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Vacinação de grupos prioritários será reforçada Vacinação de grupos prioritários será reforçada 
com doses da Pfizer em 47 municípioscom doses da Pfizer em 47 municípios
Governo do Estado distribui imunizantes para cidades que atendem aos Governo do Estado distribui imunizantes para cidades que atendem aos 
critérios estabelecidos pelo MScritérios estabelecidos pelo MS

Da redação com informações da Agência Minas

Vacina será destinada às pessoas com comorbidades, grávidas, mulheres que acabaram de dar 
à luz e deficientes permanentes

Fábio Marchetto/Agência Minas
A Secretaria de Estado de Saú-

de de Minas Gerais enviou, nesta 
última segunda-feira (24/5), às Uni-
dades Regionais de Saúde, as 64.350 
doses de vacina Pfizer, destinadas a 
47 municípios mineiros. As cidades 
atenderam aos critérios estabele-
cidos pelo Ministério da Saúde, em 
acordo com a Comissão Intergesto-
res Bipartite do Sistema Único de 
Saúde do Estado de Minas Gerais 
(CIB-SUS/MG Nº 3.408 do dia 18 de 
maio de 2021), para armazenamen-
to e manipulação do imunizante. 
Esta é a maior operação de vacina-
ção da história de Minas Gerais.

As doses fazem parte da 20ª re-
messa de imunizantes enviada pelo 
Ministério da Saúde e, pela primeira 
vez, outras cidades mineiras além 
da capital são contempladas com 
o imunizante da Pfizer. Até então, só 
Belo Horizonte havia recebido esta 
vacina, conforme orientações do 
Plano Nacional de Imunização 
(PNI). Compõem o 20º lote ou-
tras 435.500 doses da AstraZeneca 
e 8.200 doses da CoronaVac, que já 
foram distribuídas, por via terrestre, 
a partir da Central Estadual de Rede 
de Frio.

Confira os critérios para Confira os critérios para 
cada município receber o cada município receber o 
imunizante da Pfizer:imunizante da Pfizer:

• População acima de 79 mil habi-
tantes;

• Equipe capacitada para a adminis-
tração da vacina;

• Menor distância da sede da Uni-
dade Regional de Saúde (URS): os 
municípios devem estar distantes, 
no máximo, 2h30min da capital, 
por modal aéreo ou rodoviário 
(veículo refrigerado), a fim de am-
pliar a segurança da preservação 
da temperatura de transporte in-
dicada (-15°C à -25°C), observada 
a estrutura disponível para logís-
tica;

• Comprovar mecanismos de agen-
damento para vacinação;

• Agendar a vacinação de modo a 
consumir 100% das doses em no 

máximo quatro dias, a contar da 
data agendada para recebimento 
das vacinas;

• O tempo de validade máximo após 
abertura do frasco, conservado 
entre 2°C e 8°C, é de 6h. As uni-
dades de saúde devem manter 
procedimentos orientados à utili-
zação integral das seis doses (0,3 
ml) por frasco no período de fun-
cionamento/vacinação;

• Não deve ser realizada a vacina-
ção com Pfizer/Comirnaty fora das 
unidades de saúde, para garantir 
que as condições de preparo e 
conservação sejam rigorosamente 
preservadas.

Municípios que receberão Municípios que receberão 
vacinas Pfizer:vacinas Pfizer:

Alfenas, Araguari, Araxá, Bar-
bacena, Betim, Caratinga, Conse-
lheiro Lafaiete, Contagem, Coronel 
Fabriciano, Curvelo, Divinópolis, 
Governador Valadares, Ibirité, Ipa-
tinga, Itabira, Itajubá, Itaúna, Ituiu-
taba, João Monlevade, Juiz de Fora, 
Lavras, Manhuaçu, Montes Claros, 
Muriaé, Nova Lima, Nova Serrana, 
Pará de Minas, Ribeirão das Neves, 
Sabará, Santa Luzia, São João del-
-Rei, Teófilo Otoni, Timóteo, Ves-
pasiano, Passos, Paracatu, Patos de 
Minas, Patrocínio, Poços de Caldas, 
Pouso Alegre, Sete Lagoas, Três Co-
rações, Ubá, Uberaba, Uberlândia, 
Unaí e Varginha. Toda a operação de 
distribuição de vacina conta com a 
escolta das Forças de Segurança do 
Estado.

Público-alvoPúblico-alvo

O imunizante da Pfizer será des-
tinado às pessoas com comorbidades, 
grávidas, mulheres que acabaram de 
dar à luz e deficientes permanentes. 
Já os imunizantes da CoronaVac e As-
traZeneca devem completar a dose 2 
de quem está em tempo hábil para 
receber a vacina ou está com o esque-
ma vacinal atrasado.
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Romeu Zema apresenta plano de retomada Romeu Zema apresenta plano de retomada 
das obras do Hospital Regional de Sete Lagoasdas obras do Hospital Regional de Sete Lagoas
Intervenção esperada desde 2010 é uma das várias ações previstas para a Intervenção esperada desde 2010 é uma das várias ações previstas para a 
região com recursos do termo de reparação de Brumadinhoregião com recursos do termo de reparação de Brumadinho

O governador Romeu Zema 
apresentou, na sexta-feira passada 
(21/5), a lista de ações previstas em 
Sete Lagoas e região com os recursos 
do termo de reparação assinado em 
fevereiro com a Vale devido ao rompi-
mento da barragem de Brumadinho. 
Entre as intervenções programadas 
está a retomada das obras do Hospital 
Regional de Sete Lagoas, uma antiga 
demanda da população. A instituição 
de saúde atenderá, prioritariamente, 
a microrregião Sete Lagoas, que con-
templa 24 municípios e uma popula-
ção de quase 440 mil habitantes.

No total, os valores previstos no 
Termo de Reparação para a conclusão 
das obras dos hospitais regionais de 
Minas são de R$ 1 bilhão. Para defini-
ção do valor que será repassado à uni-
dade de Sete Lagoas, o DER-MG (De-
partamento de Edificações e Estradas 
de Rodagem de Minas Gerais) está 
fazendo o diagnóstico das obras já 
realizadas e paralisadas no hospital. 
Esse processo fornecerá dados e per-
mitirá o início do processo licitatório 
para contratação da empresa que re-
tomará as obras. O diagnóstico deve 
ser concluído em 90 dias.

