
Minas Gerais  diário do executivo sexta-feira, 14 de Maio de 2021 – 3 

comitê Extraordinário coviD-19
DELIBErAÇÃO DO COMITÊ ExTrAOrDINárIO COvID-19 Nº 156, DE 13 DE MAIO DE 2021 .

Altera a Deliberação do Comitê Extraordinário COVID-19 
nº 45, de 13 de maio de 2020, que aprova a reclassifica-
ção das fases de funcionamento das atividades socioeco-
nômicas nas macrorregiões de saúde previstas no Plano 
Minas Consciente e adota a Onda Roxa nas macrorregiões 
de saúde que especifica.

o comitÊ ExtrAorDiNário coviD-19, no exercício de atribuição que lhe confere o 
art . 2º do Decreto nº 47 .886, de 15 de março de 2020, e tendo em vista o disposto na Lei Federal nº 13 .979, de 
6 de fevereiro de 2020, na Lei nº 13 .317, de 24 de setembro de 1999, no Decreto NE nº 113, de 12 de março de 
2020, no Decreto nº 47 .891, de 20 de março de 2020, no Decreto nº 48 .102, de 29 de dezembro de 2020, e nas 
resoluções da Assembleia Legislativa nº 5 .529, de 25 de março de 2020, nº 5 .554, de 17 de julho de 2020, e nº 
5 .558, de 11 de fevereiro de 2021,

DELiBErA:

Art. 1º – O Anexo I da Deliberação do Comitê Extraordinário COVID-19 nº 45, de 13 de maio de 
2020, passa a vigorar na forma do Anexo desta deliberação.

Art . 2º – Esta deliberação entra em vigor na data de sua publicação .
Belo Horizonte, aos 13 de maio de 2021 .

FáBIO BACCHErETTI vITOr
Secretário de Estado de Saúde

MArCEL DOrNAS BEGHINI
Secretário-Geral Adjunto, respondendo pela Secretaria-Geral

MárCIO LuÍS DE OLIvEIrA
Consultor-Geral de Técnica Legislativa

BErNArDO SILvIANO BrANDÃO vIANNA
Secretário de Estado Adjunto da Secretaria de Estado de Cultura e Turismo, respondendo pela 

Secretaria de Estado de Cultura e Turismo

GuILHErME AuGuSTO DuArTE DE FArIA
Secretário de Estado Adjunto de Desenvolvimento Econômico, respondendo pela Secretaria de 

Estado de Desenvolvimento Econômico

ELIZABETH JuCá E MELLO JACOMETTI
Secretária de Estado de Desenvolvimento Social

GENIANA GuIMArÃES FArIA
Secretária de Estado Adjunta da Secretaria de Estado de Educação, respondendo pela Secretaria 

de Estado de Educação

GuSTAvO DE OLIvEIrA BArBOSA
Secretário de Estado de Fazenda

MArÍLIA CArvALHO DE MELO
Secretária de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável

LuÍSA CArDOSO BArrETO
Secretária de Estado de Planejamento e Gestão

SÉrGIO PESSOA DE PAuLA CASTrO
Advogado-Geral do Estado

EDGArD ESTEvO DA SILvA, Coronel
Comandante-Geral do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais

OSvALDO DE SOuZA MArQuES, Coronel
Chefe do Gabinete Militar do Governador

IrENE ANGELICA FrANCO E SILvA LErOY
Chefe Adjunto da Polícia Civil, respondendo pela Polícia Civil do Estado de Minas Gerais

rODrIGO SOuSA rODrIGuES, Coronel
Comandante-Geral da Polícia Militar de Minas Gerais

ANExO
(a que se refere o art. 1º da Deliberação do Comitê Extraordinário COVID-19 nº 156, de 13 de 

maio de 2021)

“ANExO I
(a que se refere o art. 1º da Deliberação do Comitê Extraordinário COVID-19 nº 45, de 13 de maio 

de 2020)

ÍNDicE

DEScriÇÃo DAS oNDAS
oNDA: DEScriÇÃo:
Onda vermelha: Maior restrição de atividade socioeconômica;
Onda amarela: Média restrição de atividade socioeconômica;
Onda verde: Menor restrição de atividade socioeconômica;

Onda roxa: Protocolo Onda Roxa em Biossegurança Sanitário-Epidemiológico a que se refere o Anexo II da Deliberação do Comitê 
Extraordinário COVID-19 nº 45, de 13 de maio de 2020.

