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comitê Extraordinário coviD-19
DELIBErAÇÃo Do CoMItÊ ExtrAorDINárIo CovID-19 Nº 152, DE 22 DE ABrIL 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 – Os Anexos I e II da Deliberação do Comitê Extraordinário COVID-19 nº 45, de 13 de 
maio de 2020, passam a vigorar na forma do Anexo desta deliberação .

Art . 2º – Esta deliberação entra em vigor na data de sua publicação .
Belo Horizonte, aos 22 de abril de 2021 .

FáBIo BACCHErEttI vItor
Secretário de Estado de Saúde

MAtEuS SIMÕES DE ALMEIDA
Secretário-Geral

MárCIo LuÍS DE oLIvEIrA
Consultor-Geral de técnica Legislativa

ANA MArIA SoArES vALENtINI
Secretária de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento

LEÔNIDAS oLIvEIrA
Secretário de Estado de Cultura e turismo

FErNANDo PASSALIo DE AvELAr
Secretário de Estado de Desenvolvimento Econômico

ELIZABEtH JuCá E MELLo JACoMEttI
Secretária de Estado de Desenvolvimento Social

JuLIA FIGuEIrEDo GoYtACAZ SANt’ANNA
Secretária de Estado de Educação

GuStAvo DE oLIvEIrA BArBoSA
Secretário de Estado de Fazenda

IGor MASCArENHAS Eto
Secretário de Estado de Governo

roGErIo GrECo
Secretário de Estado de Justiça e Segurança Pública

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

SIMoNE DEouD SIQuEIrA
ouvidora-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

JoAQuIM FrANCISCo NEto E SILvA
Chefe da 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 152, de 22 de 

abril 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 17/04/2021 A 23/04/2021) rEcLASSiFicAÇÃo (DE 24/04/2021 A 30/04/2021)

centro onda roxa (com adoção parcial da onda vermelha, nos 
termos do Anexo II)

onda vermelha (com adoção parcial da onda roxa, nos termos 
do Anexo II)

centro-Sul Onda roxa (vigência nos termos do Anexo II) Onda vermelha (progressão de fase)
Jequitinhonha onda vermelha onda vermelha
Leste Onda roxa (vigência nos termos do Anexo II) Onda vermelha (progressão de fase)

Leste-Sul onda roxa (com adoção parcial da onda vermelha, nos 
termos do Anexo II) Onda vermelha (progressão de fase)

Nordeste Onda roxa (vigência nos termos do Anexo II) Onda roxa (vigência nos termos do Anexo II)
Noroeste onda vermelha onda vermelha
Norte onda vermelha onda vermelha
oeste Onda roxa (vigência nos termos do Anexo II) Onda vermelha (progressão de fase)

Sudeste onda vermelha onda vermelha
Sul onda vermelha onda vermelha
triângulo-Norte onda vermelha onda vermelha
triângulo-Sul onda vermelha onda vermelha
vale do Aço Onda roxa (vigência nos termos do Anexo II) Onda vermelha (progressão de fase)

ANExo II
(a que se refere o art. 1º-A da Deliberação do Comitê Extraordinário COVID-19 nº 45, de 13 de 

maio de 2020)

ADoÇÃo Do ProtocoLo oNDA roxA Em BioSSEGurANÇA SANitário-EPiDEmioLÓGico

mAcrorrEGiÃo ABrANGÊNciA tErritoriAL
(microrregião) viGÊNciA

centro

Microrregião de Guanhães De 11/03/2021 a 30/04/2021
Microrregião de Itabira De 11/03/2021 a 30/04/2021
Microrregião de João Monlevade De 11/03/2021 a 30/04/2021
Microrregião de ouro Preto De 17/03/2021 a 30/04/2021
Microrregião de Sete Lagoas De 17/03/2021 a 30/04/2021

