
 4 – sexta-feira, 30 de Julho de 2021 diário do executivo Minas Gerais 

Atos do Governador
Ato ASSiNADo PELo SENHor GovErNADor Do EStADo, 
Em DAtA DE oNtEm:

PELA PoLÍciA miLitAr Do EStADo DE miNAS GErAiS

no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 90, inciso 
xxv, da Constituição do Estado de Minas Gerais, c/c o disposto no 
artigo 17 da Lei nº 6 .624, de 18 de julho de 1 .975, alterada pela Lei 
nº 9 .774, de 7 de junho de 1 .989 (LoB), e em conformidade com o 
disposto no artigo 637 do Decreto nº 11 .636, de 29 de janeiro de 1 .969 
(rGPM), designa o policial militar nº 101 .030-5, coroNEL Pm 
cHArLES GENEroSo BArAcHo, para responder pela função de 
CHEFE Do ESTADo-MAIor DA PoLÍCIA MILITAr, no período 
de 26/07/2021 a 01/08/2021 .

AtoS ASSiNADoS PELA SENHorA SEcrEtáriA DE 
EStADo DE PLANEJAmENto E GEStÃo, No uSo DE SuAS 
AtriBuiÇÕES, Em DAtA DE oNtEm:

PELA ADvocAciA-GErAL Do EStADo

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, PEDro AmArAL SANtoS, 
MASP 1484555-6, do cargo de provimento em comissão DAD-2 
AE1100540 da Advocacia-Geral do Estado .

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, 
rEiNALDo DioNÍSio morEirA, para o cargo de provimento em 
comissão DAD-2 AE1100540, de recrutamento amplo, da Advocacia-
Geral do Estado .

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, 
PAtrÍciA viriDiANA FErrEirA SANtoS, MASP 1138447-6, 
para o cargo de provimento em comissão DAD-2 AE1100537, de recru-
tamento amplo, da Advocacia-Geral do Estado .

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, JoÃo LEoNArDo SiLvA coStA, MASP 1436030-9, para 
o cargo de provimento em comissão DAD-10 AE1100003, de recruta-
mento amplo, da Advocacia-Geral do Estado .

PELA SEcrEtAriA DE EStADo DE DESENvoLvimENto 
EcoNÔmico

no uso de suas atribuições, torna sem efeito o ato publicado em 
22/7/2021, pelo qual tALitA rEGiANE SANtoS toLENtiNo 
foi nomeada para o cargo DAD-6 CI1100158 da Secretaria de Estado 
de Desenvolvimento Econômico .

PELA SEcrEtAriA DE EStADo DE EDucAÇÃo

usando da competência delegada pelo art . 1º do Decreto nº 47 .610, de 
1º de janeiro de 2019, revoga o ato que atribuiu, nos termos da Lei 
Delegada nº 182, de 21 de janeiro de 2011, e dos Decretos nº 45 .537, de 
27 de janeiro de 2011, e nº 44 .485, de 14 de março de 2007, a LEtÍciA 
SiLvA PALmA, MASP 752848-2, a gratificação temporária estraté-
gica GTED-3 ED1100224 da 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, LEtÍciA SiLvA PALmA, MASP 
752848-2, do cargo de provimento em comissão DAD-6 ED1101231 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, 
moNicA DE oLivEirA riBEiro couto, MASP 1110388-4, 
para o cargo de provimento em comissão DAD-6 ED1101231, de recru-
tamento amplo, para dirigir a Diretoria de Ensino Médio da Secretaria 
de Estado de Educação .

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 moNicA DE oLi-
vEirA riBEiro couto, MASP 1110388-4, diretora da Direto-
ria de Ensino Médio, a gratificação temporária estratégica GTED-3 
ED1100224 da Secretaria de Estado de Educação .
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comitê Extraordinário coviD-19

DELIBErAÇÃo Do CoMITÊ ExTrAorDINárIo CovID-19 Nº 174, DE 29 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 29 de julho de 2021 .

