeito será em cadeia de forma a
afetar outros setores que, consequentemente,
implicarão na vida dos que conseguirem superar a
doença. A velocidade de propagação cria uma
demanda médico-hospitalar, principalmente de UTIs
com respiradores, que poderá ser maior que a
capacidade atual criando um colapso no sistema de

saúde. Lembrando, que em meio a essa situação, os
problemas não cessam, permanecendo o aumento de
casos de dengues, cidades afetadas por chuvas,
acidentes veiculares, doenças crônicas e outros
atendimentos.
A falta de vacina ou remédio voltado para o COVID19 faz com que as medidas mais eﬁcazes para a
redução da propagação, sejam a higiene individual e o
isolamento social, adotados por cidades, estado e
países. Mas esta modalidade tem gerado aprovações e
reprovações, pois a medida reduz a mobilidade das
pessoas, afeta a mão de obra, podendo inclusive, gerar
a demissão de muitos destes proﬁssionais quando a
empresa entende que o processo não pode parar ou,
não sendo possível ser feito de forma remota. Com
isso, estamos frente a duas novas situações que
agregam problemáticas a pandemia: o problema
econômico em cadeia e o problema social gerado pelo
desemprego.
Como reﬂexão, por um lado há os que defendem que,

ainda que com prejuízo, o empreendedor ao deixar seu
funcionário em domicilio para garantia de sua
segurança, esteja corroborando para a redução da
propagação e contribuindo para diminuir o tempo do
estágio de contaminação; Por outro lado, temos a
posição de alguns que apontam que devemos continuar
trabalhando e produzindo, mesmo para uma clientela
reduzida devido ao medo, além de aumentar a
probabilidade de contagio do vírus. Nesse caso, há
ainda a iminência de contaminação de sua mão de obra
que, caso venha a adoecer se ausentará, demandando
cuidados, medicamentos e até a ocupação de leitos
médicos em caso mais graves e assim ampliando o
tempo de propagação e estendendo ainda mais o tempo
do retorno da normalidade.
A logística assume novamente um papel primordial
neste processo, de forma a garantir os suprimentos da
população em isolamento, dos proﬁssionais em
atividade, fazendo com que não haja desabastecimento,
se tornando um mecanismo essencial neste sistema

emergencial. Inclusive, o isolamento social da
população contribuirá na liberação de vias para
redução do tempo de deslocamento, do risco de
contaminação por contato destes proﬁssionais, além de
diminuição na utilização de EPIs direcionando aos
proﬁssionais da linha de frente dos atendimentos e dará
folego para os produtores.
Portanto, temos que lidar como uma guerra onde
temos aqueles que escolhem lutar o combate de forma
a garantir a segurança, saúde, suprimentos e o
funcionamento social, ainda que colocando sua própria
vida em risco (e de seus entes queridos), de outro lado a
população vulnerável que nem sempre tem a escolha,
restando apenas ou ﬁcar em casa para proteger-se
correndo o risco de ﬁcar sem renda ou ter renda com o
risco de pagar com sua saúde. É no meio da
tempestade que vemos a importância de nossas
escolhas e o quanto elas podem inﬂuenciar nas vidas
que nos cercam.
Douglas Sant'Anna
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SAMARCO É CONDENADA A INDENIZAR TRABALHADORES
EM MARIANA
Ação contempla mais de 600 funcionários da Samarco. Mineradora pode recorrer da decisão.
A Vara do Trabalho de Ouro Preto condenou
Samarco, Vale e BHP Billiton a pagarem R$ 20
mil para mais de 600 funcionários que
trabalhavam na Barragem de Fundão, rompida
em 2015. A ação, movida pelo Sindicato dos
Trabalhadores da Indústria de Extração de
Ferros de Mariana, prevê ainda que os
colaboradores da Samarco recebam
composição material por perda de benefícios e
reajustes após a tragédia.
Como defesa, as empresas alegaram, por
exemplo, que o sindicato não possuía

autorização para atuar no processo, além da
prescrição bienal e quinquenal do caso. No
entanto, a Justiça entendeu que ainda havia
tempo para pedir os direitos, uma vez que os
fatos ocorreram em 2015, há menos de cinco
anos.
Entre a perda de benefícios dos trabalhadores
está a Participação dos Lucros e Resultados
(PLR). A Justiça também levou em conta os
reajustes nos vencimentos que os funcionários
teriam que receber entre o tempo da tragédia até
os dias atuais. Somando tudo, cada trabalhador

deve receber cerca de 10 salários, além da
quantia de R$ 20 mil por danos morais.
“O desastre afetou a atividade da empresa e de
seus trabalhadores, com redução de ganhos e
piora nas condições de trabalho, seja pela
supressão de reajustes, seja pelo não
pagamento de PLR, embora as negociações
coletivas tenham ocorrido no período”, diz o
processo.
Por serem sócias controladoras da Samarco, a
Va l e e B H P B i l l i t o n e n t r a r a m c o m o

responsáveis solidários, ou seja, cada uma deve
pagar uma parte dos valores. Como a decisão é
de primeira instância, as empresas ainda podem
recorrer.
O rompimento da Barragem de Fundão se deu
em 5 de novembro de 2015. A tragédia, que
deixou 19 mortos, também devastou por
completo o distrito de Bento Rodrigues, em
Mariana, e destruiu cerca de 80% da vila de
Paracatu de Baixo. Diversos danos ambientais
foram causados pela lama, principalmente no
rio Doce, chegando até o Espírito Santo.