Nordeste

Microrregião de águas Formosas De 17/03/2021 a 30/04/2021
Microrregião de Almenara/Jacinto De 17/03/2021 a 30/04/2021
Microrregião de Itambacuri De 17/03/2021 a 30/04/2021
Microrregião de Itaobim De 17/03/2021 a 30/04/2021
Microrregião de Nanuque De 17/03/2021 a 30/04/2021
Microrregião de Padre Paraíso De 17/03/2021 a 30/04/2021
Microrregião de Pedra Azul De 17/03/2021 a 30/04/2021
Microrregião de Teófilo Otoni/Malacacheta De 17/03/2021 a 30/04/2021

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

Expediente
PortArIA/CoGE Nº 53/2021

O Corregedor-Geral, no uso da competência estabelecida no artigo 32 
do Decreto Estadual n° 47 .774, de 03 de dezembro de 2019, e com base 
no artigo 219 da Lei Estadual nº 869, de 05 de julho de 1952, tendo em 
vista os motivos apresentados pelo Sr . Presidente da Comissão Pro-
cessante, e, ainda, o disposto no Decreto nº 48 .155, de 19 de março de 
2021, e no Decreto nº 48 .170, de 07 de abril de 2020, rESoLvE:
Art . 1º reconduzir a Comissão dos Processos Administrativos Discipli-
nares instaurados pelas Portarias relacionadas no quadro a seguir, para 
conclusão dos respectivos trabalhos no prazo de 60 (sessenta) dias a 
contar da publicação da presente portaria .

Portarias Extrato publicado no Diário 
Oficial do Executivo do dia

CoGE Nº 58/2017 20 de maio de 2017 .
CoGE Nº 73/2018 22 de setembro de 2018 .
CoGE Nº 22/2019 26 de março de 2019 .
CoGE Nº 09/2020 09 de julho de 2020 .

Art . 2º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação .
Corregedoria-Geral, Belo Horizonte, 20 de abril de 2021 .

vanderlei Daniel da Silva
Corregedor-Geral
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CoNCEDE QuINQuÊNIo, nos termos do art . 112, do ADCt, 
da CE/1989, aos servidores: MASP 1 .072 .374-0, Arnaldo Celso 
Moreira, referente ao 6º quinquênio, a partir de 06/03/2021; MASP 
391.879-4, Renata Emara Naziazena, referente ao 7º quinquênio, a 
partir de 13/03/2021 .
CoNCEDE ADICIoNAL Por tEMPo DE SErvIÇo, nos ter-
mos do art . 113 do ADCt da CE/1989, c/c o inciso xIv do art . 37 
Cr/1988, aoservidor: MASP 1 .072 .374-0, Arnaldo Celso Moreira, 
a partir de 06/03/2021 .
CoNCEDE trÊS MESES DE FÉrIAS-PrÊMIo, nos termos 
do §4º do art . 31, da CE/1989, ao servidor: MASP 1 .072 .374-0, 
Arnaldo Celso Moreira, referente ao 6º quinquênio de exercício, a 
partir de 06/03/2021 .

Adriana Dolabela Alves de Sousa
Superintendente de Planejamento, Gestão e Finanças
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Advocacia-Geral do Estado
Advogado-Geral: Sérgio Pessoa de Paula Castro

Expediente
rESoLuÇÃo AGE Nº 100, DE 22 DE ABrIL DE 2021 .

Concede Progressão na Carreira do Grupo de Atividades Jurídicas do Poder Executivo .
o ADvoGADo-GErAL Do EStADo, no uso de suas atribuições, mediante o disposto na Lei Complementar nº 81, de 10 de agosto de 2004 e no 
Decreto nº 45 .771, de 10 de novembro de 2011,
rESoLvE:
Art . 1º Conceder Progressão na Carreira de Procurador do Estado, nos termos do art . 15 da Lei Complementar nº 81, de 10 de agosto de 2004, aos 
servidores ocupantes de cargo de provimento efetivo do Quadro de Pessoal da Advocacia-Geral do Estado, relacionados no Anexo Único desta 
resolução .
Art . 2º Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a partir das datas constantes no anexo desta resolução .