Atualmente, o Projeto de Lei que 
trata do uso dos recursos do termo de 
reparação é analisado na Assembleia 
Legislativa de Minas Gerais (ALMG).

Zema destacou a importância da 
retomada das obras do hospital para a 
região. “É muito bom estar aqui para 
anunciar que, após seis anos paralisa-
da, esta obra finalmente será entre-
gue à população, que é o pagador de 
impostos, e que muitas vezes tira da 
sua mesa para honrar seus compro-
missos como cidadão. O mineiro me-
rece respeito e consideração”, disse.

O governador também explicou a 
importância da ALMG na liberação dos 
recursos. “Aguardamos ansiosos a aná-
lise e aprovação do Projeto de Lei, que 

já se encontra na Assembleia Legislati-
va, para que, tão logo a votação sobre 
os projetos do termo de reparação com 
a Vale se encerre, tenhamos condições 
de reiniciar as obras dos hospitais regio-
nais e várias outras no estado”, afirmou.

Ampliação da ofertaAmpliação da oferta

As obras do Hospital Regional de 
Sete Lagoas tiveram início em 2010 e 
foram paralisadas em 2015 com cerca 
de 55% de execução. O custo estimado 
da obra, até essa etapa da construção, 
foi de R$ 51,4 milhões. A retomada 
contribuirá para ampliação da oferta 
de serviços para atenção às necessida-
des de cirurgias eletivas a fim de suprir 
as lacunas assistências da região.

De acordo com o secretário de 
Estado de Saúde, Fábio Baccheretti, é 
gratificante saber que o Governo de 
Minas está dando um passo impor-
tante com o retorno das obras. “Por 
meio desta unidade, vamos organizar 
os atendimentos relacionados a ur-
gência, emergência e a alta complexi-
dade. Este hospital será a grande saí-
da para a região”, ressaltou.  

Outras açõesOutras ações

Também estão previstas ações 
para as cidades da região, como Cae-
tanópolis, Curvelo, Felixlândia, Papa-
gaios e Paraopeba. Entre elas está a 
aquisição de equipamentos e veículos 
para a estruturação de Coordenado-
rias Municipais de Proteção e Defesa 
Civil; ações para minimizar os impac-
tos causados pelos incêndios flores-
tais na região; estruturação da Sala 
de Urgência dos Estabelecimentos 
de Saúde; fortalecimento da Rede de 
Atenção Psicossocial (Raps); manu-
tenção de estradas rurais e trabalhos 
de recuperação ambiental; aquisição 
e doação de alimentos; e apoio ao pe-
queno produtor rural na elaboração 

Gil Leonardi/Agência Minas

Os valores previsto para a conclusão dos hospitais regionais de Minas são de R$ 1 bilhão Entre as intervenções programadas está a retomada das obras do Hospital Regional

de projetos para captação de recursos 
para adequação da infraestrutura físi-
ca (estruturação de agroindústrias).

EducaçãoEducação

Em Sete Lagoas, Romeu Zema 
também se reuniu com representan-
tes da Educação para ouvir demandas 
do setor no município. O encontro foi 
na Escola Estadual Prefeito Zico Paiva, 
contemplada no programa Mãos à 
Obra na Escola com duas intervenções. 

Uma das obras previstas para a 
instituição de ensino é a recuperação 
de um muro de arrimo, com custo de 
R$ 62,8 mil. Além disso, a escola vai 
receber recursos para manutenção 
predial no valor de R$ 110 mil já nos 
próximos dias, segundo a Secretaria de 
Estado de Educação (SEE). O montan-
te é parte de um aditivo ao termo de 
Manutenção e Custeio do Estado, em 
um valor total de R$ 90 milhões para as 
escolas estaduais mineiras.
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Novo sistema digital possibilita desconto de Novo sistema digital possibilita desconto de 
40% em multas de trânsito40% em multas de trânsito
Com o SNE, proprietários de veículos e condutores têm a opção de receber Com o SNE, proprietários de veículos e condutores têm a opção de receber 
as notificações de infração por meio de aplicativo, no celularas notificações de infração por meio de aplicativo, no celular

Da redação com informações da Agência Minas

Da redação com informações da Agência Minas

Proprietários de veículos e con-
dutores registrados em Minas Gerais 
já podem optar por receber as notifi-
cações de infrações de trânsito pelo 
Sistema de Notificação Eletrônica 
(SNE). A solução tecnológica, adota-
da pela Polícia Civil de Minas Gerais 
(PCMG), é uma das novidades do Có-
digo de Trânsito Brasileiro (CTB).  

Para aderir ao SNE, é necessário 
baixar ou atualizar o aplicativo Car-
teira Digital de Trânsito (CDT). Com a 
novidade, o cidadão cadastrado po-
derá receber, diretamente no celular, 
as notificações de infrações emitidas 
pelo Departamento de Trânsito de 
Minas Gerais (Detran-MG) com data a 
partir de 12/4.

O usuário também tem a opção 
de reconhecer uma infração, abrindo 
mão de realizar a defesa ou o recurso, 
mas garantindo um desconto de 40% 
para pagamento até a data de venci-
mento da multa.

Para o delegado Eurico da Cunha 
Neto, diretor do Detran-MG, o SNE é 
uma vantagem para o cidadão, que re-
cebe com mais rapidez as notificações 
de autuação e pode optar por quitar a 
multa com desconto. Também é bom 
para o Estado, que diminui custos com 
papel e postagem. “Esse é mais um 
passo para a digitalização de serviços 

do Detran-MG. O SNE é, sem dúvidas, 
uma solução que proporciona agilida-
de, economia e praticidade”, afirma.

Os proprietários de veículos que 
não aderirem ao SNE continuam ten-
do direito de pagar a multa com 20% 
de desconto até o vencimento.

Como acessarComo acessar

O SNE está disponível no aplica-
tivo CDT, o mesmo utilizado para as 
versões digitais da Carteira Nacional 
de Habilitação (CNH) e do Certificado 
do Registro e Licenciamento de Veícu-
lo (CRLV). O aplicativo está disponível 
na Google Play e na App Store.