ANDrÉ LuIZ MorEIrA DoS ANJoS
Secretário de Estado Adjunto de Saúde, respondendo pela Secretaria de Estado de Saúde
MATEuS SIMÕES DE ALMEIDA
Secretário-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

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

SÉrGIo PESSoA DE PAuLA CASTro
Advogado-Geral do Estado

roDrIGo FoNTENELLE DE ArAÚJo MIrANDA
Controlador-Geral do Estado

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

MArCoS AFoNSo PErEIrA, Tenente-Coronel
Subchefe do Gabinete Militar do Governador, respondendo pelo Gabinete Militar do Governador

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 174, de 29 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 
24/07/2021 A 30/07/2021)

rEcLASSiFicAÇÃo (DE 
31/07/2021 A 06/08/2021)

centro onda amarela onda amarela
centro-Sul onda amarela onda verde (progressão de fase)
Jequitinhonha onda amarela onda verde (progressão de fase)
Leste onda amarela onda amarela
Leste-Sul onda vermelha onda amarela (progressão de fase)
Nordeste onda vermelha onda vermelha
Noroeste onda amarela onda amarela
Norte onda amarela onda verde (progressão de fase)
oeste onda amarela onda verde (progressão de fase)
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

”

DELIBErAÇÃo Do CoMITÊ ExTrAorDINárIo CovID-19 Nº 175, DE 29 DE JuLHo DE 2021 .

Cria grupo de trabalho para examinar sugestões e propor 
alterações nos protocolos de segurança sanitária e epide-
miológica do Plano Minas Consciente, de que trata a Deli-
beração do Comitê Extraordinário CovID-19 nº 39, de 29 
de abril de 2020, aplicáveis às atividades socioeconômi-
cas 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 – Fica criado grupo de trabalho com o objetivo de examinar sugestões e propor alterações 
nos protocolos de segurança sanitária e epidemiológica do Plano Minas Consciente, de que trata a Deliberação 
do Comitê Extraordinário CovID-19 nº 39, de 29 de abril de 2020, aplicáveis às atividades socioeconômicas 
relacionadas ao turismo, aos eventos e ao entretenimento, artístico e cultural .

Art . 2º – Compete ao grupo de trabalho:
I – promover o levantamento de informações técnicas e estudos com o objetivo de apoiar o Estado 

e os Municípios na organização da retomada segura e gradual das atividades socioeconômicas relacionadas ao 
turismo, aos eventos e ao entretenimento, artístico e cultural, tendo em vista os contextos da assistência em 
saúde e da adesão às regras sanitárias;

II – apresentar subsídios para a Secretaria de Estado de Saúde – SES para eventual revisão dos 
protocolos de segurança sanitária e epidemiológica aplicáveis às atividades socioeconômicas relacionadas ao 
turismo, aos eventos e ao entretenimento, artístico e cultural;

III – encaminhar ao Comitê Gestor do Plano de Prevenção e Contingenciamento em Saúde do 
COVID-19 – Comitê Extraordinário COVID-19 relatório final das atividades e, caso necessário, proposta fun-
damentada de Deliberação do Comitê Extraordinário CovID-19 .

Art . 3º – o grupo de trabalho será composto por representantes titulares e suplentes das seguintes 
secretarias, órgãos e instituições:

I – Secretaria de Estado de Saúde – SES, que o coordenará;
II – Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico – Sede;
III – Secretaria de Estado de Cultura e Turismo – Secult;
Iv – Sindicato das Empresas de Promoção, organização e Montagem de Feiras,
 Congressos e Eventos de Minas Gerais – Sindiprom-MG;
v – Associação Mineira de Eventos e Entretenimento – AMEE .
§ 1º – os membros titulares e os suplentes serão indicados pelos titulares das respectivas secreta-

rias, órgãos e instituições e serão designados por ato do Secretário de Estado de Saúde .
§ 2º – o coordenador do grupo de trabalho será assessorado por servidores designados nos termos 

do § 1º, sendo:
I – pela SES:
a) lotado no Gabinete;
b) lotado no Centro de Informações Estratégicas em vigilância em Saúde do Estado de Minas 