- mAcrorrEGiÕES -

mAcrorrEGiÃo rEcLASSiFicAÇÃo DA FASE DE ABErturA
cLASSiFicAÇÃo (DE 08/05/2021 A 14/05/2021) rEcLASSiFicAÇÃo (DE 15/05/2021 A 21/05/2021)

centro Onda vermelha Onda vermelha
centro-Sul Onda vermelha Onda vermelha
Jequitinhonha Onda amarela Onda amarela (com viés de regressão de fase)
Leste Onda vermelha Onda vermelha
Leste-Sul Onda vermelha Onda vermelha
Nordeste Onda vermelha Onda vermelha
Noroeste Onda vermelha Onda vermelha
Norte Onda vermelha Onda amarela (progressão de fase)
oeste Onda vermelha Onda vermelha
Sudeste Onda vermelha Onda amarela (progressão de fase)
Sul Onda vermelha Onda vermelha
triângulo-Norte Onda amarela Onda amarela
triângulo-Sul Onda vermelha Onda vermelha
vale do Aço Onda amarela Onda amarela

”
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controladoria-
Geral do Estado
Controlador-Geral: rodrigo Fontenelle de Araújo Miranda

Expediente
DESPACHO

No uso da competência atribuída pelo art . 2º, inciso III, do Decreto 
nº 43.817/2004, tendo em vista a aprovação do processo de con-
tratação direta pela Assessoria Jurídica, conforme Nota Jurídica nº 
48/2021, de 10/5/2021, FICA DISPENSADA A LICITAÇÃO, na 
forma do art. 24, incisos VIII e XVI da Lei Federal n.°8.666/1993, 
para celebração de contrato com a Companhia de Tecnologia da 
Informação do Estado de Minas Gerais, objetivando a manutenção 
e melhorias, na modalidade programada, do sistema SISPATrI, no 
valor total de r$ 8 .047,00 (oito mil quarenta e sete reais) à conta 
da dotação orçamentária: 1521 .04 .122 .705 .2500 .0001 .339040 .03 .
0 .10 .1 .

Controladoria-Geral do Estado, aos 13 de maio de 2021 .
rodrigo Fontenelle de Araújo Miranda

Controlador-Geral do Estado
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ouvidoria-Geral 
do Estado

Ouvidora-Geral: Simone Deoud Siqueira

Expediente
O CHEFE DE GABINETE, no uso da competência delegada pela 
Resolução nº 15/2019, inciso V, publicada em 27/12/2019, no uso de 
suas atribuições, CONCEDE COMPOSIÇÃO rEMuNErATÓrIA, 
nos termos do art. 27, II, da Lei Delegada nº 174, de 26/01/2007, alte-
rada pelo art. 7º da Lei Delegada nº 182, de 21/01/2011, aos servido-
res: Taiane Fonseca Marques, Masp 1205043-1,pela remuneração do 
cargo efetivo de Analista Executivo deDefesa Social, Nível I, Grau 
A,acrescida de 50% do vencimento do cargo de provimento em comis-
são de DAD-6, código OV1101202, a partir de 06/05/2020. Gabriela 
Câmara Campos Bernardes Siqueira, Masp:669760-1,pela remunera-
ção do cargo efetivo de Especialista em Políticas Públicas e Gestão 
Governamental, nível III, grau J, símbolo EPPGG IIIJ, acrescida de 
50% da remuneração do cargo em comissão de Ouvidor-Geral Adjunto, 
a partir de 06/05/2021. Roberto Maximiro dos Santos Pinto, Masp: 
1190869-6,pela remuneração do cargo efetivo de Especialista em 
Políticas Públicas e Gestão Governamental, nível III, grau J, símbolo 
EPPGG IIIJ, acrescida de 50% da remuneração do cargo em comissão-
DAD-8, código OV1100303, a partir de 10/05/2021. 

Belo Horizonte, de 12de maio de 2021 .
Evandro Oliveira Neiva

Chefe de Gabinete
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Defensoria Pública do Estado de minas Gerais
Defensor Público-Geral: Gério Patrocínio Soares

Expediente
RESOLUÇÃO Nº 187/2021

Dispõe sobre a designação de defensores públicos para o mutirão do Tribunal do Júri da comarca de Belo Horizonte . 
O DEFENSOr PÚBLICO-GErAL DO ESTADO DE MINAS GErAIS, no uso de sua atribuição prevista no artigo 9º, incisos I e III, da Lei Comple-
mentar nº 65, de 16 de janeiro de 2003; considerando as inscrições recebidas em meio eletrônico, conforme Resolução n. 170/2021; e considerando 
o interesse do serviço público na atuação no Mutirão do II Tribunal do Júri da comarca de Belo Horizonte;
rESOLvE:
Art. 1º Designar os defensores públicos nominados no Anexo desta Resolução para participarem de forma voluntária, no mutirão do II Tribunal do 
Júri de Belo Horizonte, nos termos da Resolução n. 170/2021.
Art . 2º Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação .

