COMUNICADO 2 – 20/01/2021
ATA SEGUNDA REUNIÃO DO FÓRUM EM DEFESA DA VIDA
DATA: 19/01/2021
Plataforma Zoom

Participantes:

Coordenação:
Ignacio Delgado – secretário de Desenvolvimento Econômico e coordenador do Fórum
Municipal em Defesa da Vida

Poder público:
Cristiano Chaves de Oliveira – Secretaria de Meio Ambiente e Ordenamento Urbano
Diego Gomes – fiscalização - Secretaria de Meio Ambiente e Ordenamento Urbano
Tiago Abreu – Minas Consciente
Jeanne Barbosa – Defensoria Pública do Estado de Minas Gerais
Dra Sônia Rodrigues – Secretaria de Saúde
Aylla Neves - Secretaria de Desenvolvimento Econômico
Vanessa Verdeiro – Secretaria de Desenvolvimento Econômico

Entidades representativas:
Alexandre Vaz - União Cervejeira da Zona da Mata (Unicerva ZM)
Aline Couto – Associação dos Cursos Livres
Anna Gilda Danin – Sindicato dos Estabelecimentos Particulares de Ensino da Região
Sudeste de Minas Gerais (SINEPE/SUDESTE)
Diego Paiva – Associação das Academias de Juiz de Fora (ACAD JF)

Flávia Gonzaga – Centro Industrial de Juiz de Fora (CIJF)
Francele Galil - Associação Brasileira de Bares e Restaurantes (Abrasel)
Geraldo França – Sindicato de Empregados em Empresas de Comunicação Postal,
Telegráfica e Similares de Juiz de Fora e Região (Sintect/JFA)
Girlene A. Silva – Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF)
Hilton Tadeu Prates – Sindicato dos Trabalhadores em Salão de Beleza (Sinprobel)
Jonas Ribeiro – Convention & Visitors Bureau (CVBJFR)
Jorge Ramos – Conselho Municipal de Saúde (CMS)
Laila Saidler Vieira - Associação Brasileira de Bares e Restaurantes (Abrasel ZM)
Paulo Bitar - Sindicato Intermunicipal Da Classe Economica Do Setor De Beleza E
Similares De Juiz De Fora E Regiao (Sinterbel)
Rogério Barros – Sindicato de Hotéis, Restaurantes, Bares e Similares de Juiz de Fora
(SHBRSJF)

Informes 1:
Relato da situação sanitária do município – Tiago Abreu
- Taxa de ocupação é o indicativo mais impactante do Minas Consciente. O objetivo é
manter a necessidade de atendimento abaixo da linha de capacidade de atendimento
para que não haja desassistência.
- Novos dados serão apresentados na quarta-feira (20), mas foram fechados na segundafeira (18). Os sete novos leitos de UTI criados na cidade ainda não devem impactar as
taxas e refletir em mudanças de onda.
- A expectativa é de que, com a vacina, os hospitais tenham maior possibilidade de
recursos humanos, com menos profissionais doentes.

Dados da Covid em Juiz de Fora - Dra. Sônia Rodrigues

- O cenário é de cautela até que grande parte da população esteja vacinada. Medidas de
prevenção, como distanciamento social, uso de máscaras e higienização constante das
mãos, continuam sendo muito importantes.
- Dados Covid-19, em 19/01:
51.635 casos suspeitos;
15.894 confirmados ;
os números são maiores, devido à subnotificação;
631 óbitos por Covid-19;
Taxa ocupação leitos de UTI (público e privado) – 82,8%;
206 leitos de UTI - 164 ocupados - 92 com paciente COVID e 72 não covid;
Rede particular só 15 leitos de UTI disponíveis;
Dos 123 ocupados, 58 Covid e 50 não Covid.

Questões levantadas pelas entidades:
- Necessidade de fiscalização mais rigorosa em estabelecimentos com funcionamento
autorizado e não autorizado;
- Sugestão de cancelamento do ponto facultativo de carnaval pelo município, evitando o
agravamento da situação sanitária;
- Necessidade de melhoria da comunicação e das ações de conscientização nos bairros
da cidade, com a aproximação com lideranças comunitárias;
- Proposta de transformar vagas na frente dos estabelecimentos – bares e restaurantes –
em pontos de drive-thru ou espaço de retirada de produtos, mantendo empregos e
dinheiro na cidade;
- Sugestão de discussão de um auxílio futuro para produtores de eventos na cidade,
como a isenção de impostos, considerando que o setor encontra-se parado desde o início
da pandemia.

Informes 2:

Cristiano Chaves de Oliveira – Secretaria de Meio Ambiente e Ordenamento
Urbano
- Fiscalização atua, desde a publicação do novo Decreto de enfrentamento à Covid, em
ações educativas. A partir de agora, entrará em uma segunda fase, mais rigorosa,
contando com uma equipe de inteligência para identificar e coibir práticas irregulares
nos estabelecimentos.
- Foram realizadas reuniões com estabelecimentos com potencial de causar
aglomerações, como os grandes magazines e bancos, junto a entidades representativas,
para orientações.
- Será levada à Prefeita uma proposta de revisão do Decreto, eliminando ambiguidades e
sugerindo penalidades graduais em caso de descumprimento.
-Foi criado um número de Whatsapp para denúncias de ações irregulares: 3690-7984.
-Shoppings já foram notificados e orientados pela Semaur e o canal permanece aberto
para esclarecimentos de dúvidas.

Ignácio Delgado – secretário de Desenvolvimento Econômico e coordenador do
Fórum Municipal em Defesa da Vida
- O propósito do fórum vem sendo cumprido: de ser uma ação compartilhada entre o
poder público e associações representativas de diferentes segmentos, trabalhando de
forma coordenada na conscientização das pessoas e apoio à fiscalização.
- Juiz de Fora permanecerá no programa estadual Minas Consciente, considerando que a
manutenção contribui para o encaminhamento de pacientes às cidades da microrregião,
caso necessário, e que a saída do programa não significaria a flexibilização e
autorização de serviços não essenciais.

Encaminhamentos:
- Pautar, na Prefeitura, a necessidade de aproximação com líderes comunitários para
ampliar ações de comunicação nos bairros;
- Entrar em contato com a Secretaria de Transporte e Trânsito (Settra) para tratar a
proposta de transformar vagas na frente dos estabelecimentos – bares e restaurantes –
em pontos de drive thru ou espaço de retirada de mercadorias;

- Enviar às entidades as diretrizes para campanhas de comunicação relacionadas à
Covid-19;
- Elaborar cartilha de orientação aos empresários sobre providências em casos de Covid
nas empresas.

.