Confira o passo a passo para Confira o passo a passo para 
acessar:acessar:

• Baixe o CDT ou, caso já tenha o 
aplicativo em seu celular, o atualize 
para a versão mais recente;

• Abra o aplicativo e digite sua senha 
do login único do governo federal. 
Caso não possua senha, realize o 
cadastro no site www.gov.br;

• Na tela principal do aplicativo, to-
que no menu, que é o ícone no 
canto superior esquerdo, represen-
tado por “três linhas”;

• Clique em “Preferências” e, em segui-

da, em “Sistema de Notificação Ele-
trônica – SNE”; Leia com atenção os 
termos e as condições de adesão ao 
SNE; Caso concorde, marque a opção 
“Li e concordo com os termos e condi-
ções de adesão”; Clique em “Aderir”; 
Finalmente, informe os dados da sua 
CNH ou de seu veículo e clique, logo 
depois, em “Aderir ao SNE”.

Uma mensagem confirmando a 
adesão aparecerá na tela do seu celular.

Em até 45 dias, o proprietário 
deixará de receber as notificações de 
autuação em papel, via postal, e pas-

sará a ser informado eletronicamente.
Importante reforçar que, com o 

sistema ativo, o cidadão poderá pagar 
as multas por 60% de seu valor, se ab-
dicar da defesa e do recurso.

De acordo com o Serviço Federal 
de Processamento de Dados (Serpro), 
em breve o aplicativo também dispo-
nibilizará as funções de indicação do 
condutor infrator, defesa e recurso.

A medida vale apenas para as 
infrações de órgãos do Sistema Nacio-
nal de Trânsito (SNT) que adotarem o 
sistema.

Divulgação

Para aderir ao SNE, é necessário baixar ou atualizar o aplicativo Carteira Digital de Trânsito (CDT)

No acumulado de 2021, foi registrado saldo de 659.780 empregos

O Governo de Minas Gerais 
publicou no Diário Oficial da última 
quarta-feira (26/5) o Decreto 48.195, 
com as regras para adesão das em-
presas ao programa de regularização 
tributária, conhecido como refis. 

Conforme o documento da Secre-
taria de Estado de Fazenda (SEF/MG), 
os contribuintes poderão quitar suas 
dívidas do Imposto sobre Circulação de 
Mercadorias e Serviços (ICMS) à vista 
ou de forma parcelada, com descon-
tos que vão de 50% a 90% sobre juros, 
multas e outros acréscimos legais.

O refis foi aprovado pela Assem-
bleia Legislativa e prontamente acolhi-
do pelo Executivo, sensível às dificulda-
des financeiras de muitos contribuintes 
em função da crise econômica agravada 
pela pandemia de covid-19.

O programa de regularização tri-
butária alcança todos os débitos de 
ICMS em aberto ou parcelados, inscri-

Governo de Minas apresenta programa de regularização de dívidas de ICMSGoverno de Minas apresenta programa de regularização de dívidas de ICMS

tos ou não em dívida ativa, ajuizada ou 
não sua cobrança, referentes aos fatos 
geradores (como vencimentos, opera-
ções realizadas ou notas fiscais emiti-
das) ocorridos até dezembro de 2020. 

Para ingresso no programa, o 
contribuinte deverá consolidar todos 
os débitos em aberto. Mesmo as em-
presas que perderam parcelamentos 
anteriores poderão aderir novamente.

Prazos e condiçõesPrazos e condições

A adesão pode ser feita mediante 
requerimento de habilitação para paga-
mento, à vista ou parcelado, até 16/8 de 
2021. O requerimento será efetuado no 
Sistema Integrado de Administração da 
Receita Estadual (Siare), disponível no 
site da Secretaria de Estado de Fazenda. 

Alternativamente, o requerimen-
to poderá ser apresentado na Admi-
nistração Fazendária de circunscrição 
do requerente ou nos Núcleos de Con-
tribuintes Externos localizados nas ci-

Empresas que aderirem ao refis terão descontos de até 90% nos juros e multasEmpresas que aderirem ao refis terão descontos de até 90% nos juros e multas

dades do Rio de Janeiro, São Paulo ou 
Brasília.

O percentual de desconto varia de 
acordo com a quantidade de parcelas 
contratadas.

Vale ressaltar que as reduções se 
aplicam somente aos juros, multas e 
outros encargos aplicados sobre a ina-
dimplência, estando preservado o valor 
do imposto devido aos cofres públicos.

“Não estamos beneficiando o mau 
pagador, mas oferecendo uma oportu-
nidade àqueles que, por algum motivo, 
tiveram dificuldade de honrar débitos 
tributários. Entendemos também o 
contexto da pandemia da covid-19, que 
pode ter prejudicado muitas empre-
sas”, afirma o subsecretário da Receita 
Estadual, Osvaldo Scavazza.
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Direito ImobiliárioDireito Imobiliário
É possível vender imóvel que possui financiamento?É possível vender imóvel que possui financiamento?

De início, peço licença para sim-
plificar ao máximo os termos jurídicos, 
pois o presente texto é direcionado à 
maioria de pessoas que não possuem 
formação jurídica, como forma de es-
clarecimento básico.

Nesse sentido, cumpre esclare-
cer que, o contrato de compra e ven-
da de imóvel adquirido por meio de 
financiamento bancário, é regulado 
pela lei 9.514/97, que dispõe sobre 
os deveres e direitos das partes con-
tratantes; chamadas de fiduciário (o 
banco) e fiduciante (o comprador).

Pois bem, a propriedade do imó-
vel financiado é denominada de pro-
priedade resolúvel, (que ainda vai se 
resolver), pois esta apenas se tornará 
“definitiva”, quando houver a quita-
ção do financiamento; ou seja, o ad-
quirente não tem a faculdade de ven-
der o imóvel antes (a não ser que haja 
quitação total na venda), pois não é 
ainda, o proprietário pleno do bem.

Destaca-se, que, caso não se-
jam pagas as prestações do financia-
mento, existe um procedimento no 
cartório de Imóveis de retomada do 
bem, sendo este levado à 2 (dois) lei-
lões, e, caso não haja arrematantes, 
o banco dá por encerrada a dívida, 
e fica com o bem. Diante disso, res-
ta ao comprador apenas lamentar o 

prejuízo pelas prestações pagas.
Caro (a) leitor(a), é possível que 

o comprador fique sem renda, sobre-
tudo, no cenário atual de crise finan-
ceira em virtude da pandemia; e isto 
acarreta a impossibilidade de arcar 
com as prestações do imóvel. Tam-
bém é certo que, os bancos, salvo ra-
ras exceções, não costumam negociar 
esse tipo de dívida, pois lucram com a 
retomada do imóvel.