Belo Horizonte, 13 de maio de 2021 .
Gério Patrocínio Soares
Defensor Público-Geral

Anexo
Data Processo Local Defensores Públicos

19/05/2021 0024 .19 .058 .307-0 Fórum Lafayette, Sala OP 476 . Giovani Batista Manzo
20/05/2021 0024 .14 .154 .750-5 Fórum Lafayette, Sala OP 476 . Hebert Soares Leite
21/05/2021 0024 .18 .077 .417-6 Fórum Lafayette, Sala OP 476 . Thiago Dutra vaz de Souza
25/05/2021 0024 .10 .294 .222-4 Fórum Lafayette, Sala OP 476 . Gustavo Gonçalves Martinho
26/05/2021 0024 .17 .077 .050-7 Fórum Lafayette, Sala OP 476 . Hebert Soares Leite
28/05/2021 0024 .14 .192 .957-0 Fórum Lafayette, Sala OP 476 . Giovani Batista Manzo
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ATO DO SuBDEFENSOr PÚBLICO-GErAL 
CONCEDE TrÊS MESES DE FÉrIAS PrÊMIO, nos termos do § 
4º do art. 31, da CE/1989, observada a vigência da Lei Complementar 
Federal nº 173/2020 e decisão do Defensor Público-Geral acerca da pro-
dução de efeitos por mencionada lei, datada de 20/11/2020,que poderão 
ser usufruídas, a critério da Administração, a partir de 01/01/2022, ao 
(s) defensor (es) público (s):

ATO Nº 140/2021
0711, Amilcar Honorio Brandão de Oliveira, Defensor Público de 
Classe Final, referente ao 3º quinquênio de exercício, a partir de 
08/02/21.

ATO Nº 141/2021
0938, rodrigo Zouain da Silva, Defensor Público de Classe Intermedi-
ária, referente ao 3º quinquênio de exercício, a partir de 01/02/2021.

ATO Nº 142/2021
0096, Wiliam riccaldone Abreu, Defensor Público de Classe Especial, 
referente ao 5º quinquênio de exercício, a partir de 27/02/2021.
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RESOLUÇÃO Nº 188/2021
Retifica a escala de Defensores Públicos designados pela Resolução 
n. 176/2021.
O DEFENSOr PÚBLICO-GErAL DO ESTADO DE MINAS 
GErAIS, no uso de sua atribuição prevista no art . 9º, incisos I, III, 
xII, xvI, “f”, da Lei Complementar nº 65, de 16 de janeiro de 2003, 
considerando as inscrições voluntárias recebidas em número suficiente; 
considerando o não cômputo da inscrição do defensor público Paulo 
Moreira ventura, decorrente de erro material; considerando que o 
não computo da inscrição do defensor público Paulo Moreira ventura 
impacta nas designações estabelecidas pela Resolução n. 176/2021, em 
razão do uso do critério de desempate pautado pela ordem de inscri-
ções; considerando que princípio daautotutelaimpõe à Administração 
Pública o dever de controlar os seus próprios atos, e tendo em vista o 
teor da Resolução 089/2015, RESOLVE:
Art . 1º Tornar sem efeito a designação dos defensores públicos planto-
nistas estabelecida pelo anexo da Resolução n. 176/2021.
Art. 2º Designar os defensores públicos nominados no “Anexo” desta 
resolução para atuarem, voluntariamente, nos plantões das audiências 
de custódia, dos finais de semana, feriados e pontos facultativos do 
segundo semestre de 2021 da comarca de Belo Horizonte .
Art . 3º A atuação dar-se-á em conformidade com a resolução 
089/2015.
Art . 4º Fica autorizada a compensação de um (01) dia de serviço a cada 
um (01) dia de serviço extraordinário no final de semana, mediante apre-
sentação de certidão a ser expedida pela Coordenação Criminal, cujo 
exercício dependerá de ajuste prévio com a respectiva Coordenação.
Art. 5º Os defensores públicos designados por esta Resolução ficam 
impedidos de marcarem e/ou alterarem gozo de férias para a data da sua 
respectiva escala de plantão, salvo indicação de substituto, na forma do 
art . 5º desta resolução .
Art . 6º Fica autorizada, a critério e mediante ato da Coordenação Cri-
minal, a substituição de defensores públicos escalados, desde que indi-
cado substituto, no prazo de dez (10) dias, contados da publicação desta 
resolução .
Art . 7º Caso não sejam realizadas audiência de custódia no período 
regulado por esta resolução, as defensoras e os defensores públicos 
escalados ficarão responsáveis pela prestação de assistência jurídica aos 
necessitados nas demandas criminais urgentes .
Art . 8 Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação .

