
 6 – sexta-feira, 23 de Julho de 2021 diário do executivo Minas Gerais 
usando da competência delegada pelo art . 1º do Decreto nº 47 .610, de 
1º de janeiro de 2019, nos termos da Lei Delegada nº 182, de 21 de 
janeiro de 2011, e dos Decretos nº 44 .485, de 14 de março de 2007 e nº 
47 .722, de 27 de setembro de 2019, atribui a JEANE mArtiNS DA 
SiLvA, MASP 385654-9, da Diretoria de recursos Humanos, a grati-
ficação temporária estratégica GTED-2 SU1100233 da Secretaria de 
Estado de Desenvolvimento Social .

usando da competência delegada pelo art . 1º do Decreto nº 47 .610, de 
1º de janeiro de 2019, nos termos da Lei Delegada nº 182, de 21 de 
janeiro de 2011, e dos Decretos nº 44 .485, de 14 de março de 2007 e 
nº 47 .722, de 27 de setembro de 2019, atribui a JoSÉ mAriA FEr-
rEirA DA SiLvA, MASP 1437234-6, da Diretoria de Logística e 
Aquisições, a gratificação temporária estratégica GTED-2 SU1100928 
da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social .

usando da competência delegada pelo art . 1º do Decreto nº 47 .610, de 
1º de janeiro de 2019, nos termos da Lei Delegada nº 182, de 21 de 
janeiro de 2011, e dos Decretos nº 44 .485, de 14 de março de 2007 e 
nº 47 .722, de 27 de setembro de 2019, atribui a iGor FErrEirA 
SiLvA, MASP 1478708-9, da Diretoria de Convênios e Parcerias, a 
gratificação temporária estratégica GTED-2 SU1100891 da Secretaria 
de Estado de Desenvolvimento Social .

usando da competência delegada pelo art . 1º do Decreto nº 47 .610, de 
1º de janeiro de 2019, nos termos da Lei Delegada nº 182, de 21 de 
janeiro de 2011, e dos Decretos nº 44 .485, de 14 de março de 2007 e nº 
47 .722, de 27 de setembro de 2019, atribui a JANAÍNA LiSiAK DE 
FrANÇA, MASP 1479263-4, da Subsecretaria de Assistência Social, 
a gratificação temporária estratégica GTED-2 SU1100874 da Secretaria 
de Estado de Desenvolvimento Social .

usando da competência delegada pelo art . 1º do Decreto nº 47 .610, de 
1º de janeiro de 2019, nos termos da Lei Delegada nº 182, de 21 de 
janeiro de 2011, e dos Decretos nº 44 .485, de 14 de março de 2007 e 
nº 47 .722, de 27 de setembro de 2019, atribui a mArcELA roDri-
GuES SANtoS, MASP 1478703-0,  da Subsecretaria de Assistência 
Social, a gratificação temporária estratégica GTED-4 SU1100742 da 
Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social .

usando da competência delegada pelo art . 1º do Decreto nº 47 .610, de 
1º de janeiro de 2019, nos termos da Lei Delegada nº 182, de 21 de 
janeiro de 2011, e dos Decretos nº 44 .485, de 14 de março de 2007 e nº 
47 .722, de 27 de setembro de 2019, atribui a JAcQuELiNE LÚciA 
DE oLivEirA ALvES, MASP 1344848-5, da Diretoria de recursos 
Humanos, a gratificação temporária estratégica GTED-1 SU1100785 
da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social .

usando da competência delegada pelo art . 1º do Decreto nº 47 .610, de 
1º de janeiro de 2019, nos termos da Lei Delegada nº 182, de 21 de 
janeiro de 2011, e dos Decretos nº 44 .485, de 14 de março de 2007 e nº 
47 .722, de 27 de setembro de 2019, atribui a JAiLANE DEvArooP 
PErEirA mAtoS, MASP 1303345-1, da Subsecretaria de Direitos 
Humanos, a gratificação temporária estratégica GTED-3 SU1100513 
da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social .

usando da competência delegada pelo art . 1º do Decreto nº 47 .610, de 
1º de janeiro de 2019, nos termos da Lei Delegada nº 182, de 21 de 
janeiro de 2011, e dos Decretos nº 44 .485, de 14 de março de 2007 
e nº 47 .722, de 27 de setembro de 2019, atribui a SirLENE DE 
morAiS, MASP 903955-3, da Subsecretaria de Assistência Social, a 
gratificação temporária estratégica GTED-1 SU1100788 da Secretaria 
de Estado de Desenvolvimento Social .