Belo Horizonte, aos 22 de abril de 2021 .
SÉrGIo PESSoA DE PAuLA CAStro

ADvoGADo-GErAL Do EStADo

ANExo ÚNICo
Carreira de Procurador do Estado

Nº MASP NoME Situação Anterior Progressão Data de vigência
Nível Grau Nível Grau Dia Mês Ano

1 1 .362 .095-0 Pablo de Almeida Fernandes I C I D 29 3 2021
2 1 .276 .051-8 Gerson Pedrosa Abreu I C I D 1 4 2021
3 1 .363 .200-5 Madson Alves de oliveira Ferreira I C I D 9 4 2021
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AFAStAMENto Por MotIvo DE Luto
rEGIStrA AFAStAMENto Por MotIvo DE Luto, nos termos 
da alínea “b” do art . 201 da Lei nº 869, de 5 .7 .1952, por até oito dias 
à:
MASP 1 .188 .041-6, Mário roberto de Jesus, a partir de 09 .04 .2021 .
MASP 1 .484 .686-9, Eloiza rodrigues Sampaio, a partir de 
08 .04 .2021 .

AFAStAMENto Por MotIvo DE CASAMENto
rEGIStrA AFAStAMENto Por MotIvo DE CASAMENto, 
nos termos da alínea “a” do art . 201 da Lei nº 869, de 5 .7 .1952, por até 
oito dias à MASP 1 .484 .465-8, Heveny Natividade Barboza de Lima, 
a partir de 10 .04 .2021 .

Geralda Almeida Affonso
Diretora-Geral
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Defensoria Pública do Estado de minas Gerais
Defensor Público-Geral: Gério Patrocínio Soares

Expediente
Ato Do DEFENSor PÚBLICo-GErAL Nº96/2021

o DEFENSor PÚBLICo-GErAL Do EStADo DE MINAS 
GErAIS, no uso de atribuição estabelecida no artigo 9º, incisos xvI, 
letra ‘a’, e xxxvIII, da Lei Complementar Estadual n .º 65, de 16 de 
janeiro de 2003, designa o Defensor Público Dr . DANtE otávIo 
SIMEÃo GoNtIJo, MADEP nº 799-D/MG, para atuar, voluntaria-
mente, no plenário do júri, no dia 29 de junho de 2021, nos autos nº 
0388 .18 .001 .165-1, na defesa do réu P .C .S a ser realizado na Comarca 
de Luz/MG .

Belo Horizonte, 22 de abril de 2021 .
Gério Patrocínio Soares
Defensor Público-Geral
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Ato Do DEFENSor PÚBLICo-GErAL N . 97/2021
o DEFENSor PÚBLICo-GErAL Do EStADo DE MINAS 
GErAIS, no uso de atribuição prevista no art . 9º, inciso I, da Lei Com-
plementar nº 65, de 16 de janeiro de 2003, considerando parecer favo-
rável do Corregedor-Geral, AutorIZA a Defensora Pública regiane 
Kuster Kapiche, MADEP . 0951-D/MG, a residir em comarca limítrofe 
à de sua atuação, nos termos do art . 1º, Parágrafo único, da Deliberação 
nº 016/2005, a partir do dia 07 de maio de 2021 .

Belo Horizonte, 22 de abril de 2021 .
Gério Patrocínio Soares
Defensor Público-Geral

22 1472181 - 1

 
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 320210423024723013.
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GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Ata de Reunião

51° REUNIÃO DO GRUPO EXECUTIVO DO PLANO MINAS CONSCIENTE

DATA:

21/04/2021

LOCAL:

 Plataforma Google Meet   

INÍCIO:

10:00

TÉRMINO:

11:00

 

MEMBROS PRESENTES ÓRGÃO

Douglas Augusto Oliveira Cabido - Subsecretário de Desenvolvimento Regional Sede 

João Márcio Silva de Pinho - Chefe de Gabinete 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

Luiz Otávio de Oliveira Gonçalves - Chefe de Gabinete da Secretaria Geral SGG

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

Convidados:  
Bernardo Silviano Brandão - Secretário Adjunto SECULT 
Eliane Parreiras - Presidente da Fundação Clóvis Salgado 
Milena Pedrosa - Subsecretária de Turismo