Gerais – CIEVS-Minas;
c) lotado na Coordenação de Saúde do Trabalhador;
d) lotado na Diretoria de Vigilância de Agravos Transmissíveis;
e) lotado na Superintendência de Vigilância Sanitária;
f) lotado na Superintendência de Atenção Primária à Saúde;
g) lotado na Superintendência de Redes de Atenção à Saúde;
II – pela Sede:
a) lotado na Subsecretaria de Desenvolvimento Regional;
III – pela Secult:
a) lotado na Subsecretaria de Turismo;
b) lotado na Superintendência de Marketing Turístico .
§ 3º – o coordenador do grupo de trabalho poderá receber sugestões de setores relacionados à 

matéria e convidar autoridades, especialistas e representantes de instituições públicas e privadas para colabo-
rarem em suas atividades .

§ 4º – os membros do grupo de trabalho não terão direito a remuneração .
Art . 4º – o grupo de trabalho concluirá suas atividades no prazo de trinta dias, a contar da data de 

publicação desta deliberação, podendo ser prorrogado por ato do Secretário de Estado de Saúde .
Art . 5º – Concluídos os trabalhos, nos termos do art . 4º, o grupo de trabalho será imediatamente 

extinto .
Art . 6º – Esta deliberação entra em vigor na data de sua publicação .
Belo Horizonte, aos 29 de julho de 2021 .

ANDrÉ LuIZ MorEIrA DoS ANJoS
Secretário de Estado Adjunto de Saúde, respondendo pela Secretaria de Estado de Saúde

MATEuS SIMÕES DE ALMEIDA
Secretário-Geral

MárCIo LuÍS DE oLIvEIrA
Consultor-Geral de Técnica Legislativa

 
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 320210729230048014.
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GuILHErME AuGuSTo DuArTE DE FArIA
Secretário de Estado Adjunto de Desenvolvimento Econômico, respondendo pela Secretaria de 

Estado de Desenvolvimento Econômico

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

SÉrGIo PESSoA DE PAuLA CASTro
Advogado-Geral do Estado

roDrIGo FoNTENELLE DE ArAÚJo MIrANDA
Controlador-Geral do Estado

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

MArCoS AFoNSo PErEIrA, Tenente-Coronel
Subchefe do Gabinete Militar do Governador, respondendo pelo Gabinete Militar do Governador

roDrIGo SouSA roDrIGuES, Coronel
Comandante-Geral da Polícia Militar de Minas Gerais

DELIBErAÇÃo Do CoMITÊ ExTrAorDINárIo CovID-19 Nº 176, DE 29 DE JuLHo DE 2021 .

Altera a Deliberação do Comitê Extraordinário CovID-19 
nº 25, de 2 de abril de 2020, que regulamenta o artigo 4º 
do Decreto NE nº 113, de 12 de março de 2020 .

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 § 5º do art . 3º da Deliberação do Comitê Extraordinário Covid-19 nº 25, de 2 de abril 
de 2020, passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art . 3º – ( . . .)
§ 5º – Cada CMacro CovID-19 se reunirá periodicamente em sessões ordinárias, conforme frequ-

ência definida em ato formal da Subsecretaria de Gestão Regional da SES, de acordo com o cenário epidemioló-
gico da pandemia, e, extraordinariamente, por convocação da chefia da coordenação do CMacro COVID-19.”.

Art . 2º – Esta deliberação entra em vigor na data de sua publicação .
Belo Horizonte, aos 29 de julho de 2021 .

ANDrÉ LuIZ MorEIrA DoS ANJoS
Secretário de Estado Adjunto de Saúde, respondendo pela Secretaria de Estado de Saúde

MATEuS SIMÕES DE ALMEIDA
Secretário-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

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

SÉrGIo PESSoA DE PAuLA CASTro
Advogado-Geral do Estado

roDrIGo FoNTENELLE DE ArAÚJo MIrANDA
Controlador-Geral do Estado

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

MArCoS AFoNSo PErEIrA, Tenente-Coronel
Subchefe do Gabinete Militar do Governador, respondendo pelo Gabinete Militar do Governador

roDrIGo SouSA roDrIGuES, Coronel
Comandante-Geral da Polícia Militar de Minas Gerais