usando da competência delegada pelo art . 1º do Decreto nº 47 .610, de 1º 
de janeiro de 2019, nos termos da Lei Delegada nº 182, de 21 de janeiro 
de 2011, e dos Decretos nº 44 .485, de 14 de março de 2007 e nº 47 .722, 
de 27 de setembro de 2019, atribui a BárBArA Scott GoDArD 
SiLvA BorGES, MASP 1367675-4,  da Subsecretaria de Assistência 
Social, a gratificação temporária estratégica GTED-1 SU1100789 da 
Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social .

usando da competência delegada pelo art . 1º do Decreto nº 47 .610, de 
1º de janeiro de 2019, nos termos da Lei Delegada nº 182, de 21 de 
janeiro de 2011, e dos Decretos nº 44 .485, de 14 de março de 2007 e 
nº 47 .722, de 27 de setembro de 2019, atribui a PAuLo HENriQuE 
mArtiNS, da Subsecretaria de Direitos Humanos, a gratificação tem-
porária estratégica GTED-3 Su1100193 da Secretaria de Estado de 
Desenvolvimento Social .

usando da competência delegada pelo art . 1º do Decreto nº 47 .610, de 
1º de janeiro de 2019, nos termos da Lei Delegada nº 182, de 21 de 
janeiro de 2011, e dos Decretos nº 44 .485, de 14 de março de 2007 e nº 
47 .722, de 27 de setembro de 2019, atribui a mAriA cHriStiANE 
StAiNo FErrArA, da Subsecretaria de Direitos Humanos, a grati-
ficação temporária estratégica GTED-2 SU1100866 da Secretaria de 
Estado de Desenvolvimento Social .

Pelo conselho de Segurança Alimentar e Nutricional Sustentável 
do Estado de minas Gerais

usando da competência delegada pelo art . 1º, do Decreto nº 47 .610, de 
1º de janeiro de 2019, exonera, nos termos do art . 106, alínea “b”, da 
Lei nº 869, de 5 de julho de 1952, JoANA ALmEiDA DoS rEiS 
cALDEirA BrANt, MASP 1319365-1, do cargo de provimento em 
comissão DAD-6 Su1101252 do Conselho de Segurança Alimentar e 
Nutricional Sustentável do Estado de Minas Gerais .

PELA SEcrEtAriA DE EStADo DE EDucAÇÃo

usando da competência delegada pelo art . 1º, do Decreto nº 47 .610, de 
1º de janeiro de 2019, exonera, nos termos do art . 106, alínea “b”, da 
Lei nº 869, de 5 de julho de 1952, iSABELLA PrESotti tiBur-
cio, MASP 753272-4, do cargo de provimento em comissão DAD-8 
ED1100546 da Secretaria de Estado de Educação .

usando da competência delegada pelo art . 1º do Decreto nº 47 .610, de 
1º de janeiro de 2019, dispensa GEovANA NuNES DoS SANtoS, 
MASP 978276-4, da função gratificada FGD-4 ED1100879 da Secreta-
ria de Estado de Educação, a contar de 01/03/2021. 

usando da competência delegada pelo art . 1º do Decreto nº 47 .610, de 
1º de janeiro de 2019, dispensa KArLA ANtuNES rAmoS, MASP 
1219469-2, da função gratificada FGD-1 ED1100464 da Secretaria de 
Estado de Educação . 

usando da competência delegada pelo art . 1º do Decreto nº 47 .610, de 
1º de janeiro de 2019, dispensa romiLDA GriGÓrio  DA SiLvA, 
MASP 1060002-1, da função gratificada FGD-5 ED1101445 da Secre-
taria de Estado de Educação . 

usando da competência delegada pelo art . 1º do Decreto nº 47 .610, de 
1º de janeiro de 2019, dispensa JAQuELiNE BArBoSA LAurE, 
MASP 1062266-0, da função gratificada FGD-1 ED1100461 da Secre-
taria de Estado de Educação . 

usando da competência delegada pelo art . 1º do Decreto nº 47 .610, de 
1º de janeiro de 2019, dispensa rEGiNALDo FErNANDES DA 
SiLvA, MASP 1329983-9, da função gratificada FGD-1 ED1100219 
da Secretaria de Estado de Educação . 

usando da competência delegada pelo art . 1º do Decreto nº 47 .610, de 
1º de janeiro de 2019, dispensa FABricio SANtANA SoArES, 
MASP 1144660-6, da função gratificada FGD-4 ED1100732 da Secre-
taria de Estado de Educação . 