BENEFICIADOS NECESSITAM DOS R$ 600 COM URGÊNCIA
Poder Executivo deve sancionar o programa emergencial. Porém, até o fechamento desta edição não havia sancionado.
Além de ambicioso, é no geral bem desenhado o
programa emergencial de atendimento a famílias
de baixa renda recém-aprovado pelo Congresso,
cuja sanção já foi anunciada pelo presidente Jair
Bolsonaro. O principal desaﬁo, contudo, reside
em executar o plano a tempo.
O texto acerta ao focalizar os beneﬁciários
—maiores de 18 anos, sem emprego formal ativo
(incluindo intermitentes parados), que exerçam
atividade de microempreendedor individual,
autônomo ou assalariado sem carteira assinada
inscrito no cadastro que serve de base para os
programas sociais.
Ficam de fora os já atendidos pelas políticas
assistenciais, com exceção do Bolsa Família,
aqueles com renda familiar superior a três salários
mínimos (ou meio salário mínimo per capita) e os
que receberam rendimentos tributáveis acima de
R$ 28.559,70 em 2018 (e, portanto, tiveram de
preencher declaração de Imposto de Renda).
Esta última condição é a única claramente
questionável, uma vez que pode excluir pessoas
que tenham perdido renda desde o ano retrasado.
Parlamentares já se mobilizam para alterar esse
trecho.
Estima-se que, assim, mais de 30 milhões de
brasileiros façam jus a pagamentos mensais de
R$ 600 ao longo de três meses. Mães de família
monoparentais receberão R$ 1.200; até duas
pessoas por família podem se qualiﬁcar ao
auxílio; clientes do Bolsa Família podem migrar
para o novo benefício.
Trata-se, na prática, de mais que duplicar o
alcance do Bolsa Família, que hoje atende a cerca
de 13 milhões, além de elevar valores. Nos
cálculos da Instituição Fiscal Independente,
vinculada ao Senado Federal, os desembolsos
chegarão à casa dos R$ 60 bilhões.
A despesa mostra-se plenamente justiﬁcável

diante da perspectiva de queda brutal da atividade
econômica nas próximas semanas ou meses de
combate ao coronavírus. Se há problemas formais
para a liberação dos recursos, que sejam
removidos. A grande diﬁculdade, porém, estará
em fazer o dinheiro chegar a todos os
necessitados.
Conhecem-se hoje os beneﬁciários do Bolsa
Família e um número semelhante de outros

inscritos no cadastro oﬁcial. São identiﬁcáveis
também os microempreendedores individuais e
os autônomos que contribuem para a Previdência.
Muito mais complexo será encontrar os novos
pobres e trabalhadores informais não cadastrados.
Estes, até onde se sabe, terão de fazer
autodeclarações em uma página oﬁcial na internet
ainda em desenvolvimento. A via é sem dúvida
precária, mas não parece simples imaginar

alternativas.
O Executivo, que andou a reboque do Congresso
nessa medida essencial, precisa agora mostrar
capacidade de articulação. O Brasil felizmente
dispõe de um aparato de proteção social
espalhado por todo o seu território. Urge
mobilizar todos os meios disponíveis.
Foto: Divulgação

QUEM É VOCÊ NA FILA DO NOVO CORONAVÍRUS?
15º dia de quarentena.
Enquanto escrevo esta crônica - 1º de abril de
2020 - o país tem 206 mortes causadas pela
COVID-19 e 5.933 infectados em todos os estados.
Em nossa região, Mariana (MG) houve uma morte
causada pelo vírus. E, ainda, há dezenas de
milhares de casos suspeitos sendo investigados no
país, ou nem sendo, por falta de kits de testes.
Quando escrevi a primeira crônica sobre o tema –
“Por favor, ﬁquem em casa!”, no dia 25 de março
de 2020 - o Brasil tinha 47 mortes e 2.281
infectados.
O presidente do Brasil tinha feito um
pronunciamento em rede nacional, no dia anterior,

inadmissível! E depois de uma semana, continua
com sua postura irresponsável ao ignorar a
calamidade da pandemia, bem como a necessidade
do distanciamento social - para quem é possível.
Postura que, Graças a Deus!, é acatada por uma
minoria.
Aﬁnal de contas, quem somos nós “na ﬁla do
pão” nesse conturbado período? Somos pessoas
que desacatam as recomendações da Organização
Mundial de Saúde de não sair para não corrermos o
sério risco de nos contaminarmos?
Somos pessoas conscientes e estamos
permanecendo em casa – para os que podem – e
tomando os cuidados necessários ao ir e ao voltar,

Endereço: R. Sen. Bawden, 134 - Centro, Mariana - MG
Telefone: (31) 3557-1470

quando é extremamente necessário sair?
Ou somos o próximo na ﬁla do novo coronavírus?
Seja quem formos nessa temida ﬁla, não podemos
arriscar! Não só por nós, mas também para não
disseminarmos o vírus, que pode matar não só pela
própria doença, mas também pelo risco de não
haver atendimento para tantos doentes ao mesmo
tempo. Assim como está acontecendo na Espanha,
na Itália e, nestes últimos dias, nos Estados Unidos
– país que até poucos dias defendia não ser
necessário o distanciamento social, e o qual
registrou, na data de ontem, 3.810 mortos pela
COVID-19.
Precisa escrever mais alguma coisa?

Jornalista e autora dos livros “As verdades
que as mulheres não contam” e “Para alguém
que amo – mensagens para um pessoal especial.

@priscillaportoescritora
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Sociais da Leticia Aguilar
Fique atento!!
Em meio ao avanço dos casos do novo coronavírus, classificado pela Organização
Mundial de Saúde (OMS) como uma pandemia, diversos países adotaram medidas
extremas para lidar com a situação, entre elas o cancelamento de eventos, aulas em
escolas e universidades e a orientação para que as pessoas evitem aglomerações ou
até mesmo proximidade entre si.
Então pessoal, fiquem em casa até tudo isso passar, vamos evitar
problemas futuros.
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