Alerta-se o (a) leitor (a) para 
alguns profissionais e organizações 
que perturbam os clientes nessa si-
tuação de retomada, prometendo 
anular leilões, revisar contratos por 
causa de abusividade, suspender 
pagamentos, entre outros, que mui-
to embora exista a possibilidade de 
anulação judicial em situações muito 
específicas, via de regra é muito di-
fícil o êxito nesse tipo de condição; 
e o pior, o comprador sai do proces-
so judicial com mais dívidas, como 
por exemplo, o aluguel fixado em 
1% desde a data da consolidação da 
propriedade (retomada) no cartório, 
pelo banco.

Todavia, existem 3 (três) formas 
de evitar a retomada do imóvel pelo 
banco enquanto as prestações ainda 
estejam em dia. A primeira é tentar 
negociar com o banco, informando a 

*Samuel Araújo Moura é advogado ins-
crito na OAB/MG nº 175.744, especialis-
ta em Direito Imobiliário e Urbanístico, 
Presidente da Comissão de Direito Imo-
biliário e Urbanístico da 46º Subseção da 
OAB/MG. Sócio fundador do escritório 
de Advocacia Imobiliária Araújo Advo-
gados Associados. Formado em Concilia-
ção e Mediação de Conflitos pelo Tribu-
nal de Justiça de Minas Gerais. Professor.

advocaciaaraujomoura@gmail.com

situação, e pode ser que se consiga 
equilibrar o contrato.

A segunda, é a portabilidade do 
financiamento imobiliário para ou-
tro banco, que basicamente quita a 
dívida e refinancia o bem com juros 
menores, o que pode acarretar uma 
diminuição no valor da prestação.

Por fim, a terceira hipótese tra-
ta-se de uma cessão contratual do 
financiamento imobiliário para um 
terceiro interessado em adquirir o 
bem; mas veja, não é compra e ven-
da, pois é ilegal e impossível vender 
imóvel com financiamento, sem qui-
tá-lo. Essa hipótese é mais complexa, 
e, para tanto, é necessário que o pro-
cedimento seja realizado por um (a) 
advogado (a) especialista na matéria 
de contratos imobiliários, que verifi-
cará as especificidades de cada caso.

Isso porque, se não houver o 
devido esclarecimento jurídico e as 
consequências do contrato, as partes 
podem ter muita dor de cabeça no 
futuro, impossibilitando inclusive, o 
registro definitivo do bem.

Portanto, em se tratando de fi-
nanciamento de imóveis, diante da 
possibilidade de perda do imóvel para 
a Instituição Financeira, fica a dica de 
3 (três) boas opções para evitar pre-
juízos.

Da redação com informações da Ascom Democrata

Uma duvida de muitos é: diante 
de situações em que não se consegue 
mais pagar as prestações do finan-
ciamento imobiliário, a fim de evitar 
a retomada do imóvel pelo banco, é 
possível e legal a venda do imóvel? Tal 
questionamento é pertinente, e a res-
posta pode ser a solução alternativa 
para evitar prejuízos; porém, é preci-
so cautelas jurídicas. 

Organizado pela Agência de Modelos 
Adriana Macedo, o evento ocorreu no último 
dia 16 deste mês em Belo Horizonte - MG.

Filho de Rubens Lemos de Oliveira Jú-
nior e Bruna Antunes S. Lemos, setelagoanos. 
Neto de Vera Lúcia Gonçalves Camilo e Rubens 
Lemos de Oliveira (avós paternos) e Geraldo 
Mangela da Silva e Carla de Lourdes Souza An-
tunes e Silva (avós maternos) residentes em 
Sete Lagoas - MG.

Com o título, Gustavo Antunes vai repre-
sentar Belo Horizonte no Concurso Mister In-
fantil Minas Gerais 2022, previsto para aconte-
cer ainda este ano.

Gustavo Antunes, já atua como modelo 
desde os 4 anos, e recentemente iniciou sua 
carreira de ator. Está gravando a Minissérie Não 
Mexa Comigo, onde seu primeiro episódio já 
foi divulgado no YouTube e finalizando as gra-
vações, será exibido no SBT. Em agosto, ele irá 
atuar em uma websérie que será gravada em 
Tiradentes - MG. 

Gustavo Antunes é um garoto super an-
tenado, inteligente, comunicativo, tem paixão 
pelo universo artístico e sonha em ser famoso! 

Ele compartilha um pouco da sua rotina 
no Instagram @gustavoantunes.oficial

Conheça o Mister Infantil Belo Horizonte 2021, eleito em concurso o mais Conheça o Mister Infantil Belo Horizonte 2021, eleito em concurso o mais 
bonito da capital mineirabonito da capital mineira

Gustavo Antunes, 10 anos, foi eleito em primeiro lugar do Gustavo Antunes, 10 anos, foi eleito em primeiro lugar do 
Concurso Mister Continente Infantil Belo Horizonte 2021Concurso Mister Continente Infantil Belo Horizonte 2021

@
gu

st
av

oa
nt

un
es

.o
fic

ia
l



Sete Lagoas, 28 de Maio de 2021

6

CapaCapa

Prefeitura inicia operação de usina de oxigênio, Prefeitura inicia operação de usina de oxigênio, 
mais um legado para a Saúdemais um legado para a Saúde
A nova estrutura fornecerá oxigênio para 24 leitos de enfermaria específicos para casos de A nova estrutura fornecerá oxigênio para 24 leitos de enfermaria específicos para casos de 
Covid-19Covid-19 Da redação com informações da Ascom PMSL

Prefeito Duílio de Castro iniciou a operação dos equipamentos

A Prefeitura de Sete Lagoas - 
por meio da Secretaria Municipal 
de Saúde - continua construindo um 
forte legado na área de saúde ao 
reforçar a estrutura de atendimen-
to com leitos e equipamentos que 
ficarão disponíveis mesmo após a 
pandemia. Desta vez, o investimen-
to planejado permitiu a instalação 
de uma usina de oxigênio adquiri-
da pelo Município na nova unidade 
de saúde que está sendo preparada 
onde antes funcionava a sede da 
Guarda Municipal (rua Major Casta-
nheira com Felipe de Vasconcelos).