usando da competência delegada pelo art . 1º do Decreto nº 47 .610, de 
1º de janeiro de 2019, dispensa FABiANo DiAS DE oLivEirA, 
MASP 1117283-0, da função gratificada FGD-1 ED1100507 da Secre-
taria de Estado de Educação . 

usando da competência delegada pelo art . 1º, do Decreto nº 47 .610, de 
1º de janeiro de 2019, nomeia, nos termos do art . 14, ii, da Lei nº 869, 
de 5 de julho de 1952, e tendo em vista a Lei Delegada nº 182, de 21 
de janeiro de 2011, e o Decreto nº 47 .722, de 27 de setembro de 2019, 
mAriA BErENicE BArroSo DA SiLvA, MASP 962903-1, para 
o cargo de provimento em comissão DAD-3 ED1100368, de recruta-
mento amplo, da Secretaria de Estado de Educação .

usando da competência delegada pelo art . 1º, do Decreto nº 47 .610, de 
1º de janeiro de 2019, nomeia, nos termos do art . 14, ii, da Lei nº 869, 
de 5 de julho de 1952, e tendo em vista a Lei Delegada nº 182, de 21 
de janeiro de 2011, e o Decreto nº 47 .722, de 27 de setembro de 2019, 
romiLDA GriGorio DA SiLvA, MASP 1060002-1, para o cargo 
de provimento em comissão DAD-3 ED1100480, de recrutamento limi-
tado, da Secretaria de Estado de Educação .

usando da competência delegada pelo art . 1º, do Decreto nº 47 .610, 
de 1º de janeiro de 2019, nomeia, nos termos do art . 14, ii, da Lei nº 
869, de 5 de julho de 1952, e tendo em vista a Lei Delegada nº 182, 
de 21 de janeiro de 2011, e o Decreto nº 47 .722, de 27 de setembro 
de 2019, uLDA coLEtA LANÇA moNtEiro, MASP 485531-8, 
para o cargo de provimento em comissão DAD-3 ED1100706, de recru-
tamento limitado, da Secretaria de Estado de Educação .

usando da competência delegada pelo art . 1º do Decreto nº 47 .610, de 
1º de janeiro de 2019, designa, nos termos da Lei Delegada nº 182, de 
21 de janeiro de 2011 e do Decreto nº 47 .722, de 27 de setembro de 
2019, viviANE Do NAScimENto SANtoS, MASP 1271279-0, 
para a função gratificada FGD-1 ED1100219 da Secretaria de Estado 
de Educação .

usando da competência delegada pelo art . 1º do Decreto nº 47 .610, de 
1º de janeiro de 2019, designa, nos termos da Lei Delegada nº 182, 
de 21 de janeiro de 2011 e do Decreto nº 47 .722, de 27 de setembro 
de 2019, mAGNo PELuSo torQuEttE, MASP 753141-1, para 
a função gratificada FGD-5 ED1101507 da Secretaria de Estado de 
Educação .

usando da competência delegada pelo art . 1º do Decreto nº 47 .610, de 
1º de janeiro de 2019, designa, nos termos da Lei Delegada nº 182, 
de 21 de janeiro de 2011 e do Decreto nº 47 .722, de 27 de setembro 
de 2019, JAQuELiNE BArBoSA LAurE, MASP 1062266-0, para 
a função gratificada FGD-4 ED1100732 da Secretaria de Estado de 
Educação .

usando da competência delegada pelo art . 1º do Decreto nº 47 .610, de 
1º de janeiro de 2019, designa, nos termos da Lei Delegada nº 182, 
de 21 de janeiro de 2011 e do Decreto nº 47 .722, de 27 de setem-
bro de 2019, SHEiLA PErEirA torrES triGuEiro, MASP 
1011011-2, para a função gratificada FGD-4 ED1100387 da Secretaria 
de Estado de Educação .

usando da competência delegada pelo art . 1º do Decreto nº 47 .610, de 1º 
de janeiro de 2019, designa, nos termos da Lei Delegada nº 182, de 21 
de janeiro de 2011 e do Decreto nº 47 .722, de 27 de setembro de 2019, 
tAtiANE rEGiNA GArciA, MASP 1272834-1, para a função gra-
tificada FGD-1 ED1100507 da Secretaria de Estado de Educação.

usando da competência delegada pelo art . 1º do Decreto nº 47 .610, de 
1º de janeiro de 2019, designa, nos termos da Lei Delegada nº 182, 
de 21 de janeiro de 2011 e do Decreto nº 47 .722, de 27 de setembro 
de 2019, roSENi oLivEirA DA SiLvA, MASP 1471576-7, para 
a função gratificada FGD-4 ED1100879 da Secretaria de Estado de 
Educação .