29 1512345 - 1

Defensoria Pública do 
Estado de minas Gerais

Defensor Público-Geral: Gério Patrocínio Soares

Expediente
 PorTArIA PIA N . 004/2021

o SuBDEFENSor PÚBLICo-GErAL DA DEFENSorIA PÚBLICA 
Do ESTADo DE MINAS GErAIS, no uso de suas atribuições legais 
conferidas pelo art . 21 c/c art . 9º, xII e parágrafo único, ambos da LCE 
65/2003, tendo em vista a delegação contida na resolução nº 149/2018, 
e considerando o art . 2º da resolução nº 176/2016, rESoLvE:
Art . 1º . Instaurar o Procedimento Interno de Apuração - PIA n . 004/2021 
em razão dos fatos informados no Memo . nº 030/2021/SrLI, datado de 
26/07/2021, subscrito pelo Superintendente de recursos Logísticos e 
Infraestrutura, Sr .Emerson varela Delgado .
Art . 2º . o fato a ser investigado é o suposto extravio dos bens registra-
dos no patrimônio com os números 30885094, 54135516 e 76096130, 
da unidade da Defensoria Pública da Comarca de São João Del rei, 
constantes do Memo nº030/2021/SrLI .
Art . 3º . A indicação do fato a ser apurado não exclui a possibilidade 
de outros serem averiguados, correlacionados à possível prática de ato 
ilícito, bem como a inclusão de investigados/apurados, diante de novos 
elementos de prova, por decisão da comissão apurante .

Belo Horizonte, 28 de julho de 2021 .
Nikolas Stefany Macedo Katopodis

 Subdefensor Público-Geral
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rESoLuÇÃo Nº 275/2021
Retifica a Resolução nº 274/2021.
o DEFENSor PÚBLICo GErAL Do ESTADo DE MINAS 
GErAIS, em exercício, no uso de suas atribuições previstas no artigo 
9º, incisos I, III, xII, da Lei Complementar Estadual nº 65, de 16 de 
janeiro de 2003, considerando a impossibilidade de comparecimento do 
Defensor Público Gustavo Gonçalves Martinho na Sessão Plenária do 
Mutirão do II Tribunal Júri de Belo Horizonte, designada para o dia 05 
de agosto de 2021 e do Defensor Público Wilson Hallak rocha na Ses-
são Plenária do mesmo mutirão, no dia 24 de agosto de 2021;
rESoLvE:
Art. 1º. Retificar a Resolução nº 274/2021, substituindo a cooperação 
voluntária do Defensor Público Gustavo Gonçalves Martinho, MADEP 
nº 873-D/MG, no processo nº 0024 .12 .209 .722-3, do Mutirão do II 
Tribunal do Júri de Belo Horizonte, pela Defensora Pública regiane 
Kuster Kappiche, MADEP nº 951-D/MG e a cooperação voluntária do 
Defensor Público Wilson Hallak rocha, MADEP . 642-D/MG, no pro-
cesso nº 0024 .10 .147 .753-7, do Mutirão do II Tribunal do Júri de Belo 
Horizonte, pela Defensora Pública Janaynna Marrocos Macaubas Tor-
res, MADEP . 959-D/MG .
Art . 2º . revogam-se as disposições em contrário .

Belo Horizonte, 28 de julho de 2021 .
 Nikolas Stefany Macedo Katopodis

 Defensor Público-Geral em exercício
29 1512113 - 1

ATo Do DEFENSor PÚBLICo-GErAL Nº 294/2021
o DEFENSor PÚBLICo-GErAL Do ESTADo DE MINAS 
GErAIS, em exercício, no uso de suas atribuições estabelecidas no 
artigo 9º, incisos I, III, xII e xxxvIII, da Lei Complementar Esta-
dual n .º 65, de 16 de janeiro de 2003, designa a Defensora Pública Dra . 
CIBELE CrISTINA MAFFIA LoPES, MADEP nº 719-D/MG, para 
atuar, voluntariamente, no plenário do júri, no dia 28 de setembro de 
2021, nos autos nº 0183 .19 .350 .045-5, na defesa do réu C .A .S a ser rea-
lizado na Comarca de Conselheiro Lafaiete/MG . Fica deferido 01 (um) 
dia de crédito de compensação .