Belo Horizonte, 13 de maio de 2021 .
Gério Patrocínio Soares
Defensor Público-Geral

03/07/2021 regiane Kuster Kapiche
03/07/2021 Paulo Moreira ventura
04/07/2021 rodrigo Ferreira Sarti
04/07/2021 regiane Kuster Kapiche
10/07/2021 Paulo Moreira ventura

10/07/2021 regiane Kuster Kapiche
11/07/2021 Paulo Moreira ventura
11/07/2021 regiane Kuster Kapiche
17/07/2021 Camila Sousa dos reis Gomes
17/07/2021 regiane Kuster Kapiche
18/07/2021 rodrigo Ferreira Sarti
18/07/2021 Paulo Moreira ventura
24/07/2021 Gustavo Gonçalves Martinho
24/07/2021 Paulo Moreira ventura
25/07/2021 rodrigo Ferreira Sarti
25/07/2021 Gustavo Gonçalves Martinho
31/07/2021 Diana Fernandes de Moura
31/07/2021 Juliano de Oliveira Santos
01/08/2021 rodrigo Ferreira Sarti
01/08/2021 Deborah Maia Carneiro Costa
07/08/2021 Pollyana Oliveira Melo
07/08/2021 Gustavo Gonçalves Martinho
08/08/2021 Ricardo de Araújo Teixeira
08/08/2021 rodrigo Ferreira Sarti
14/08/2021 Elisa Schroder Alves Cesar
14/08/2021 Gustavo Gonçalves Martinho
15/08/2021 Elisa Schroder Alves Cesar
15/08/2021 Gustavo Gonçalves Martinho
21/08/2021 Elisa Schroder Alves Cesar
21/08/2021 Sérgio Augusto riani do Carmo
22/08/2021 Ricardo de Araújo Teixeira
22/08/2021 Elisa Schroder Alves Cesar
28/08/2021 Sergio Augusto riani do Carmo
28/08/2021 Elisa Schroder Alves Cesar
29/08/2021 Ricardo de Araújo Teixeira
29/08/2021 Deborah Maia Carneiro Costa
04/09/2021 André Luiz Gonçalves Barbosa
04/09/2021 Ângela Cristina Teixeira Santiago
05/09/2021 André Luiz Gonçalves Barbosa
05/09/2021 Ângela Cristina Teixeira Santiago
06/09/2021 André Luiz Gonçalves Barbosa
06/09/2021 Ângela Cristina Teixeira Santiago
07/09/2021 Hebert Soares Leite
07/09/2021 André Luiz Gonçalves Barbosa
11/09/2021 Sergio Augusto riani do Carmo
11/09/2021 André Luiz Gonçalves Barbosa
12/09/2021 Ricardo de Araújo Teixeira
12/09/2021 Ângela Cristina Teixeira Santiago
18/09/2021 Daniel de ávila Almeida
18/09/2021 Sergio Augusto riani do Carmo
19/09/2021 Ricardo de Araújo Teixeira
19/09/2021 Paula regina Fonte Boa Pinto
25/09/2021 Érica Senra Magalhães
25/09/2021 Sergio Augusto riani do Carmo
26/09/2021 Érica Senra Magalhães
26/09/2021 Paula regina Fonte Boa Pinto
02/10/2021 Érica Senra Magalhães
02/10/2021 Deborah Maia Carneiro Costa
03/10/2021 Érica Senra Magalhães
03/10/2021 Deborah Maia Carneiro Costa
09/10/2021 Juliano de Oliveira Santos
09/10/2021 Hebert Soares Leite
10/10/2021 Juliano de Oliveira Santos
10/10/2021 Hebert Soares Leite
11/10/2021 Juliano de Oliveira Santos

 
Documento assinado eletrônicamente com fundamento no art. 6º do Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017. 
A autenticidade deste documento pode ser verificada no endereço http://www.jornalminasgerais.mg.gov.br/autenticidade, sob o número 320210514010159013.
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GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Ata de Reunião

54° REUNIÃO DO GRUPO EXECUTIVO DO PLANO MINAS CONSCIENTE

DATA:

12/05/2021

LOCAL:

 Plataforma Google Meet   

INÍCIO:

14:00

TÉRMINO:

15:20

 

MEMBROS PRESENTES ÓRGÃO

Douglas Augusto Oliveira Cabido - Subsecretário de Desenvolvimento Regional Sede 

André Luiz Moreira dos Anjos - Secretário Adjunto da Secretaria de Estado de Saúde SES

Raphael Rodrigues Ferreira - Chefe de Gabinete da Consultoria Técnico-Legislativa CTL