usando da competência delegada pelo art . 1º do Decreto nº 47 .610, de 
1º de janeiro de 2019, designa, nos termos da Lei Delegada nº 182, 
de 21 de janeiro de 2011 e do Decreto nº 47 .722, de 27 de setembro 
de 2019, mAriA tErEZA LimA mirANDA, MASP 1064547-1, 
para a função gratificada FGD-1 ED1100464 da Secretaria de Estado 
de Educação .

usando da competência delegada pelo art . 1º do Decreto nº 47 .610, de 
1º de janeiro de 2019, designa, nos termos da Lei Delegada nº 182, de 
21 de janeiro de 2011 e do Decreto nº 47 .722, de 27 de setembro de 
2019,  LiomAr mADALENA SANtoS vALLE, MASP 816176-2, 
para a função gratificada FGD-1 ED1100461 da Secretaria de Estado 
de Educação .

usando da competência delegada pelo art . 1º do Decreto nº 47 .610, de 
1º de janeiro de 2019, designa, nos termos da Lei Delegada nº 182, 
de 21 de janeiro de 2011 e do Decreto nº 47 .722, de 27 de setembro 
de 2019, FABricio SANtANA SoArES, MASP 1144660-6, para 
a função gratificada FGD-5 ED1101445 da Secretaria de Estado de 
Educação .
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comitê Extraordinário coviD-19

DELiBErAÇÃo Do CoMiTÊ ExTrAorDiNário CoviD-19 Nº 173, DE 22 DE JuLHo 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, no Decreto nº 
48 .205, de 15 de junho de 2021, e nas resoluções da Assembleia Legislativa nº 5 .529, de 25 de março de 2020, 
nº 5 .554, de 17 de julho de 2020, nº 5 .558, de 11 de fevereiro de 2021, e nº 5 .573, de 12 de julho 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 22 de julho 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

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

JuLiA FiGuEirEDo GoYTACAZ SANT’ANNA
Secretária de Estado de Educação

GuSTAvo DE oLivEirA BArBoSA
Secretário de Estado de Fazenda

JEFErSoN BoTELHo PErEirA
Secretário de Estado Adjunto da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública, respondendo 

pela Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública

LuÍSA CArDoSo BArrETo
Secretária de Estado de Planejamento e Gestão

MArGAriDA MAriA PEDErSoLi
Advogada-Geral Adjunta da Advocacia-Geral do Estado, respondendo pela Advocacia-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

EDuArDo FELiSBErTo ALvES, Coronel
Chefe do Estado-Maior, respondendo pela Polícia Militar de Minas Gerais

 ANExo
(a que se refere o art . 1º da Deliberação do Comitê Extraordinário CoviD-19 nº 173, de 22 de 

julho 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 
17/07/2021 A 23/07/2021)

rEcLASSiFicAÇÃo (DE 
24/07/2021 A 30/07/2021)

centro onda amarela onda amarela
centro-Sul onda amarela onda amarela
Jequitinhonha onda amarela onda amarela
Leste onda amarela onda amarela
Leste-Sul onda vermelha onda vermelha
Nordeste onda vermelha onda vermelha
Noroeste onda amarela onda amarela
Norte onda amarela onda amarela
oeste onda amarela onda amarela
Sudeste onda verde onda verde
Sul onda amarela onda amarela
triângulo-Norte onda amarela onda amarela
triângulo-Sul onda vermelha onda vermelha
vale do Aço onda verde onda verde

”
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Secretaria de Estado de Governo
Secretário: igor Mascarenhas Eto

Expediente
GABiNETE Do SECrETário

AToS Do SENHor CHEFE DE GABiNETE
o CHEFE DE GABiNETE DA SECrETAriA DE ESTADo DE 
GovErNo, no uso da competência delegada pela resolução SEGov 
nº 756/2020, publicada em 23/06/2020, CONCEDE COMPOSIÇÃO 
rEMuNErATÓriA, nos termos do art . 27, ii, da Lei Delegada nº 
174, de 26/01/2007, alterada pelo art. 7º da Lei Delegada nº 182, de 
21/01/2011, aos servidores:
-MASP 1110190-4, PATrÍCiA JoÃo HALLAK, pela remuneração 
do cargo efetivo de Gestor Governamental, nível i, grau C, símbolo 
GGov1, acrescida de 50% do vencimento do cargo de provimento em 
comissão DAD-5 TL1100005, a partir de 20/07/2021.