Belo Horizonte, 28 de julho de 2021 .
 Nikolas Stefany Macedo Katopodis

 Defensor Público-Geral em exercício
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Polícia militar do Estado 
de minas Gerais

Comandante-Geral : Cel PM rodrigo Sousa rodrigues

Expediente
ExTrATo DE PorTArIA/EM/13ª rPM 

Nº 112029 -EM/13ª rPM/2021
SINDICÂNCIA ADMINISTrATIvA DISCIPLINAr

Sindicância Administrativa Investigatória para apurar responsabilida-
des quanto a falha para o chamamento de um aluno do CTPM/Barba-
cena/MG, para ser homenageado, em 15/07/2021, devido ter se desta-
cado nas “olimpíadas de matemática”, contudo, ao término do evento 
o discente não havia sido chamado, sendo informado por uma das fun-
cionárias daquele educandário, que confundiram os nomes, pois se tra-
tava de outro estudante, que, inclusive não estuda lá mais . Comissão 
Processante – Presidente: nº 101 .095-8, 2º Ten Qor PM Paulo César 
de Souza – Membro: nº 160 .691-2, ASPM, Luiz Fernando Patrício da 
S . Filho .EM/13ª rPM, Barbacena, 29 de julho de 2021

 (A) NoIr ANTÔNIo FErrEIrA ArMoND, 
TEN CEL PM DIrETor ADMINISTrATIvo 

Do CTPM/EM DA 13ª rPM .
29 1512242 - 1

 “ATo Do CHEFE Do ESTADo MAIor DA 5 rPM” - AuTorIZA 
o AFASTAMENTo PArA GoZo DE FÉrIAS PrÊMIo, nos termos 
da resolução nº 4049, de 22/10/2009, pelo período de 1(um) mes, ao nº 
165 .097 - 7, SIrLEI FErrEIrA SouSA, ASPM-1D, referente ao 1º 
lustro, a partir de 01/08/2021 .
 “ATo Do CHEFE Do ESTADo MAIor DA 17 rPM” - AuTorIZA 
o AFASTAMENTo PArA GoZo DE FÉrIAS PrÊMIo, nos termos 
da resolução nº 4049, de 22/10/2009, pelo período de 1(um) mes, ao nº 
164 .749 - 4, PAuLA GrACIELA ALMEIDA MACHADo DE FArIA, 
ASPM-1D, referente ao 1º lustro, a partir de 01/08/2021 .
 “ATo Do CoMANDANTE Do 24 BPM” - AuTorIZA o AFASTA-
MENTo PArA GoZo DE FÉrIAS PrÊMIo, nos termos da resolu-
ção nº 4049, de 22/10/2009, pelo período de 1(um) mes, ao nº 165 .167 
- 8, FrANCESLAINE AGuIAr BATISTA, ASPM-1D, referente ao 1º 
lustro, a partir de 02/08/2021 .
 “ATo Do CoMANDANTE Do BTL roTAM” - AuTorIZA o 
AFASTAMENTo PArA GoZo DE FÉrIAS PrÊMIo, nos termos da 
resolução nº 4049, de 22/10/2009, pelo período de 1(um) mes, ao nº 
165 .494 - 6, NATALIA oLIvEIrA DoS SANToS, ASPM-1C, refe-
rente ao 1º lustro, a partir de 02/08/2021 .
 “ATo Do CoMANDANTE Do 11 BPM” - AuTorIZA o AFASTA-
MENTo PArA GoZo DE FÉrIAS PrÊMIo, nos termos da resolu-
ção nº 4049, de 22/10/2009, pelo período de 1(um) mes, ao nº 164 .865 
– 8, LANDErSoN oLIvEIrA ToLEDo, ASPM-1D, referente ao 1º 
lustro, a partir de 02/08/2021 .
 “ATo Do CoMANDANTE Do BPMrv” - AuTorIZA o AFASTA-
MENTo PArA GoZo DE FÉrIAS PrÊMIo, nos termos da resolu-
ção nº 4049, de 22/10/2009, pelo período de 1(um) mes, ao nº 166 .498 
- 6, DENISE PINTo vIANA DE MENESES, ASPM-1C, referente ao 
1º lustro, a partir de 02/08/2021 .