Assim que a reforma estiver 
concluída, em um primeiro momen-
to, o espaço receberá apenas pa-
cientes acometidos pela Covid-19. 
A aquisição de toda estrutura foi 
por meio do Processo Licitatório 
nº 062/202 – Pregão Eletrônico nº 
047/2021, que definiu a contratação 
de empresa para o fornecimento de 
usina de oxigênio, sistema enchedor 
de cilindros de oxigênio medicinal 
e gerador de energia. A vencedo-
ra foi a empresa Separar Produtos 
e Serviços Ltda. com o valor de R$ 
1.034.000,00.

A usina foi operada pela primei-
ra vez na última segunda-feira, 24, e 
o prefeito Duílio de Castro foi até à 
unidade de saúde para acompanhar 
de perto o funcionamento do siste-
ma que, inicialmente, fornecerá oxi-
gênio para 24 leitos de enfermaria 
específicos para casos de Covid-19. 

“Vamos economizar quase R$ 50 
mil por mês de recursos que seriam 
gastos na compra de oxigênio. Em 
menos de dois anos este investi-
mento estará recuperado. Mais um 
exemplo de direcionamento correto 
dos recursos da saúde nesta crise da 
pandemia”, avaliou o prefeito Duílio 
de Castro.

A usina é capaz de produzir 17 
metros cúbicos de oxigênio por hora 
e, em breve, estará operando com 
sua capacidade máxima. “Esta usi-
na vai permitir uma independência 
neste tipo de suporte e depois ela 
será transferida para o Hospital Mu-
nicipal. O mais importante, neste 
momento, é garantir o abastecimen-
to desta unidade onde serão inau-
gurados novos leitos clínicos”, expli-
ca o secretário municipal de Saúde, 
Dr. Flávio Pimenta.

A política adotada pela Pre-
feitura de Sete Lagoas desde o iní-
cio da pandemia permitiu construir 
uma rede pública de saúde sólida e 
referência para toda Minas Gerais. 
Um exemplo evidente deste proces-
so foi a abertura de mais de 40 leitos 
de UTI, que ficarão disponíveis para 
atendimentos de outras comorbida-
des mesmo após a pandemia. “Nos-
so direcionamento foi sempre para a 
criação de um legado. Uma transfor-
mação que considerado uma grande 
herança que ficará para os cidadãos 
de Sete Lagoas e região”, definiu Dr. 
Flávio Pimenta.

ROTEADOR INCLUSO

Escaneie e 
fale conosco!

Ascom PMSL

Equipe da Secretaria de Saúde também acompanhou o início da operação
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Prefeitura inaugura Centro de Especialidades Prefeitura inaugura Centro de Especialidades 
Médicas em parceria com Faculdade AtenasMédicas em parceria com Faculdade Atenas
Expectativa é que estrutura e corpo técnico permitam o atendimento Expectativa é que estrutura e corpo técnico permitam o atendimento 
de até 1.200 pacientes por mêsde até 1.200 pacientes por mês Da redação com informações da Ascom PMSL

Da redação com informações da Ascom PMSL

Educação e Zoonoses firmam parceria para difundir conhecimento sobre Educação e Zoonoses firmam parceria para difundir conhecimento sobre 
arbovirosesarboviroses

e cirurgia. A expansão comprova que 
a junção do público e o privado está 
funcionando muito bem sob a coor-
denação da Secretaria Municipal de 
Saúde. “Essa aproximação com a co-
munidade é muito importante para 
a Atenas. A parceria vai permitir um 
atendimento humanizado e com ex-
celência aos usuários do SUS. Agra-
deço à gestão municipal pelo apoio 
nesta importante fase de transição 
de nossa instituição”, comentou o as-
sessor Acadêmico e Administrativo da 
Atenas, Romário Marques de Oliveira.

O fortalecimento do sistema mu-
nicipal de saúde ocorre de maneira 
integrada e os reflexos positivos serão 
imediatos. A nova realidade da atenção 
primária e da secundária permitirá um 
maior número de procedimentos, evi-
tando o aumento do fluxo na urgência 
e emergência. “Desde que assumimos, 
uma das maiores preocupações era a 
limitação na questão estrutural. Nunca 
nos acomodamos e o projeto Escola 
Saúde abriu a oportunidade de forta-
lecer os serviços da saúde por meio de 
parcerias que foram estrategicamente 
definidas”, explica o secretário munici-
pal de Saúde, Dr. Flávio Pimenta.

O Centro de Especialidades Mé-
dicas (CEM), que até então estava 
instalado na rua Amazonas, no bairro 
Boa Vista, passa a funcionar dentro do 
campus da Atenas. O local tem uma 
estrutura impecável e vai mesclar o 
ambiente acadêmico com profissio-
nais da saúde no atendimento a di-
versas especialidades. “Temos uma 
perspectiva de iniciar com 150 atendi-
mentos por dia e a previsão é chegar 
a 1.200 consultas por semana”, revela 
a coordenadora da Atenção Secundá-
ria, Fernanda Duarte.

O presidente da Câmara Municipal, 

A expansão comprova que a junção do público e o privado

A perspectiva é de iniciar com 150 atendimentos por dia

Foi inaugurado, na manhã da últi-
ma quarta-feira, 26 de maio, o Centro de 
Especialidades Médicas (CEM), em par-
ceria com a Faculdade Atenas. A unidade 
passa a receber demandas da Atenção 
Secundária e é um importante passo no 
projeto “Escola Saúde”, da Prefeitura de 
Sete Lagoas, que visa o fortalecimento 

de parcerias com instituições de ensino 
superior em prol do cidadão.

A Prefeitura já é parceira da Ate-
nas nos atendimentos da Atenção 
Primária em uma composição que 
oferece aproximadamente 900 aten-
dimentos por mês em pediatria, gi-
necologia/obstetrícia, clínica médica 

vereador Alcides Barros, elogiou a filoso-
fia adotada pela Prefeitura e também a 
aceitação por parte da Atenas, que bus-
ca cada vez mais a aproximação com a 
comunidade onde está inserida. “O re-
sultado desta parceria honra nossa legis-
latura, que participa de feito tão signifi-
cativo”, disse. O prefeito Duílio de Castro, 
mais uma vez, mostrou a estrutura aos 
presentes destacando que sua adminis-
tração aberta e transparente proporcio-
na conquistas que estão mudando a cara 
de Sete Lagoas em diversas áreas. “O 
melhor atendimento na saúde sempre 
foi nossa meta. Agradeço à Atenas por 
acreditar em nosso planejamento, per-
mitindo um ganho expressivo em quali-
dade”, definiu. O vice-prefeito e médico 
Dr. Euro Andrade também fez uma ava-
liação positiva sobre a evolução na área 
da saúde nos últimos meses. “Apesar da 
pandemia, nossa área de saúde chegou 
a um patamar nunca alcançado. Neste 
caso, o paciente terá acomodações per-
feitas para o seu atendimento. Ele certa-
mente ficará impressionado”, comentou.