Juliano Fisicaro Borges – Chefe de Gabinete da Secretaria de Governo Segov

Marcel Dornas Beghini - Secretário-Geral Adjunto do Estado SGG

Luiz Cláudio Fernandes Lourenço Gomes - Secretário Adjunto da Secretaria de Estado de
Fazenda SEF

1. Análise de Ondas

O Grupo executivo iniciou a reunião tendo acesso ao Relatório Técnico nº 57/SES/COES MINAS COVID-
19/2020, emitido pelo Centro de Operação de Emergências em Saúde – COES-Minas. 
Foi avaliada, inicialmente, a positividade dos testes, que se encontra no patamar de 38%, para a última
parcial. Dito isso, a tendência recente é de queda sustentada. Foi avaliada ainda a situação em todas as
macrorregiões, conforme apresentação do COES, avaliando o quadro, caso a caso.

Com relação aos sete indicadores e seu grau de risco total, a maioria das macrorregiões apresentaram leves
flutuações nos indicadores. No tocante à macro Jequitinhonha, apesar da posição atual dos indicadores e do
COES indicarem a regressão à onda vermelha, o Grupo Executivo debateu a questão e sugeriu a avaliação do
Comitê Extraordinário na manutenção da macro na onda amarela, uma vez que sua taxa de incidência e
ocupação são uma das mais baixas do estado. Já nas macrorregiões Norte e Sudeste houve uma melhora dos
indicadores, podendo assim avançar para a onda Amarela.
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Por unanimidade, o Grupo Executivo adotou as ondas por macrorregião conforme abaixo:

Centro: Onda Vermelha

Centro Sul: Onda Vermelha

Jequitinhonha: Onda Amarela – viés de regressão

Leste: Onda Vermelha

Leste do Sul: Onda Vermelha

Nordeste: Onda Vermelha

Noroeste: Onda Vermelha

Norte: Onda Vermelha -> Onda Amarela

Oeste: Onda Vermelha

Sudeste: Onda Vermelha -> Onda Amarela

Sul: Onda Vermelha

Triângulo do Norte: Onda Amarela

Triângulo do Sul: Onda Vermelha

Vale do Aço: Onda Amarela

 

2.Atualização Protocolo Turismo 

Foi confirmada a atualização dos protocolos conforme decidido na Reunião Extraordinária do dia 3 de maio.
Os protocolos serão atualizados essa semana e poderão ser acessados no site do Minas Consciente.

 

 

RAPHAEL RODRIGUES FERREIRA

CHEFE DE GABINETE DA CONSULTORIA TÉCNICO-LEGISLATIVA

 

DOUGLAS AUGUSTO OLIVEIRA CABIDO

SUBSECRETÁRIO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL

 

ANDRÉ LUIZ MOREIRA DOS ANJOS 
 

SECRETÁRIO ADJUNTO DA SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE 

 

JULIANO FISICARO BORGES

CHEFE DE GABINETE DA SECRETARIA DE GOVERNO 
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 LUIZ CLÁUDIO FERNANDES LOURENÇO GOMES  
 

SECRETÁRIO ADJUNTO DA SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA

 

MARCEL DORNAS BEGHINI 

SECRETÁRIO-GERAL ADJUNTO DO ESTADO

 

 

Documento assinado eletronicamente por Douglas Augusto Oliveira Cabido, Subsecretário(a), em
12/05/2021, às 15:26, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017.

Documento assinado eletronicamente por Juliano Fisicaro Borges, Chefe de Gabinete, em
12/05/2021, às 15:30, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017.

Documento assinado eletronicamente por Marcel Dornas Beghini, Secretário(a) de Estado Adjunto,
em 12/05/2021, às 17:52, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017.

Documento assinado eletronicamente por André Luiz Moreira dos Anjos, Secretário(a) de Estado
Adjunto, em 12/05/2021, às 18:33, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º,
§ 1º, do Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017.

Documento assinado eletronicamente por Raphael Rodrigues Ferreira, Chefe de Gabinete, em
12/05/2021, às 18:34, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site
h�p://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 29319228
e o código CRC 3F670CD3.