miNAS GErAiS
Diário oficial Eletrônico

Governo do Estado de Minas Gerais

Governador
roMEu ZEMA NETo

Secretário de eStado de Governo
IGor MASCArENHAS ETo

chefe de Gabinete 
JuLIANo FISICAro BorGES

Superintendente de imprenSa oficial 
rafael freitaS corrÊa

diretora de GeStão e relacionamento 
ana paula carvalho de medeiroS

diretora de editoração e publicação 
roSana vaSconcelloS forteS araÚJo

SECrETArIA DE ESTADo DE GovErNo 
DE MINAS GErAIS - SEGov

SuPErINTENDÊNCIA DE IMPrENSA oFICIAL

Cidade Administrativa Presidente Tancredo Neves
rodovia Papa João Paulo II, 4000

Prédio Gerais, 1º andar 
Bairro Serra verde - BH / MG

CEP: 31630-901

Atendimento Negocial do Diário Oficial
WhatsApp: (31) 3916-7075

E-mail: imprensaoficial@governo.mg.gov.br

Produção do Diário Oficial
WhatsApp: (31) 3915-0257 / (31) 3916-7052

E-mail: diario@governo.mg.gov.br

Página eletrônica: www .jornalminasgerais .mg .gov .br

 “ATo Do CHEFE Do ESTADo MAIor DA 15 rPM” - AuTorIZA 
o AFASTAMENTo PArA GoZo DE FÉrIAS PrÊMIo, nos termos 
da resolução nº 4049, de 22/10/2009, pelo período de 1(um) mes, ao nº 
165 .172 - 8, LAuANA FErrEIrA CoLArES, ASPM-1D, referente 
ao 1º lustro, a partir de 02/08/2021 .
 “ATo Do CoMANDANTE Do 23 BPM” - AuTorIZA o AFASTA-
MENTo PArA GoZo DE FÉrIAS PrÊMIo, nos termos da resolu-
ção nº 4049, de 22/10/2009, pelo período de 1(um) mes, ao nº 165 .995 
- 2, JuNIA GArCIA vELoSo MACEDo, ASPM-1C, referente ao 1º 
lustro, a partir de 10/08/2021 .
 “ATo Do CoMANDANTE Do BPM MAMB” - AuTorIZA o 
AFASTAMENTo PArA GoZo DE FÉrIAS PrÊMIo, nos termos da 
resolução nº 4049, de 22/10/2009, pelo período de 1(um) mes, ao nº 
165 .191 - 8, DANIEL rABELo TEIxEIrA, ASPM-1D, referente ao 
1º lustro, a partir de 13/08/2021 .
 “ATo Do CoMANDANTE DA 9 rPM” - AuTorIZA o AFAS-
TAMENTo PArA GoZo DE FÉrIAS PrÊMIo, nos termos da 
resolução nº 4049, de 22/10/2009, pelo período de 1(um) mes, ao nº 
166 .474-7, ANELIANE CrISTINA PINTo, ASPM-1C, referente ao 1º 
lustro, a partir de 23/08/2021 . 

