Região dos Inconfidentes em estado crítico Itabirito com duas mortes por dia na última
semana e duas pessoas aguardam vaga na
UTI

Na última semana, a partir do dia 8 de junho, Itabirito teve 16 mortes, o que representa DUAS
MORTES POR DIA.
Itabirito figura com uma assustadora taxa de letalidade de 4,55% no mês de junho de 2021 em
decorrência da Covid-19, o que representa quatro vezes mais a atual taxa de letalidade pela doença
nas outras cidades da região, pois Mariana 1,16% e Ouro Preto com 0,78% de taxa de letalidade nos
primeiros dias de junho.
Por outro lado, quando se compara os dados da taxa de letalidade durante toda a pandemia Ouro
Preto está com o maior valor, em 2,06%, seguido por Itabirito com 1,15% e Mariana com 1,03%.
Entretanto, os dados de Ouro Preto são altos devido às mortes no ano passado, assim como em
Mariana.
Já Itabirito, 2021 está com os piores dados, mostrando a necessidade de aumentar as medidas
restritivas, assim como foi feito em Ouro Preto.
PACIENTES AGUARDAM VAGA NA UTI
Segunda nota da Prefeitura de Itabirito, apenas um paciente está internado na UTI da Santa Casa de
Ouro Preto; entretanto, dois pacientes aguardam vaga para UTI. Segundo a nota, "ainda há alguma
dificuldade em obter vagas para Covid em hospitais e UTI" e que "a maior carga de trabalho na UPA
começa a ser por outras doenças, não Covid, com lotação de leitos da clínica médica", ressalta.
PARA EVITAR COLAPSO, OURO PRETO ADOTA MEDIDAS MAIS RESTRITIVAS
A secretária de Saúde da Prefeitura de Ouro Preto, Glauciane do Nascimento faz um alerta ao
aumento da solicitação de internação nos leitos de UTI em Minas Gerais e em Ouro Preto.

“O que nós observarmos foi uma piora do cenário do coronavírus em quase todas
as regiões do Estado de Minas Gerais. Há uma tendência no aumento da
ocupação de leitos e do aumento por tempo de espera por esses leitos’, relatou a
secretária.
Ouro Preto já se encontra na Onda Vermelha do Minas Consciente, que é altamente restritiva, mas
devido ao descumprimento das medidas profiláticas, tanto pela população quanto pelo comércio,

decidiu-se restringir ainda mais as regras, com o propósito de evitar que a cidade entre na Onda
Roxa.

“Todas as nossas ações hoje estão voltadas para que a gente não entre em
colapso, ou para que a gente não reduza a capacidade assistencial em que
veremos uma população aguardando em fila de UTI sem perspectiva de cuidado
de atendimento. Se não cuidarmos dessas restrições agora para a promoção do
distanciamento social, a situação dos próximos dias pode ser ainda pior”,
enfatizou a secretária.
Indo ao encontro das diligências da equipe de saúde, o secretário de Governo, Felipe Guerra,
anunciou as medidas que entrarão em vigor no dia 14 de junho, dentre elas, a proibição de todas as
atividades comerciais em Ouro Preto das 20h às 5h, de segunda a domingo, bem como o consumo de
bebidas alcoólicas em vias públicas no período compreendido entre 20h às 5h.
Bares, restaurantes e lanchonetes poderão funcionar, respeitando o limite máximo de trinta clientes.
A entrega de produtos a domicílio, modalidade delivery, está autorizada, exceto o de bebidas
alcoólicas, após o horário estipulado para o fechamento dos estabelecimentos, sendo vedada a
retirada no local, exceto em farmácias e drogarias.
Durante a vigência do decreto, fica proibida a realização de eventos e festas presenciais em
ambientes abertos ou fechados, promovidos pela iniciativa pública ou particular de qualquer
natureza, casas de shows e eventos terão os alvarás suspensos durante o decreto.
As atrações turísticas culturais, naturais e históricas do município estão com entrada suspensas,
bem como todas as atividades educacionais em modalidade presencial, exceto as relacionadas aos
estágios em saúde.
Os hotéis, as pousadas e demais estabelecimentos de hospedagem ficam limitados a 30% da
ocupação total. O cálculo será feito levando em consideração o número de alojamentos,
apartamentos ou quartos disponíveis.
Academias, centro de treinamentos e congêneres poderão funcionar somente com 50% de ocupação,
em observância ao horário de fechamento. Salões de beleza, barbearias, clínicas de estética e
semelhantes poderão funcionar mediante agendamento com permanência de apenas um cliente em
atendimento no estabelecimento. Lojas, estabelecimentos de varejo e comércio de produtos não
alimentícios somente poderão permitir a entrada e permanência de um cliente no interior do
estabelecimento sendo responsável pelo controle de acesso ao estabelecimento por meio de fita,
corrente ou semelhante.
Os veículos de transporte coletivo deverão funcionar com 50% de capacidade máxima, e durante o
horário de pico haverá o aumento da frota. Fica proibida a entrada e circulação de veículos, ônibus e
micro-ônibus de turismo no município durante a vigência do Decreto.
Os órgãos municipais atuarão com rigor, visando o cumprimento das posturas de uso de máscara,
álcool em gel, distanciamento e funcionamento dos estabelecimentos.

“Peço que os comerciantes colaborem, entendam e apoiem as iniciativas e que a
população de Ouro Preto não escute profetas do caos. Pedimos a população de

Ouro Preto que respeite todos os cuidados necessários como todo mudo está
fazendo”, afirmou Felipe Guerra.
As medidas serão adotadas pelo município com apoio do Ministério Público de Minas Gerais (MPMG)
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