1. Análise de Ondas

O Grupo executivo iniciou a reunião tendo acesso ao Relatório Técnico nº 54/SES/COES MINAS COVID-
19/2020, emitido pelo Centro de Operação de Emergências em Saúde – COES-Minas. 
Foi avaliada, inicialmente, que ocorreu uma pequena queda na positividade dos testes, chegando ao patamar de
37%. Foi feita ressalva acerca da possibilidade de atraso em notificação de alguns indicadores. Foi avaliada
ainda a situação em todas as macrorregiões, conforme apresentação do COES, avaliando o quadro, caso a caso.
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Com relação aos sete indicadores e seu grau de risco total, a maioria das macrorregiões teve uma melhora no
agregado dos indicadores. Foi possível ver uma melhora de tendência nas macrorregiões: Centro, Centro Sul,
Leste, Leste do Sul, Oeste e Vale do Aço, sendo assim estando aptas a avançarem para a onda vermelha, segundo
levantamento do COES. Com relação à região Nordeste, a Secretaria de Saúde trouxe um aprofundamento da
análise, tendo em vista o alto grau de risco da região (31). Dada a alta dependência da macro para as cidades
polo da região, com menor possibilidade de trânsito de pacientes para outras regiões e a demora na queda da
incidência, entende-se que ainda não é o momento de evolução para onda vermelha. Com relação à macro
centro, o aprofundamento por microrregião demonstrou uma alta incidência na região de Itabira, João
Monlevade, Guanhães, Ouro Preto e Sete Lagoas, e ainda problemas de fluxo regulatório de pacientes, o que
dificulta o giro de leitos e uma capacidade assistencial mais ampla para a população.

Por unanimidade, o Grupo Executivo adotou as ondas por macrorregião conforme abaixo:

Centro: Onda Roxa -> Onda Vermelha ( Com exceção das micros Guanhães, Itabira, João Monlevade, Ouro
Preto e Sete Lagoas, que permanecem na onda roxa.)

Centro Sul: Onda Roxa -> Onda Vermelha

Jequitinhonha: Onda Vermelha

Leste: Onda Roxa -> Onda Vermelha

Leste do Sul: Onda Roxa-> Onda Vermelha

Nordeste: Onda Roxa

Noroeste: Onda Vermelha

Norte: Onda Vermelha

Oeste: Onda Roxa -> Onda Vermelha

Sudeste: Onda Vermelha

Sul: Onda Vermelha

Triângulo do Norte: Onda Vermelha

Triângulo do Sul: Onda Vermelha

Vale do Aço: Onda Roxa -> Onda Vermelha

 

2. Recepção de demandas do setor do Turismo

Com a presença de representantes do setor de turismo e cultura, foram levantadas e apresentadas as demandas e
propostas do setor sobre a retomada segura do turismo no estado, dado que o setor se encontra parado há
praticamente um ano. Ficou decidido que o setor proporá iniciativas para que sejam apresentadas ao grupo e
devidamente discutidas.

 

RAPHAEL RODRIGUES FERREIRA

CHEFE DE GABINETE DA CONSULTORIA TÉCNICO-LEGISLATIVA
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DOUGLAS AUGUSTO OLIVEIRA CABIDO

SUBSECRETÁRIO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL

 

JOÃO MÁRCIO SILVA DE PINHO 

CHEFE DE GABINETE DA SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE 

 

JULIANO FISICARO BORGES

CHEFE DE GABINETE DA SECRETARIA DE GOVERNO 

 

 LUIZ CLÁUDIO FERNANDES LOURENÇO GOMES  

SECRETÁRIO ADJUNTO DA SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA

 

LUIZ OTÁVIO DE OLIVEIRA GONÇALVES 

CHEFE DE GABINETE DA SECRETARIA GERAL

Documento assinado eletronicamente por Douglas Augusto Oliveira Cabido, Subsecretário(a), em
21/04/2021, às 11:52, 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 Luiz Otávio de Oliveira Gonçalves, Chefe de Gabinete, em
21/04/2021, às 14:25, 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
21/04/2021, às 14:36, 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 Luiz Cláudio Fernandes Lourenço Gomes, Secretário de
Estado Adjunto de Fazenda, em 21/04/2021, às 15:14, 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 João Márcio Silva de Pinho, Chefe de Gabinete, em
21/04/2021, às 16:20, 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 21/04/2021,
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.