29 1512215 - 1

Polícia civil do Estado 
de minas Gerais

Chefe da  Polícia Civil: Joaquim Francisco Neto e Silva

Expediente
CorrEGEDorIA-GErAL DE PoLÍCIA CIvIL

PorTArIA Nº 118/CGPC/2021
A Corregedora-Geral de Polícia Civil, no uso de suas atribuições legais, 
no exercício de suas funções, e
Considerando o que contém o inciso III do art . 33, da Lei Comple-
mentar n° 129/13;
Considerando que o Processo nº 258 .247/2020, instaurado por força da 
Portaria nº 005/CGPC/2020, datada de 15/01/20, e publicada no Diário 
Oficial do Estado de Minas Gerais em 17/01/20;
Considerando, finalmente, os motivos apontados nos autos;
resolve:
I – Dispensar o Dr . Fábio Silva Tasca, Delegado Geral de Polícia, Masp 
386 .038-4 (Presidente) e o Dr . Luiz Fernando da Silva Leitão, Dele-
gado Geral de Polícia, Masp 457.885-2 (Membro);
II – Designar a Dra . Margareth Suzana Travessoni Gomes, Delegada 
de Polícia, Nível Especial, Masp 1 .145 .194-5 (Presidente) e o Dr . 
Henrique César Falleiros, Delegado de Polícia, Nível Especial, Masp 
1 .145 .116-8 (Membro), todos servidores estáveis e em exercício nesta 
Corregedoria, para integrarem a Comissão Especial Processante, insti-
tuída pela Portaria nº 005/CGPC/2020, datada de 15/01/20, e publicada 
no Diário Oficial do Estado de Minas Gerais em 17/01/20, que determi-
nou a instauração do Processo Administrativo em desfavor do acusado 
F .C ., Delegado de Polícia, Nível Especial, Masp 1 .145 .094-7 .
registre-se, publique-se e cumpra-se .

Belo Horizonte, 28 de julho de 2021 .
Ana Paula da Silva y Fernández

Delegada Geral de Polícia
Corregedora-Geral de Polícia Civil

 
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 320210729230048015.
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GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Ata

REUNIÃO DO GRUPO EXECUTIVO DO PLANO MINAS CONSCIENTE

DATA:

28/07/2021

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

Marcel Dornas Beghini - Secretário-Geral Adjunto do Estado  SGG

Reges Moisés dos Santos - Chefe de Gabinete da Secretaria de Estado de Fazenda SEF

Guilherme Levy - Chefe de Gabinete da Presidência da Associação AMM

 

CONVIDADOS

Rafael Almeida de Oliveira - Secretaria de Estado de Cultura e Turismo

1. Análise de Ondas

O Grupo execu�vo iniciou a reunião tendo acesso ao Relatório Técnico nº 68/SES/COES MINAS COVID-
19/2021, emi�do pelo Centro de Operação de Emergências em Saúde – COES-Minas.

Através do mesmo, observou-se uma boa situação do ponto de vista de incidência, com redução de 9%
tanto nos úl�mos 7 dias, quanto nos úl�mos 14 dias no Estado como um todo. 

No que se refere à evolução da posi�vidade de teste da rede pública, após longos períodos em níveis
superiores, tais como de 40% a 45%, e 30% a 39%, afere-se o alcance de um novo nível, entrando na faixa
de 20% com segurança. 
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Ao analisar a média de solicitações de internação, verifica-se uma tendência de atenuação de
solicitações, acumulando nas úl�mas 4 semanas uma redução de 29,59% em todo o Estado, refle�ndo o
impacto posi�vo da vacinação. O cancelamento por óbito também apresenta uma tendência favorável de
diminuição, com números coerentes com o final do ano de 2020.

Igualmente, foi observado o alcance do patamar de 100 municípios com até 30.000 habitantes com
até 50 casos por 100.000 habitantes nos úl�mos 14 dias. 

 

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 -> Onda Verde

Jequi�nhonha: Onda Amarela -> Onda Verde

Leste: Onda Amarela

Leste do Sul: Onda Vermelha -> Onda Amarela

Nordeste: Onda Vermelha 

Noroeste: Onda Amarela

Norte: Onda Amarela -> Onda Verde

Oeste: Onda Amarela -> Onda Verde

Sudeste: Onda Verde

Sul: Onda Amarela

Triângulo do Norte: Onda Amarela

Triângulo do Sul: Onda Vermelha

Vale do Aço: Onda Verde

 

2. Proposta de criação de Grupo de Trabalho - Entretenimento, Cultura e Eventos

Tendo em vista o recebimento de solicitação de novas flexibilizações para a realização de eventos, foi
proposta a criação de grupo de trabalho mediante deliberação, com a par�cipação da SES, SEDE, SECULT
e membros do setor de eventos com o obje�vo de compreender melhor a demanda e buscar o
aperfeiçoamento dos protocolos do Minas Consciente atualmente adotados, a qual será levada ao
Comitê Extraordinário.