-MASP 262119-1, WELErSoN CioGLiA, , pela remuneração do 
cargo efetivo de Técnico de Administração Geral, nível v, grau E, 
símbolo TAG5, acrescida de 50% do vencimento do cargo de provi-
mento em comissão DAD-4 EG1101499, a partir de 20/07/2021.

JuLiANo FiSiCAro BorGES
CHEFE DE GABiNETE
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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 320210723000552016.
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GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Ata

REUNIÃO DO GRUPO EXECUTIVO DO PLANO MINAS CONSCIENTE

DATA:

21/07/2021

LOCAL:

 Plataforma Google Meet   

INÍCIO:

15:00

TÉRMINO:

16:00

 

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-Legisla�va CTL

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

Marcel Dornas Beghini - Secretário-Geral Adjunto do Estado  SGG

Reges Moisés dos Santos - Chefe de Gabinete SEF

Guilherme Levy - Chefe de Gabinete da Presidência da Associação AMM

 

CONVIDADOS

Fernanda Heloise Fonseca - Secretaria de Estado de Cultura e Turismo

1. Análise de Ondas

O Grupo execu�vo iniciou a reunião tendo acesso ao Relatório Técnico nº 67/SES/COES MINAS COVID-
19/2021, emi�do pelo Centro de Operação de Emergências em Saúde – COES-Minas.

Através do mesmo, observou-se no estado uma estabilização na taxa de incidência nos úl�mos 7 dias,
com registro de aumento em algumas macrorregiões, como a macro Vale do Aço, Norte e Sudeste. No
caso da Vale do Aço, foi levantada a hipótese de que tal registro de elevação tenha se dado por um
provável represamento de dados das úl�mas semanas 
Igualmente, foi observada queda na média móvel de casos e óbitos confirmados, representando uma
situação mais confortável do ponto de vista de incidência e óbitos. 
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No que se refere à média de solicitações de internações, o estado apresentou uma queda de 26,44%
considerando as úl�mas 4 semanas. No mesmo sen�do, observou-se diminuição tanto dos índices de
cancelamentos por óbito quanto dos índices de internações por 100.000 habitantes. 

Segue a listagem das Ondas recomendadas pelo COES para cada Macro, e que foram confirmadas pelo
Grupo Execu�vo:

 

Centro: Onda Amarela

Centro Sul: Onda Amarela

Jequi�nhonha: Onda Amarela

Leste: Onda Amarela

Leste do Sul: Onda Vermelha 

Nordeste: Onda Vermelha 

Noroeste: Onda Amarela

Norte: Onda Amarela

Oeste: Onda Amarela

Sudeste: Onda Verde

Sul: Onda Amarela

Triângulo do Norte: Onda Amarela

Triângulo do Sul: Onda Vermelha

Vale do Aço: Onda Verde*

 

2. Manutenção da Macrorregião Vale do Aço na Onda Verde*

A situação assistencial (leitos) da Vale do Aço é muito confortável, no momento, e a percepção do COES é
de que essa é a dimensão que costumava gerar maior prejuízo à saúde pública, quando comparada aos
dados epidemiológicos (incidência de casos). Dessa forma, apesar dos dados de incidência terem
apresentado um leve aumento, o que colocaria a Região Vale do Aço em uma situação limítrofe entre as
Ondas Amarela e Verde, o COES optou por recomendar expressamente a manutenção desta região na
Onda Verde nessa semana. Essa decisão também se baseou, em parte, em uma hipótese aventada de
que os dados de incidência desta semana estariam sendo afetados por uma recuperação no patamar de
registros, decorrente de um represamento não intencional de dados, nas úl�mas semanas.  Nesse
sen�do, o grupo deliberou por acatar a recomendação do COES, mantendo a Vale do Aço na Onda Verde.

 

3. Revisão de Indicadores

Seguindo a revisão de indicadores de monitoramento que vêm ocorrendo nas úl�mas semanas, em
21/07 o COES reduziu a quan�dade de dias para transição da Onda Amarela para a Onda Verde, passando
de 28 dias para 21 dias o referido trânsito entre ondas.