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 28371764 e o
código CRC 2BFD92C2.

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
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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Referência: Processo nº 1220.01.0001740/2020-07 SEI nº 28371764
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GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico

Subsecretaria de Desenvolvimento Regional

Nota Técnica nº 22/SEDE/SUBDER/2021

PROCESSO Nº 1220.01.0002752/2020-37

RELATÓRIO ECONÔMICO

20/04/2021

DADOS ECONÔMICOS

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 bi

Após registrar recorde no faturamento bruto da produção agrícola e pecuária em 2020, Minas Gerais
caminha para uma redução de 0,37% no Valor Bruto da Produção Agropecuária (VBP) neste ano. O
faturamento, dentro da porteira, foi estimado, com base nos dados até março, em R$ 103,36 bilhões. O
resultado negativo vem da queda prevista para produtos com grande participação, como o café e o leite.
Ao contrário destes produtos, a soja tende a apresentar um faturamento 31,31% maior e somando R$
19,31 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 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.

O Brasil abriu 401.639 vagas formais de trabalho em fevereiro, segundo o Cadastro Geral de Empregados
e Desempregados (Caged), divulgado nesta terça-feira pelo Ministério da Economia. A abertura líquida de
vagas superou a registrada em fevereiro de 2020, de 225.648 postos de trabalho, segundo dado ajustado.

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,
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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
passado, 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 multinacional francesa Verallia – terceira maior produtora global de embalagens de vidro para alimentos
e bebidas – vai construir um segundo forno em Jacutinga, no Sul de Minas Gerais, mediante aportes de €
60 milhões – o equivalente a R$ 400 milhões.

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 neste ano. 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.

Segundo dados divulgado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), o volume de vendas
do comércio varejista em Minas Gerais apresentou avanço em 2020 na comparação com 2019. A alta, de
janeiro a dezembro, foi de 3,5%, na série com ajuste sazonal.

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
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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.

A venda de cimento no Brasil em janeiro cresceu 10,1% ante mesmo janeiro do ano passado e avançou
7,3% no comparativo com dezembro, para 5,03 milhões de toneladas, informou o Sindicato Nacional da
Indústria do Cimento (Snic).

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.

As estimativas preliminares do setor atacadista e de distribuição nacional apontam para um crescimento de
4,29% no faturamento do setor em 2020, se comparado com 2019, quando chegou a R$ 273,5 bilhões.
Segundo os dados iniciais, a alta foi promovida pela maior demanda vinda dos pequenos e médios
supermercados de bairros. De acordo com a Associação Brasileira de Atacadistas e Distribuidores (Abad),
mesmo sem os números fechados, o movimento de avanço também foi registrado nos estados, inclusive
em Minas Gerais.

A balança comercial brasileira registrou déficit de US$ 1,125 bilhão em janeiro, informou o Ministério da
Economia. O déficit veio abaixo do estimado em pesquisa da Reuters com economistas, que apontava para
saldo negativo de US$ 2 bilhões para o mês, e também foi inferior ao déficit de janeiro de 2020, de US$
1,684 bilhão.

O setor de transporte de cargas e logística aposta em um ciclo de prosperidade no âmbito nacional entre
2021 e 2022. De acordo com o presidente do Sindicato das Empresas de Transportes de Cargas e
Logísticas (Setcemg), Gladstone Lobato, nem mesmo fatores negativos como o encarecimento dos custos,
incluindo a alta do diesel e do frete, ou a dificuldade em fornecimento de peças para o setor poderão
limitar o crescimento.

Segundo dados divulgados pela Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais (Fiemg), o Índice de
Confiança do Empresário Industrial (Icei) apresentou queda de 1,3 ponto em dezembro de 2020 na
comparação com novembro (63,9 pontos), atingindo 62,6 pontos. Trata-se do primeiro recuo em oito
meses. Em relação a igual período do ano passado (64,5 pontos), a retração foi de 1,9 ponto. 

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
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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.

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
21/04/2021, às 11:14, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto
nº 47.222, de 26 de julho de 2017.
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