 

 

DOUGLAS AUGUSTO OLIVEIRA CABIDO 

SUBSECRETÁRIO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL

 

RAPHAEL RODRIGUES FERREIRA

CHEFE DE GABINETE DA CONSULTORIA TÉCNICO-LEGISLATIVA
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ANDRÉ LUIZ MOREIRA DOS ANJOS

SECRETÁRIO ADJUNTO DA SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE  

 

 REGES MOISÉS DOS SANTOS 

CHEFE DE GABINETE DA SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA

 

MARCEL DORNAS BEGHINI

SECRETÁRIO-GERAL ADJUNTO DO ESTADO

Documento assinado eletronicamente por Marcel Dornas Beghini, Secretário(a) de Estado Adjunto,
em 28/07/2021, às 17:05, 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 28/07/2021, às 17:10, 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
28/07/2021, às 17:47, 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 Douglas Augusto Oliveira Cabido, Subsecretário(a), em
28/07/2021, às 19:46, 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 Reges Moisés dos Santos, Chefe de Gabinete, em
28/07/2021, às 20:21, 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 32914409
e o código CRC 35DE2E50.

Referência: Processo nº 1220.01.0001740/2020-07 SEI nº 32914409

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 37/SEDE/SUBDER/2021

PROCESSO Nº 1220.01.0002752/2020-37

RELATÓRIO ECONÔMICO - 28/07/2021

 

DADOS ECONÔMICOS

Dados da Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais demonstraram uma alta na
confiança do empresário do empresário mineiro, registrando em julho 62,4 pontos no ICEI (Índice
de Confiança do Empresário Industrial), que mede o humor dos empresários do setor quanto às
expec�vas de crescimento para as indústrias. O levantamento revela uma alta de 13,6 pontos em
comparação aos números de julho de 2020. O o�mismo dos empresários baseia-se na expecta�va
de crescimento do PIB brasileiro em 2021, que, com a possibilidade de futuros ganhos, espera-se
um possível aumento de inves�mentos na indústria de Minas Gerais.

Após retração de 30% entre 2014 e 2020, uma revisão realizada pelo setor de construção civil no
estado de Minas Gerais, demonstrou uma tendência de encerramento do ano de 2021 4% frente a
2020. Antes da citada reanálise, a es�ma�va era de 2,5%. Não fossem os altos custos de produção,
que, apenas no primeiro semestre registrou o aumento de 20,91% nos valores dos materiais de
construção, o desempenho poderia ter chegado aos 6%. A alta registrada nos úl�mos 12 meses no
estado foi de 41%, considerada a maior dos úl�mos 30 anos.

Dados informados pela Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Seapa)
registraram para o primeiro semestre de 2021 um aumento das exportações do agronegócio
mineiro, revelando uma alta na receita de 20,5% comparado com o mesmo período de 2020 e
totalizando um importe de US$ 5,13 bilhões. Igualmente, observou-se uma alta de 1,6% do volume
exportado, totalizando 6,6 milhões de toneladas, com destaque para o grupo das carnes, o café e a
soja. Entre os meses do primeiro semestre de 2021 o resultado gerou um saldo de US$ 4,6 bilhões,
demonstrando um avanço de 18,4% frente ao mesmo período de 2020, com importações com um
volume de 470,2 mil toneladas, movimentando US$ 485,2 milhões. As exportações do agronegócio
representaram 27,8% dos US$ 18,4 bilhões de receita total gerada pelos embarques realizados por
Minas Gerais.

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
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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
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



28/07/2021 SEI/GOVMG - 32911081 - Nota Técnica

https://www.sei.mg.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=38142691&infra… 3/4

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
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.

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.

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
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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%.

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
28/07/2021, às 17:13, 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 32911081
e o código CRC 0AFF7716.

Referência: Processo nº 1220.01.0002752/2020-37 SEI nº 32911081

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



























































































