 

 

 

DOUGLAS AUGUSTO OLIVEIRA CABIDO 

SUBSECRETÁRIO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL
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GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico

Subsecretaria de Desenvolvimento Regional

Nota Técnica nº 36/SEDE/SUBDER/2021

PROCESSO Nº 1220.01.0002752/2020-37

RELATÓRIO ECONÔMICO - 21/07/2021

 

DADOS ECONÔMICOS

O setor de serviços vem retomando o nível pré-pandemia em Minas Gerais, tendo sido apurada
uma elevação de 2,1% em maio, se comparado ao mês de abril deste ano, através da Pesquisa
Mensal de Serviços divulgada pelo Ins�tuto Brasileiro de Geografia e Esta�s�ca (IBGE).
Comparando o resultado de maio de 2021 com igual período do ano anterior, observou-se um
acréscimo de 26,9%, revelando-se um dos maiores do país. O desempenho do referido setor de
uma maneira geral acumula elevação de 12,6% na soma dos meses de janeiro a maio de 2021,
enquanto nos úl�mos 12 meses, a alta é de 1,8%.

O primeiro semestre de 2021 apresentou um considerável aumento na demanda por veículos
usados e seminovos em Minas Gerais, tendo sido registrada uma elevação de 46,9% no volume da
venda de veículos comparado com o primeiro semestre do ano anterior, conforme dados da
Federação Nacional das Associações dos Revendedores de Veículos Automotores (Fenauto). Alguns
dos fatores que jus�ficam a referida alta nas vendas, encontra-se a maior oferta, quando
comparada com os veículos novos, tendo em vista a atual dificuldades das montadores na
aquisição de insumos e componentes, preços mais acessíveis e o inves�mento da população no
transporte próprio a fim de evitar possibilidades de contaminação pelo coronavírus.

Estudo da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC) mostra que,
entre março de 2020 e maio de 2021, o turismo mineiro registrou uma perda bilionária de R$ 31,2
bilhões ficando atrás apenas de São Paulo e Rio de Janeiro, com perdas de R$ 152,1 bilhões e R$
45,9 bilhões, respec�vamente. Em âmbito nacional, o prejuízo chegou a R$ 376,6 bilhões em 12
meses, com os três estados citados somando mais da metade desse valor. 

A Gerência de Economia da Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais (Fiemg) levantou
uma es�ma�va de crescimento de 1,9% no PIB de Minas Gerais através dos recursos do Acordo da
Vale. O estudo aponta que os R$ 11,06 bilhões a serem inseridos no orçamento do estado aponta
um aumento de R$ 14,9 bilhões no faturamento do estado com a a realização de obras, ou seja,
134,7% do inves�mento. 
O Acordo de Reparação da Vale, que prevê um valor total de R$ 37,68 milhões, é dividido entre três
fases, mas somente a Fase 1 deve ser incluída no orçamento do Estado, com valor de R$ 11,06
bilhões, sendo esta a que foi levada em conta pelo estudo. 
O cálculo não considerou a transferência direta de R$ 1,5 bilhão previsto no referido instrumento
para os municípios, ação que pode aumentar ainda mais o crescimento do PIB no Estado.

Foi aberto cadastro pelo Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais para micro e pequenas
empresas do Estado que tenham interesse na obtenção de crédito através do Programa Nacional
de Apoio às Microempresas e Empresas de Pequeno Porte (Pronampe), tendo sido
disponibilizados, inicialmente, R$ 339 milhões garan�dos ao banco pelo governo federal, por meio
do Fundo de Garan�a de Operações (FGO). O referido programa, somado a outras linhas de
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crédito, resultam o desembolso de, aproximadamente, R$ 1 bilhão pelo BDMG às micro e
pequenas empresas, desde que a pandemia foi oficialmente decretada.

Uma pesquisa sobre a performance do segmento industrial realizada pelo Ins�tuto Brasileiro de
Geografia e Esta�s�ca (IBGE) em 13 dos 27 estados brasileiros registrou um crescimento de 32,3%
do setor de indústrias mineiro, colocando Minas Gerais em segundo lugar no ranking de
desempenho industrial do país. O setor automobilís�co do estado apresentou o maior crescimento
em maio se comparado a igual intervalo do ano de 2020, apresentando um avanço de 389,7%. A
fabricação de máquinas e equipamentos vem logo atrás, registrando um crescimento de
107,4%¨em relação ao mesmo período do ano passado. A segunda posição do estado no
crescimento do setor industrial diz respeito à comparação entre os meses de maio e abril entre os
demais estados da pesquisa, ficando atrás apenas de Goiás, que registrou um aumento de 4,8% em
maio, enquanto Minas Gerais avançou 4,6%.