CEMCEM

O Centro de Especialidades Mé-
dicas é uma unidade da Atenção Se-
cundária da Secretaria Municipal de 
Saúde. O atendimento é direciona-
do pela Central de Marcação nas se-
guintes especialidades: Angiologia, 
Cardiologia, Ortopedia, Nefrologia 
Infantil, Nutricionista, Endocrinologia, 
Pneumologia Adulto, Cirurgia Pediá-
trica, Cirurgia Geral, Diabetóloga e 
Urologia. O público alvo pertence a 35 
municípios da Gerência Regional de 
Saúde. A faculdade Atenas fica na rua 
Prefeito Alberto Moura, 6.000, bairro 
Distrito Industrial, mas os pacientes 
são recebidos em um acesso específi-
co, pela Rua Celso Dutra, 321.

Ascom PMSL

Proporcionar a ampliação do conhe-
cimento acerca de doenças transmitidas 
por vetores, tais como dengue, chikun-
gunya, zika vírus, leishmaniose, esquistos-
somose, raiva, entre outras, as chamadas 
arboviroses. Esse é o objetivo do projeto 
Saúde Única, fruto da parceria entre a 
Secretaria Municipal de Educação, Espor-
tes e Cultura e o Centro de Controle de 
Zoonoses (CCZ) de Sete Lagoas. O projeto 
também visa informar e esclarecer sobre 
as formas de prevenção das arboviroses e 
difundir as ações desenvolvidas pelo CCZ 
no município.

Em reunião realizada na última se-
mana, a responsável pelo CCZ, veterinária 
Patrícia Helena Batista Silveira, a diretora 
de Equipe Pedagógica Márcia Veiga, a 

Alexandrina Guimarães, gerente educacional, Patrícia Silveira, veterinária responsável pelo CCZ, 
Roselene Alves Teixeira, secretária municipal de Educação, Esportes e Cultura, e Márcia Veiga, 
diretora da Equipe Pedagógica

As
co

m
 P

M
SLgerente educacional Alexandrina Maria 

Rodrigues Guimarães Souza e a secretária 
de Educação, Esportes e Cultura Roselene 
Alves Teixeira, debateram a parceria. “A 
proposta será apresentada no dia 2 de 
junho aos professores das escolas muni-
cipais para alinhamento ao planejamento 
pedagógico”, adianta Rosilene Teixeira.

Para Patrícia Silveira, trata-se de 
uma iniciativa de extrema relevância so-
cial e de saúde preventiva. “Essa parceria 
vem ao encontro de projetos que já estão 
em andamento no que tange à Educação 
Ambiental. Vale lembrar que estamos 
realizando diversos mutirões de limpeza 
em em vários bairros da cidade também 
com esse objetivo de conscientização”, 
recorda a coordenadora do CCZ.
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Sete Lagoas discute retomada de projeto de Sete Lagoas discute retomada de projeto de 
duplicação da MG-424 com Governo de Minasduplicação da MG-424 com Governo de Minas
Obra sonhada por todos da região até hoje não saiu do papelObra sonhada por todos da região até hoje não saiu do papel

Da redação com informações da Ascom PMSL

Da redação com informações da Ascom PMSL

Sete Lagoas marcou presença 
em mais uma importante reunião 
realizada na sede do governo esta-
dual, na Cidade Administrativa, em 
Belo Horizonte, na tarde da última 
sexta-feira, 21. A pauta foi a retoma-
da da discussão sobre a tão sonhada 
obra de duplicação da rodovia MG-
424, que liga Sete Lagoas à capital 
mineira, passando por Prudente de 
Morais, Capim Branco, Matozinhos, 
Confins, Vespasiano, São José da 
Lapa, Pedro Leopoldo e Santa Luzia.

O secretário municipal de Meio 
Ambiente, Desenvolvimento Eco-
nômico e Turismo de Sete Lagoas, 

Edmundo Diniz, representou o Mu-
nicípio no encontro com integrantes 
da Secretaria de Estado de Infraes-
trutura e Mobilidade (Seinfra). A 
reunião também contou com repre-
sentantes das cidades de Pedro Leo-
poldo, Confins, Vespasiano, Pruden-
te de Morais, Matozinhos, São José 
da Lapa e Capim Branco e membros 
da Agência de Desenvolvimento da 
Região Metropolitana de Belo Hori-
zonte (ARMBH).

“O encontro teve como objetivo 
apresentar o projeto e ouvir as opi-
niões dos gestores. Sete Lagoas sem-
pre apoiou o projeto de duplicação da 

MG-424, por acreditar que se trata não 
apenas de mais desenvolvimento eco-
nômico para toda a região, no escoa-
mento de sua produção para a capital 
e para o Aeroporto de Confins, mas 
também para a preservação de vidas 
humanas, pois é sabido que a estrada 
atualmente possui um alto índice de 
acidentes”, lembra Edmundo Diniz.

O secretário conta ainda que 
houve um novo alinhamento entre 
os municípios com as novas gestões, 

eleitas no ano passado. “As procura-
dorias dos municípios vão se reunir 
com a Procuradoria do Estado para 
tratar da desistência de processos ju-
diciais que hoje impedem a retoma-
da das licitações. Além disso, alguns 
ajustes serão feitos no projeto origi-
nal. Serão duplicados 39km, passan-
do por fora da área central de alguns 
municípios. No restante do trajeto, 
será construída uma terceira faixa”, 
adiantou o secretário.

CidadeCidade

Divulgação

Como primeira ação educativa 
pública relacionada ao Maio Amarelo, 
mês em que se celebra a conscienti-
zação no trânsito, o Departamento 
de Educação no Trânsito da Seltrans 
realizou na primeira quinzena do mês, 
um estacionamento de cadeiras de 
rodas, chamando atenção à conscien-
tização quanto às vagas de estacio-
namento especial para pessoas com 
deficiência.

