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REUNIÃO DO COMITÊ DE ENFRENTAMENTO AO CORONAVÍRUS

Jesu Gonçalves da Cruz Júnior

ATA DE REUNIÃO

Participantes

Volmer Henriques Madureria

Douglas Tadeu de Pinho Mourão

Geraldo Adilson Gonçalves

OBJETIVO

Apresentação do cenário atual - informações do Brasil, Minas Gerais e Município

Informações sobre o Minas Consciente

Protocolo de testagem

Reunião para alinhamento de estratégias e medidas a serem tomadas para o enfrentamento da pandemia do coronavírus no 

município de Dom Joaquim de forma a minimizar o impacto do COVID-19 e manter a população segura.

PAUTA

DELIBERAÇÕES

Douglas apresentou o boletim epidemiológico com a totalidade de casos confirmados,óbitos em 

investigação,óbitos descartados e óbitos confirmados no Estado, o boletim epidemiológico por Microrregião de 

Saúde da GRS-Itabira,apresentando os munícipios próximos com a quantidade de casos confirmados.Apresentou 

também o Boletim do Município com alguns esclarecimentos sobre os casos. Huenerson aproveitando o tema 

esclareceu sobre a quantidade de vagas na Microreegião de Guanhães, sendo que, na presente data havia 

ocupação de 3 vagas de UTI e 5 pacientes Covid-19 em Enfermaria.

Descrição

Aos dias 12 de Agosto de 2020, às 09:00, no Centro de Educação Infantil Arlinda Viana, foi aberta nova reunião 

do Comitê de Enfrentamento ao Covid-19 ,com a saudação e acolhida do Secretário de Saúde Huenerson a todos 

os presentes.Dando continuidade,Douglas apresentou a ata da última reunião e as ações que foram propostas 

para realização no decorrer da semana. Como prosposto anteriormente, foi realizada a gravação e divulgação do 

vídeo de esclarecimento sobre a adesão ao Minas Consciente. No vídeo Huenerson faz um breve esclarecimento 

sobre o programa de flexibilização dos comércios e sobre a classificação destes em ondas. Outra ação que foi 

discutida e realizada foi um reunião com os comerciantes locais para esclarecimentos sobre os decretos e 

normatizações vigentes. Nesta reunião o responsável pela Vigilãncia Sanitária - Jésu Júnior, conversou com os 

comerciantes sobre a necessidade de cooperação dos mesmos no cumprimento das leis e na necessidade de 

retomada gradativa das atividades comerciais.

Outros assuntos 



3

4

5

26/08/2020

PRÓXIMA REUNIÃO

O QUÊ (AÇÃO)

Camila A Vilarino

Júnior esclareceu sobre as mudanças ocorridas no Minas Consciente, citando que uma delas foi a inversão e 

diminuição da classificação das atividades em ondas, ou seja, agora a classificação se dá em 3 ondas: Verde, 

amarela e vermelha. O município de Dom Joaquim está classificado na onda amarela no momento podendo então 

liberar o funcionamento de comércios essenciasis e outras atividades comerciais como bares, templos religiosos, 

lojas em geral. Júnior afirmou que a VISA fez visita em cada um dos estabelecimentos que seriam liberados para 

funcionar, levando os protocolos específicos e orientando sobre o Plano Minas Consciente. Foi esclarecido que a 

responsabilidade pelo cumprimento das normas é de cada estabelecimento, podendo haver cassação do alvará 

de funcionamento caso as regras não sejam cumpridas. Camila atentou para o fato da dificuldade de fiscalização 

dos bares em finais de semana expondo que está havendo aglomeração. Foi sugerido por Huenerson que nestes 

casos sejam feitas denúncias para que a VISA possa averiguar e tomar as providências cabíveis.

QUEM (RESPONSÁVEL)

Douglas/Camila

RESPONSÁVEL PELA ATA

Mariana2

Imediato

Imediato

Levantamento sobre o registro na ANVISA 

do Teste HiLab

Camila esclareceu sobre as testagens realizadas pela HiLAb citando que está havendo um falta de confiança nos 

resultados. Huenerson disse que haverá uma diminuição na quantidade de testes e que a prioridade será testar os 

pacientes sintomáticos, sendo que quando o paciente está com sintomas o teste apresenta maior porcentagem de 

acerto, visto que a coleta é feita dentro da janela de infectividade.

Dentre outros assuntos discutidos, vale ressaltar que foi questionado sobre a validade do decreto do uso de 

Máscara no perímetro urbano. Flávia esclareceu que o decreto está em vigor, mas que há dificuldade em fiscalizar 

este tipo de medidas. Outro tópico que foi apresentando e discutido foi a possibilidade de retorno dos treinos de 

futebol de salão adulto. Júnior apresentou o protocolo para retomada dos treinos e explicou as principais medidas 

de segurança que serão executadas para a realização destes treinos. Depois da explicação o comitê votou e por 

unanimidade aceitou o retorno das atividade de treino físico para os atletas do time Independentes F.C. Sem mais 

assuntos para discussão, Huenerson agradeceu a todos os presentes.

Conscientização do uso de máscara em 

cada tipo de estabelecimento comercial
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