Referência: Processo nº 1220.01.0001740/2020-07 SEI nº 29319228

https://www.almg.gov.br/consulte/legislacao/completa/completa.html?tipo=DEC&num=47222&comp=&ano=2017
https://www.almg.gov.br/consulte/legislacao/completa/completa.html?tipo=DEC&num=47222&comp=&ano=2017
https://www.almg.gov.br/consulte/legislacao/completa/completa.html?tipo=DEC&num=47222&comp=&ano=2017
https://www.almg.gov.br/consulte/legislacao/completa/completa.html?tipo=DEC&num=47222&comp=&ano=2017
https://www.almg.gov.br/consulte/legislacao/completa/completa.html?tipo=DEC&num=47222&comp=&ano=2017
http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
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GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico

Subsecretaria de Desenvolvimento Regional

Nota Técnica nº 26/SEDE/SUBDER/2021

PROCESSO Nº 1220.01.0002752/2020-37

RELATÓRIO ECONÔMICO

11/05/2021

DADOS ECONÔMICOS

O faturamento do setor industrial mineiro avançou novamente, pela quinta vez consecutiva. Em março,
na comparação com fevereiro, o incremento foi de 2,8%, com alta de 8,9% da indústria extrativa e de
3,6% da indústria de transformação. Houve expansão também quando se utiliza outras bases de
comparação: frente a março do ano passado, o crescimento foi de 21,7%. Já no primeiro trimestre, a
alta foi de 15,6% e no acumulado de 12 meses de 4,1%, segundo Pesquisa Indicadores Industriais
(Index), da Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais (Fiemg).

Cerca de 20% dos microempreendedores individuais (MEI) de Minas Gerais se formalizaram durante a
pandemia e 60% deles abriram um negócio por oportunidade nesse período, como mostra a pesquisa
realizada pelo Sebrae Minas para avaliar o perfil dos novos MEI, segmento que corresponde a 63%
dos pequenos negócios do estado. Entre março de 2020 e abril deste ano, 215.025 novos MEI
chegaram ao mercado, totalizando 1.342.377 formalizados.

A balança comercial mineira registrou superávit de US$ 7,173 bilhões no acumulado dos quatro
primeiros meses deste ano, segundo dados divulgados pela Secretaria Especial de Comércio Exterior e
Assuntos Internacionais (Secint) do Ministério da Economia. O resultado foi 57% superior aos US$
4,566 bilhões apurados no primeiro quadrimestre de 2020, a partir do saldo das exportações e
importações mineiras.

As vendas de veículos em Minas Gerais cresceram 119% em abril na comparação com igual mês do
ano passado, de acordo com dados regionalizados da Federação Nacional da Distribuição de Veículos
Automotores (Fenabrave). Ao todo, foram 42.711 emplacamentos no Estado no mês passado contra
19.500 em abril de 2020.

Em meio a altos e baixos durante a pandemia da Covid-19, o endividamento das famílias da capital
mineira avançou em março, pela terceira vez consecutiva, chegando a 69,4%.

O governo do Estado projeta um déficit de R$ 16,2 bilhões para este ano, fruto de uma previsão de R$
105,7 bilhões em receitas e de R$ 121,9 bilhões de despesas. Apenas no primeiro trimestre a
arrecadação de Minas Gerais somou R$ 21,7 bilhões ou o equivalente a 20,5% do total estimado para o
exercício. Apesar do recrudescimento da pandemia de Covid-19 nos primeiros meses de 2021 e a
consequente limitação de funcionamento de muitas atividades econômicas, o montante ainda é maior
que os R$ 18,7 bilhões.

A intensificação da pandemia de Covid-19 e as restrições mais rígidas para conter sua disseminação
golpearam em cheio em março o setor de serviços do Brasil, que encolheu no ritmo mais forte em oito
meses, mostrou a pesquisa Índice de Gerentes de Compras. (PMI, na sigla em inglês) O PMI de
serviços para o Brasil caiu a 44,1 em março, de 47,1 em fevereiro, aprofundando-se pelo terceiro mês
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seguido ainda mais abaixo da marca de 50, que separa crescimento de contração, segundo dados do
IHS Markit. Além disso, foi o ritmo mais forte de redução desde julho de 2020.

A fraqueza no setor de serviços e a redução no ritmo de crescimento da indústria no Brasil levaram o
PMI Composto a cair a uma mínima em nove meses de 45,1 em março, ante 49,6 em fevereiro.

Dados da Junta Comercial do Estado de Minas Gerais (Jucemg) mostram que no Estado, só nos meses
de janeiro e fevereiro deste ano, 6.639 empresas de diversas áreas fecharam as portas. Apenas na
capital foram 1.358.

Os custos da produção de leite, em Minas Gerais, não param de subir, o que vem comprometendo cada
vez mais a margem de lucro dos produtores. Somente em fevereiro, foi registrado aumento de 3,7%
nos custos, elevando para 6,1% a alta acumulada no primeiro bimestre deste ano. Nos últimos 12
meses, a inflação dos insumos chegou a 29,13%. A alta expressiva se deve ao encarecimento, com
maior destaque, da alimentação concentrada, que é à base de milho e soja, grãos que estão com preços
valorizados e baixa oferta. 