Chamada “Essa vaga não é sua, 
nem por 1 minuto”, a ação durou cer-
ca de duas horas. Quatro cadeiras de 
rodas ocuparam vagas na rua Emílio 
de Vasconcelos Costa, no Centro de 
Sete Lagoas. “A ideia é que os condu-
tores entendam a dificuldade de loco-
moção das pessoas com deficiência e, 
assim, respeitem as vagas específicas 

Seltrans realiza ação de Seltrans realiza ação de 
conscientização sobre vaga de conscientização sobre vaga de 
estacionamento especialestacionamento especial

e em locais estratégicos, que facilitam 
o acesso”, explica a coordenadora de 
Educação no Trânsito da Seltrans, Da-
niela Maia. 

“Como o tema da Campanha do 
Movimento Maio Amarelo 2021 traz 
as palavras Respeito e Responsabili-
dade, é esperado que os condutores 
e pedestres, ao se depararem com 
as cadeiras estacionadas ocupando 
vagas de veículos, se conscientizem 
da importância em respeitar o espa-
ço público, que é um direito de toda 
a população”, completa o secretário 
adjunto de Trânsito, Wagner Oliveira. 
A ação teve o apoio de Cirúrgica Fon-
seca, Drogaria Lobato e Guarda Civil 
Municipal. Outras ações semelhantes 
estão programadas para as próximas 
semanas.

 Rodovia é um gargalo no crescimento industrial da região São aproximadamente 35km sem duplicação
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Regime de Estudo não Presencial completa um Regime de Estudo não Presencial completa um 
ano como referência nacionalano como referência nacional
Projeto de ensino remoto da rede estadual garante continuidade ao Projeto de ensino remoto da rede estadual garante continuidade ao 
aprendizado e manutenção do vínculo dos alunos com a escola aprendizado e manutenção do vínculo dos alunos com a escola 

Da redação com informações da Agência Minas

demorar anos para se alcançar o pata-
mar conseguido nos últimos 12 meses. 

“Se não fosse o empenho de toda 
a nossa rede, dos professores, gestores, 
toda essa estratégia e as ferramentas 
não teriam saído do papel. Foi um ano 
de muito trabalho e desafio para todos 
nós. Mas o resultado foi importante e 
fruto dessa dedicação. Fomos ajustan-
do o que precisava melhorar e estamos 
na busca de oferecer sempre o melhor 
para nossos alunos”, afirma Julia.

Apostilas Apostilas 

Também houve parcerias para a 
distribuição das apostilas impressas, 
destinadas aos estudantes que não ti-
nham acesso à internet.

Para que os PETs chegassem até 
as mãos dos alunos com a tomada de 
todas as medidas de prevenção contra 
à covid-19, as escolas contaram com 
apoio da Polícia Militar de Minas Ge-
rais, das prefeituras, dos comércios e 
das empresas locais, dos conselhos tu-
telares, das equipes da saúde da família 
e das famílias, entre outros.

Toda a organização e a logística da 
entrega dos PETs impressos foram feitas 
pelos diretores de cada unidade de en-
sino, de acordo com a realidade de sua 
comunidade escolar. Os gestores esco-
lares se empenharam ao máximo e não 
mediram esforços para fazer com que 
todos os estudantes tivessem acesso ao 
material.

Estratégia de sucessoEstratégia de sucesso

As teleaulas do Se Liga na Edu-
cação totalizam 2.420 aulas exibidas 
no programa, em 806,59 horas no ar, 
desde 18 de maio de 2020 . Já o Tira-
-Dúvidas – momento em que os alunos 

Os alunos tiveram acesso aos 
PETs, principal instrumento e elemento 
estruturante das atividades remotas, 
por meio virtual ou impresso, entregues 
desta forma para aqueles estudantes 
que não têm acesso à internet.

A ferramenta também foi usada 
para computar a carga horária dos estu-
dantes, com apostilas já desenvolvidas 
considerando a quantidade de aulas se-
manais das disciplinas, alcançando 97% 
dos alunos.

Mesmo durante o ensino remoto 
a SEE também fez busca ativa e conse-
guiu que quase 30 mil alunos voltassem 
a participar ativamente das atividades 
escolares.

AvaliaçãoAvaliação

Estudo feito pela Fundação Getú-
lio Vargas (FGV) apontou que Minas Ge-
rais está entre os três melhores estados 
no Índice de Educação a Distância.

O modelo de ensino remoto de-
senvolvido pela SEE/MG alcançou nota 
5,83, bem acima da média nacional, 
que ficou em 2,38.

O levantamento considerou as 
ferramentas implementadas durante o 
período da pandemia da covid-19, nos 
27 estados e nas capitais. 

Minas se destacou por ter maior 
cobertura e pela agilidade na imple-
mentação do ensino remoto para os 
alunos da rede estadual. Na primeira 
posição ficou a Paraíba com nota 6, se-
guida pelo Distrito Federal com 5,88.

Para a secretária de Estado de Edu-
cação de Minas Gerais, Julia Sant’Anna, 
o ano foi de muitos desafios e marca-
do por revoluções educacionais que, se 
mantido o ritmo em que vinham ocor-
rendo antes da pandemia, poderiam 

O Governo de Minas Gerais agiu 
rápido para dar continuidade às ativida-
des da rede estadual de ensino, mesmo 
diante do desafio sem precedentes da 
pandemia de covid-19. Frente à im-
possibilidade do contato pessoal entre 
alunos e comunidade escolar, a equipe 
da Secretaria de Estado de Educação de 
Minas Gerais (SEE/MG) desenvolveu o 
Regime de Estudo não Presencial, com 
ajuda de entidades parceiras como a 
União Nacional de Dirigentes Munici-
pais de Educação, seção Minas Gerais 
(Undime-MG), e universidades.  

No dia 18 deste mês, a estratégia 
pensada para os alunos da rede públi-
ca estadual completa um ano e traz, no 
histórico, aprendizado ímpar e muitos 
números positivos, além do reconheci-
mento nacional como um dos mais bem 
sucedidos planos para garantia do vín-
culo dos estudantes com a escola, mes-
mo de forma remota.

Desde 18 de maio de 2020, os 
estudantes da rede contam com três 
principais ferramentas para acesso aos 
conteúdos escolares: o Plano de Estudo 
Tutorado (PET); o programa Se Liga na 
Educação; e o aplicativo Conexão Esco-
la, que tem a navegação para alunos e 
professores custeada pelo Governo de 
Minas. Só neste ano, somando todas as 
ações – pedagógicas de infraestrutura 
e de alimentação -, o Estado vai aplicar 
mais de R$ 457 milhões em recursos 
adicionais na Educação.