Uma nova pesquisa realizada pelo SEBRAE apontou que pequenos negócios estão mais confiantes
no Estado, apresentando um aumento de 18 pontos em relação a abril e variando de 89 para 107,
conforme o Índice Sebrae de Confiança dos Pequenos Negócios (Iscon), o que representa o
segundo melhor resultado do Iscon em 2021, atrás apenas de fevereiro, quando o índice alcançou
109 pontos. A avaliação é de que, apesar da crise sanitária, os índices melhoraram em maio devido
ao avanço da vacinação no País e à abertura gradual do comércio. Dois setores que demonstraram
resultados posi�vos destaque foram o de materiais de construção e de comércio.

O aumento das exportações, somado à atual valorização do dólar em relação ao real vêm
impactando posi�vamente o saldo da balança comercial mineira, com registro superavitário de U$$
12,6 bilhões no primeiro semestre de 2021. O resultado, comparado com o primeiro semestre de
2020, que registrou U$$ 7,7 bilhões também posi�vos, demonstra 63% de avanço entre os
períodos, conforme dados da Secretaria Especial de Comércio Exterior e Assuntos Internacionais do
Ministério da Economia (Secint). Apesar da metodologia u�lizada pela referida Secretaria ter
sofrido recentes revisões, o que poderia influenciar nos resultados ob�dos, especialistas afirmam
que os números do Estado encontram-se dentro do previsto. Apenas no mês de junho de 2021, foi
registrada uma alta de 7,32% do comércio exterior de Minas Gerais, se comparado ao mesmo
período do ano passado, com um saldo de importações e exportações de U$$ 2,7 bilhões, contra
U$$ 1,07 bilhões, respec�vamente.

Informações do Sindicato de Comércio Varejista e Atacadista de Material de Construção, Tintas,
Ferragens e Maquinismo de Belo Horizonte e Região (Sindimaco) indicam que o segmento de
vendas de material de construção comparando-se o primeiro semestre de 2021 com o mesmo
período de 2020. O crescimento observado refere-se não apenas ao volume de vendas, mas,
igualmente, ao faturamento, uma vez que os preços de muitos dos materiais aumentaram no
período. Um dos fatores que jus�ficam o crescimento do setor foi que o fechamento forçado de
lojas e clubes pela pandemia es�mulou a antecipação de reformas programadas para outros
períodos.

A Sondagem Industrial de maio, realizada pela Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais
(Fiemg), juntamente à Confederação Nacional da Indústria (CNI) revela tendência de crescimento
em 2021 pela indústria mineira. Tanto a produção quanto a geração de empregos no setor
apresentaram resultados posi�vos no período, apresentando um índice de evolução da produção
acima dos 50 pontos – fronteira entre recuo e elevação – e marco de 55,7 pontos em maio, no
quesito desempenho industrial. Outro índice apresentando crescimento é o de evolução do
número de empregados, que também compõe o indicador de desempenho da indústria,
aumentando em dois pontos na comparação com abril (51,7 pontos), 11,4 pontos em relação
a maio de 2020 (42,3 pontos) e registrando 53,7 pontos em maio/2021. No que diz respeito ao 
item “u�lização da capacidade instalada efe�va em relação ao usual”, apesar do mês de maio ter
apresentado um avanço de 1,6 ponto em relação a abril (46 pontos), totalizando 47,6 pontos, o
indicador demonstrando uma operabilidade com capacidade abaixo do normal para o mês pela
indústria, por ter ficado abaixo dos 50 pontos. Não obstante, o índice aumentou 15,5 pontos na
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comparação com maio de 2020 (32,1 pontos), tendo sido, igualmente, o maior para o mês desde
2010.

Conforme informações prestadas pelo Sindicato das Indústrias Têxteis de Malhas no Estado de
Minas Gerais (Sindimalhas-MG) a indústria têx�l cresceu cerca de 15% entre janeiro e  junho de
2021, tendo sido o início da vacinação o principal fator a garan�r a retomada dos negócios, uma
vez que o aumento crescente de pessoas vacinadas diminui a possibilidade de ocorrência de novos
fechamentos do comércio.

Conforme dados do Caged (Cadastro Geral de Empregados e Desempregados), o mês de maio de
2021 registrou saldo posi�vo de empregos formais no estado de Minas Gerais, com superávit de 32
mil vagas de trabalho, perfazendo o quinto resultado posi�vo seguido no ano, com destaque na
geração para o setor de serviços. O saldo do estado mineiro representa o segundo maior do país,
com uma contratação total de 166.936 profissionais e demissão de 134.927, ficando atrás apenas
de São Paulo, que registrou um excedente de 104.707.