Os recursos do crédito rural liberados para Minas Gerais seguem em alta. De julho de 2020 a fevereiro
de 2021, já foram desembolsados R$ 19,19 bilhões, valor que está 11% superior ao registrado em igual
período do ano anterior, quando as aprovações somaram R$ 17,27 bilhões. Com o volume liberado até
o momento, o Estado responde por 13% do volume nacional, que está em R$ 147,06 bilhões,
desembolso 18% superior no País na mesma base de comparação. Segundo os dados da Secretaria de
Estado da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Seapa), a linha de custeio tem apresentado a maior
demanda, com um valor já desembolsado de R$ 10,53 bilhões, aumento de 10%.

Quase 10 mil estabelecimentos do comércio varejista fecharam as portas de vez em Minas Gerais no
ano de 2020, conforme levantamento da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e
Turismo (CNC). O Estado foi o segundo que mais extinguiu lojas no País em decorrência da pandemia
de Covid-19 em 2020, cujo saldo entre aberturas e fechamentos de negócios com vínculos
empregatícios no setor, ficou negativo em 75,2 mil unidades.

A estiagem registrada entre setembro e outubro de 2020 e a concentração maior de chuvas logo no
início de 2021 contribuíram para que a oferta de produtos na Centrais de Abastecimento de Minas
Gerais (Ceasa Minas), unidade Contagem, na Região Metropolitana de Belo Horizonte (RMBH),
ficasse menor em janeiro. No período, houve queda de 10,3% frente a dezembro, com a oferta
atingindo 154,8 mil toneladas. A retração aconteceu em um período de menor demanda, o que
permitiu que os preços também recuassem, em média, 3,4% frente ao último mês de 2020.

Segundo a Pesquisa Investimentos na Indústria, desenvolvida anualmente pela Federação das
Indústrias do Estado de Minas Gerais (Fiemg) em parceria com a Confederação Nacional da Indústria
(CNI), cerca de 74% das indústrias em Minas Gerais pretendem realizar investimentos em 2021. O
número, entretanto, é menor do que o verificado no ano passado (76%) e o menor em quatro anos.

Minas Gerais deve registrar um novo recorde no faturamento da produção agrícola e pecuária em
2021. De acordo com os dados do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa), o
Valor Bruto da Produção Agropecuária (VBP) estimado para o Estado, com base nos dados de janeiro,
é de R$ 100,6 bilhões, aumento de 1,72% frente a 2020. Neste ano, o impulso vem, principalmente, da
soja, que superou o VBP do café e deve alcançar um faturamento bruto de R$ 18,7 bilhões, alta de
33,6%. Produtos como o milho e bovinos também apresentam resultados positivos.

Em um ano marcado por oscilações na demanda e constantes reajustes nos preços do aço, a Usinas
Siderúrgicas de Minas Gerais (Usiminas) apurou recordes históricos nos resultados financeiros. O
lucro líquido de R$ 1,3 bilhão foi o maior em dez anos, representando crescimento de 243% sobre
2019. Já o lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização (Ebitda) ajustado somou R$ 3,2
bilhões e foi o melhor desempenho desde 2008.

O mercado de fusões e aquisições cresceu em Minas Gerais. De acordo com o levantamento divulgado
pela PwC Brasil, no Estado, o volume de transações aumentou 30% em 2020.
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Após enfrentar perdas em 2020, a expectativa do setor têxtil de Minas Gerais é superar os desafios e
retomar o crescimento em 2021. A projeção é ampliar em 5% os resultados obtidos em 2020. No ano
passado, a crise provocada pela pandemia de Covid-19 impactou de forma negativa na demanda pelos
produtos do setor, que ainda enfrenta aumento dos custos e falta de matérias-primas.

As exportações feitas por Minas Gerais, em janeiro de 2021, movimentaram US$ 2,20 bilhões, o que
representa uma alta de 18,63% frente a igual mês do ano anterior, quando os embarques somaram US$
1,79 bilhão. O incremento teve como impulso os resultados positivos vistos nos embarques de minério
de ferro, cuja receita aumentou 77%, e o café, que encerrou o mês com alta de 23,4% nos valores
exportados. Os dados são do Ministério da Economia.