RetornoRetorno

O Regime de Estudo não Presen-
cial de Minas Gerais vem sendo elogia-
do nacionalmente e está contando com 
grande participação dos estudantes da 
rede.  

podem enviar dúvidas que são respon-
didas ao vivo -, alcançou 242 programas 
e 265,4 horas de exibição, até a mesma 
data em 2021.

Para auxiliar estudantes, pais e/
ou responsáveis e professores a terem 
acesso mais ágil às informações e mate-
riais trabalhados durante o Regime de 
Estudo não Presencial, a Secretaria de 
Estado de Educação criou o site estu-
deemcasa.educacao.mg.gov.br. O por-
tal se tornou referência entre as comu-
nidades escolares e já registrou quase 
62 milhões de acessos desde maio do 
ano passado, quando o ensino remoto 
foi implementado na rede pública esta-
dual de ensino.

Outra ferramenta implementada 
durante o ensino remoto foi o aplicativo 
Conexão Escola. Ele reúne os materiais 
de estudo – PET e as videoaulas do Se 
Liga na Educação - em uma plataforma 
que tem a navegação patrocinada pelo 
Governo de Minas para os estudantes 
e professores. Além disso, permite a in-
teração, com segurança, entre aluno e 
educador por meio de um chat. Neste 
ano, o aplicativo foi aprimorado e agora 
é uma interface do Google Sala de Aula, 
com mais funcionalidades e possibilida-
des de interação.

Desde o dia do lançamento do 
Conexão Escola 2.0, versão atualizada 
do aplicativo, foram realizados mais de 
1,37 milhão de downloads na loja vir-
tual. Mais de 1 milhão de usuários ati-
vos, entre professores e alunos, utilizam 
a plataforma. Além de estar disponível 
para aparelhos celulares e tablet, o Co-
nexão Escola também pode ser acessa-
do direto no computador, em todos os 
navegadores. 

LIMPEZA DE CAIXA D´ÁGUA

3774-4644
9 9945-7891

SANITIZAÇÃO DE AMBIENTES
CONTROLE INTEGRADO DE PRAGAS

ORÇAMENTO SEM
COMPROMISSOSUPRAM



11

Sete Lagoas, 28 de Maio de 2021EducaçãoEducação

Professores de apoio têm atuação fundamental Professores de apoio têm atuação fundamental 
na Educação Especialna Educação Especial
Durante o ensino remoto, profissional faz adaptação dos PETs e das Durante o ensino remoto, profissional faz adaptação dos PETs e das 
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Profissional trabalha de forma colaborativa 
com os professores regentes

Mesmo longe fisicamente, os pro-
fissionais de atendimento educacional 
especializado da rede estadual de en-
sino estão presentes no dia a dia dos 
alunos durante o ensino remoto. Por 
meio de chamadas telefônicas, ligações 
de vídeo e recados enviados junto com 
as adaptações dos Planos de Estudos 
Tutorados (PETs) e das atividades com-
plementares, os educadores dão o su-
porte necessário para a realização das 
atividades.

O trabalho dos professores que 
atuam na Educação Especial consiste 
em realizar as adaptações curriculares 
para que o estudante da educação es-
pecial pública possa ter acesso aos ma-
teriais previstos no currículo. Esse pro-
fissional trabalha de forma colaborativa 
com os professores regentes.

Durante o Regime de Estudo não 
Presencial, implementado pela Secre-
taria de Estado de Educação de Minas 
Gerais (SEE/MG) em decorrência da 
pandemia de covid-19, este trabalho 
conjunto se fortaleceu ainda mais, 
como ressalta a coordenadora de Edu-

cação Especial Inclusiva, Suéllen Cristi-
na Ferreira Gomes Fernandes Coelho. 
“Os professores estão trabalhando de 
forma colaborativa, no sentido de fazer 
com que o conteúdo que o professor re-
gente está ensinando chegue ao aluno 
público da Educação Especial”.

Ainda segundo Suéllen, outra co-
laboração importante está relacionada 
com as famílias dos estudantes. “Os 
professores estão em contato próximo 
e isso é muito importante. Eles desen-
volveram diferentes estratégias, como 
ligações para as famílias e os recadinhos 
e orientações”.

ReinvençãoReinvenção

Com a suspensão das aulas pre-
senciais, necessária por causa da pan-
demia da covid-19, a professora de 
apoio Gilmara Ferreira de Souza Mar-
ques, que atua na Escola Estadual Clóvis 
Salgado, em São Sebastião do Paraíso, 
Sul de Minas, reinventou sua prática de 
trabalho. Para estar perto dos alunos, 
ela tem apostado em ligações de vídeo, 
elaboração de material concreto e man-

tido contato próximo com os familiares 
dos estudantes.

“Os vídeos são importantes, por 
que ajudam a deixar o conteúdo mais 
claro e representa um material mais 
concreto. Com as ligações, eles sentem a 
presença do professor. Depois de pron-
tas, os pais me encaminham as fotos das 
atividades. Essa parceria com as famílias 
é essencial e resulta em uma troca muito 
rica”, destaca Gilmara, que também en-
via jogos para os estudantes.

Uma das alunas atendidas pela 
professora é Natália Paulino de Souza, 
que está no 9º ano do ensino funda-
mental. “Para a Natália, que tem defi-
ciências múltiplas, busco trabalhar te-
mas ligados ao contexto que ela vive e 
faço as adaptações dentro do que está 
sendo apresentado pela professora re-
gente. Por exemplo, se a professora faz 
um poema, eu faço a adaptação usando 
o nome da Natália”, conta a professora.

Nas ligações, a educadora busca 
motivar a participação da estudante nas 
atividades e sempre explicar da melhor 
forma como devem ser feitas. A explica-

ção é para o pai da Natália, que a auxilia 
na realização, e para a estudante, que 
executa o que é pedido.

Para o pai da Natália, José Paulino 
de Souza Neto, o apoio da professora 
é fundamental. “A Gilmara me ajuda 
muito e sabe das dificuldades que en-
contramos aqui na roça. Ficar longe da 
escola está sendo difícil para a minha fi-
lha, mas a Gilmara manda as atividades, 
entra em contato, explica como eu pos-
so ajudar e conversa com ela. Só tenho 
a agradecer”, afirma.
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