O comércio varejista em Minas Gerais apresentou um avanço de 0,2% de março para abril deste
ano, tendo acumulado do ano até abril, um registro de crescimento de 9,6% na comparação com
igual intervalo do ano passado, conforme dados da Pesquisa Mensal do Comércio, divulgada pelo
Ins�tuto Brasileiro de Geografia e Esta�s�ca (IBGE). Entre as a�vidades de destaque inves�gadas e
que apresentaram avanço na comparação com o mesmo mês do ano anterior, para o comércio
varejista, estão móveis (133,8%), tecidos, vestuários e calçados (99,9%) e eletrodomés�cos
(53,2%). No comércio varejista ampliado, o setor de veículos, motocicletas, partes e peças
apresentou avanço de 97,9% e o setor de material de construção, de 33,7%. Ainda segundo a
Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado de Minas Gerais (Fecomércio-MG),
foi registrada uma recuperação de 32% para o comércio varejista ampliado, saldo posi�vo
comparado ao mesmo período do ano anterior, marcado por restrição em inves�mento. 

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.

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 es�mado
para o exercício. Apesar do recrudescimento da pandemia de Covid-19 nos primeiros meses de
2021 e a consequente limitação de funcionamento de muitas a�vidades econômicas, o montante
ainda é maior que os R$ 18,7 bilhões.

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) es�mado 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
posi�vos.

 

CENÁRIO ECONÔMICO

 

Os resultados do Produto Interno Bruto (PIB) de Minas Gerais referentes ao 1º trimestre de 2021 foram
divulgados pela Fundação João Pinheiro, apresentando queda de 0,2% na comparação ao úl�mo período
no ano passado. Foi observado um crescimento na agropecuária (0,8%) e nos serviços (0,2%), e um recuo
na indústria (-0,4%). O resultado do Estado diverge do resultado no Brasil, que cresceu 1,2%.
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O desempenho desfavorável da a�vidade de energia e saneamento foi considerando um dos fatores
primordiais para tal diferença, que, de maneira dis�nta aos trimestres anteriores, em que o consumo
empresarial de energia elétrica recuou em função das paralisações temporárias das a�vidades
econômicas, a queda do nível de a�vidade em Minas Gerais foi principalmente provocada pela redução
na geração de eletricidade, que, conforme dados do Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS), houve
uma redução do volume ú�l dos principais reservatórios hidroelétricos mineiros, ocasionada pela
es�agem que, ao longo de 2020, ocasionou queda no volume de energia gerada neste ano,
especialmente nas usinas de Emborcação, Furnas e Itumbiara. O volume total de energia gerada, de
janeiro a março, ficou 38,2% abaixo do quarto trimestre do ano passado e 24,5% menor do que o medido
no primeiro trimestre de 2020.

O volume de Valor Adicionado Bruto (VAB), a riqueza criada pelo segmento de energia e saneamento em
Minas Gerais, recuou 6,4%, comparada no período de outubro a dezembro/2020, e 8,2% ao primeiro
trimestre de 2020, destoando mais uma vez do que vem sendo observado no Brasil, em que verificou-
se expansão do segmento de 0,9% e 2,1%, respec�vamente, na mesma margem de comparação.

A redução do PIB mineiro também restou influenciada pela indústria de transformação, que, em
comparações envolvendo o primeiro semestre de 2021 com o quarto trimestre de 2020,
demonstrou uma redução nacional de 0,5%, enquanto em Minas Gerais foi mais acentuada, com redução
de 1,7% em igual período.  

Nesse panorama a a�vidade que apresentou crescimento mais expressivo no VBC foi a indústria extra�va
mineral, com 7,4%, quando comparada ao úl�mo trimestre de 2020, como efeito da da evolução posi�va
dos preços das commodi�es, sobretudo o minério de ferro. Outra a�vidade em âmbito estadual
que apresentou desempenho superior ao panorama nacional foi a construção civil: enquanto Minas
Gerais apresentou um percentual de 3,1%, o Brasil apresentou 2,1%. 

Entre as a�vidades que contribuíram para gerar Valor Adicionado, a agropecuária registrou crescimento
de 5,4% em relação a igual período do ano anterior, sendo tal resultado explicado pelo desempenho da
safra de soja - principalmente para a economia nacional, que tem o grão como principal produto da pauta
agrícola - feijão e batata.

Documento assinado eletronicamente por Douglas Augusto Oliveira Cabido, Subsecretário(a), em
21/07/2021, às 17:01, 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 32535700
e o código CRC AE15149B.
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