CENÁRIO ECONÔMICO

Segundo dados do Relatório de Contas Regionais divulgado no dia 11 de dezembro pela Fundação João
Pinheiro o Produto Interno Bruto (PIB) de Minas Gerais apresentou expansão de 8,1% no terceiro trimestre
de 2020 enquanto o Brasil cresceu 7,7% na comparação com o segundo semestre, sendo um dos destaques na
retomada da economia brasileira no último trimestre. O incremento de 8,1% foi o maior da série histórica
com ajuste sazonal das Contas Trimestrais de Minas Gerais, iniciada em 2002, assim como a expansão de
7,7% do PIB brasileiro estimado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) na mesma base
de comparação. O resultado pode ser explicado pela retomada gradual das atividades associada ao
relaxamento nas medidas de restrição à circulação de pessoas devido à pandemia da Covid-19.

O resultado positivo no terceiro trimestre de 2020 no estado refletiu a forte influência da retomada na
indústria de transformação (21,1%) e no comércio (16,1%). O destaque no terceiro trimestre de 2020 foi a
fabricação de bebidas e a retomada em segmentos prejudicados com as paralisações no segundo trimestre,
como a indústria têxtil e a cadeia metalomecânica (com aumento no volume produzido na fabricação de
produtos de metal, máquinas e equipamentos, na metalurgia e, principalmente, na produção de veículos
automotores).

No comércio, a expansão de 16,1% no volume de Valor Adicionado Bruto (VAB) em Minas Gerais no
terceiro trimestre de 2020 pode ser creditada à ampliação no volume de vendas em segmentos correlatos aos
que tiveram recuperação na indústria de transformação (como nas vendas de veículos, peças e acessórios, e
de tecidos, vestuário e calçados), além do resultado favorável no comércio varejista de uso pessoal e
doméstico.

Ja no setor de construção civil, o volume de VAB do segmento expandiu 6,5% no comparativo do terceiro
com o segundo trimestre de 2020. A retomada nas atividades de extração mineral (1,5%) e de energia e
saneamento (2,6%) foram mais moderadas na análise da série dessazonalizada no estado. No caso dos setores
industriais de utilidade pública, a recuperação esteve atrelada à melhora gradativa no consumo de energia
elétrica empresarial e, principalmente, ao incremento na geração hidroelétrica estadual no trimestre.

O setor de serviços, o crescimento no volume de VAB de transporte em Minas Gerais (9,2% no terceiro
trimestre de 2020 comparativamente ao segundo trimestre deste ano na série com ajuste sazonal) também foi
importante para compreensão da expansão do produto agregado mineiro. O resultado positivo esteve
associado à melhora incipiente no modal aeroviário e, principalmente, à retomada do modal rodoviário em
face da necessidade de escoamento da produção das demais atividades da economia. No conjunto agregado
dos “outros serviços”, conforme a abertura do Sistema de Contas Trimestrais de Minas Gerais, houve
incremento de 6,6% no volume de VAB no terceiro trimestre em relação ao segundo trimestre do ano. Ainda
assim, Minas teve no período um dos menores números de casos e mortes por milhão de habitante por
Covid-19, o que pode ter contribuído para que essas atividades se recuperassem um pouco mais rapidamente
no estado.

De fato, a retomada foi apenas parcial nas atividades que dependem fortemente da circulação de pessoas
(como os serviços prestados às famílias, os serviços de alojamento e alimentação e as atividades turísticas).
O volume de VAB da administração pública em Minas Gerais variou positivamente na série dessazonalizada
(2,7%) no comparativo entre o terceiro e o segundo trimestre. A expansão, todavia, também foi insuficiente
para compensar a forte retração no número de procedimentos clínicos, cirúrgicos e de finalidade diagnóstica
ocorrida no auge do isolamento social provocado pela pandemia.
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Ainda assim a atividade agropecuária apresentou ligeira expansão, 0,2%, no volume de VAB em Minas
Gerais no terceiro trimestre na análise da série com ajuste sazonal. No entanto, a comparação com o segundo
trimestre não é trivial tendo em vista que as safras e as proporções colhidas são distintas. A compreensão do
resultado agropecuário faz mais sentido quando se compara o terceiro trimestre de 2020 com o mesmo
trimestre do ano passado tendo em vista que as proporções e safras colhidas são, nesse caso, semelhantes.
Nessa ótica de comparação, o volume de VAB agropecuário cresceu 12,2%. Esse resultado positivo no
trimestre pode ser explicado pela cafeicultura em ano de alta produtividade da cultura no ciclo bianual do
café e pelo aumento na quantidade produzida na terceira safra da batata e do feijão.

Documento assinado eletronicamente por Douglas Augusto Oliveira Cabido, Subsecretário(a), em
12/05/2021, às 11:09, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site
h�p://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 29321087
e o código CRC CF568F6B.

Referência: Processo nº 1220.01.0002752/2020-37 SEI nº 29321087

https://www.almg.gov.br/consulte/legislacao/completa/completa.html?tipo=DEC&num=47222&comp=&ano=2017
http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0













































































































