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LEVANTAMENTO EXCLUSIVO:
6 cidades de Minas não foram
atingidas pela Covid-19 e outras
232 possuem 5.989 casos,
sem óbitos
O Boletim Epidemiológico da Secretaria de
Estado de Minas, emitido na manhã desta
terça-feira (06), aponta que 6 cidades mineiras,
Botumirim, Camacho, Cedro do Abaeté, Pedro
Teixeira, São Thomé das Letras e Veredinha, não
tem nenhum caso conﬁrmado de Covid-19, e
outras 232 com 5.985 casos conﬁrmados, porém,
sem nenhum óbito – Belo Horizonte, é a cidade
com o maior número de morte, 1.289 para 42.015
casos conﬁrmados; Divinópolis com 59 mortes e
1.439 casos conﬁrmados, ocupa a 21ª posição
entre as cidades com óbitos.

Você já sabe o que é, e como funciona o PIX? O novo
sistema de pagamento do Banco Central
O cadastro para o Pix, novo
sistema de pagamentos
instantâneos do Banco Central, começou nesta segunda-feira (5). O sistema, no
entanto, só estará disponível
para operação a partir de 16
de novembro – Os clientes
pessoas físicas e jurídicas
poderão acessar o aplicativo
das instituições nas quais têm
conta e registrar uma das
chamadas “chaves Pix” –
apelidos de identiﬁcação da
conta cadastrada.
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7ª RPM movimenta
comandos na Região
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Governo de Minas apresenta
protocolo de aulas presenciais para
retorno das ESCOLA ESTADUAIS

Na manhã da última sexta-feira (02), o
Comandante da Sétima Região de Polícia
Militar, Coronel Wemerson Lino Pimenta,
presidiu a solenidade de transmissão e
assunção conjunta do Vigésimo Terceiro
Batalhão e da Sétima Companhia Independente
de Policiamento Especializado. O evento
ocorreu no auditório da Associação Comercial
de Divinópolis (ACID), no Distrito Industrial.
Em virtude da promoção do Coronel Rodrigo
Teixeira Coimbra, que deixou o Comando do
23º BPM para assumir o Comando da 19ª Região,
em Sete Lagoas. Quem assumiu o comando da
Unidade foi o Major Erlando Ferreira da Silva,
ex-comandante da Sétima Companhia
Independente de Policiamento Especializado,
que agora passa a ser comandada pelo
Capitão Hélcio Tavares Rezende.

O Governo de Minas, apresentou, nesta quinta-feira (1),
as estratégias de retomada das atividades presenciais nas
escolas da rede pública do estado, no contexto da pandemia da covid-19 – O anúncio foi feito em coletiva na
Cidade Administrativa, em Belo Horizonte, pelo
secretário de Estado de Saúde de Minas Gerais, Carlos
Eduardo Amaral. Ele reforçou que a adoção de medidas
de prevenção e controle é recomendada aos proﬁssionais, aos responsáveis pelos alunos e aos estudantes para
que o retorno ocorra em um ambiente seguro.
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Instituto Nacional de
Meteorologia (INMET) emite
alerta de risco de morte por
hipertermia para 34 cidades
mineiras, Divinópolis tem
previsão de 36º
Nesta terça-feira (06), o Instituto Nacional de
Meteorologia (INMET) chegou a emitir alerta de
risco de morte devido à hipertermia para 34
cidades mineiras, todas no Triângulo, que vêm
sendo impactadas há mais de 10 dias por temperaturas contínuas acima dos 40º C.
Segundo meteorologistas do Inmet, o alerta foi
emitido em consequência da região estar sendo
castigadas com altas temperaturas desde o ﬁnal
de setembro com 5º C acima da média histórica.
O alerta persiste até o próximo dia 9, sexta-feira,
quando a tendência é de leve queda na onda de
calor, até a chegada do período chuvoso, que
deverá abrandar de vez a temperatura. Até lá, é
possível que várias cidades registrem temperaturas acima dos 40º C.
O quadro de hipertermia se dá quando a temperatura corporal sobe além dos 40º C, o que
pode comprometer ou até mesmo levar à falência
de órgãos.
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ACASP em reunião especial
comemora 21 anos de serviços
prestados na área de segurança
pública em Divinópolis
A Associação Comunitária Para Assuntos de Segurança Pública
(Acasp), comemorou nesta quarta-feira (30), seu aniversário de 21
anos. A reunião especial contou com a participação do Bispo Dom
José Carlos, o Juiz de Direito Dr. Francisco de Assis, o Delegado
Regional da Polícia Civil, Dr. Cleovaldo Pereira e demais autoridades
– Desde a sua criação, a Acasp presta apoio logístico às corporações de segurança pública, com o objetivo principal centrado na
prevenção e na eﬁcácia do atendimento às forças de segurança de
Divinópolis. Através das reuniões realizadas semanalmente, a
integração é promovida de forma que alternativas sejam encontradas para minimizar os problemas relacionados à violência e a
criminalidade.
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59ª morte por covid-19 é
registrada em Divinópolis
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A morte de um paciente que estava hospitalizado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI)
do Hospital São João de Deus desde a última
terça-feira (29), ocorreu neste último domingo (04) – A vítima, a quinquagésima nona
morte, foi de um homem de 75 anos, que em
consequência de ter doenças pré-existentes,
como problemas cardiovascular e hipertensão
arterial, teve sua vida abreviada pela covid-19.

Itapecerica registra
primeira morte
por Covid-19

A Prefeitura de Itapecerica, através da Assessoria de Comunicação, informou nesta segunda-feira (05), o
primeiro óbito por Covid-19 que ocorreu no município: “É com grande tristeza noticiamos que Itapecerica
registra hoje o primeiro óbito por complicações da Covid-19. O paciente, um homem de 76 anos,
apresentava comorbidades, principalmente renais, que comprometeram a sua recuperação.
Neste momento de dor, a administração municipal reitera: a retomada econômica não signiﬁca desprezo
aos cuidados de distanciamento, uso de máscaras e higienização das mãos. Não menospreze o perigo.
Faça a sua parte – Prestamos nossos mais sinceros sentimentos de pesar aos familiares –
Prefeitura Municipal de Itapecerica”
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Saúde avalia retomada
das cirurgias eletivas
em Minas Gerais
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Suspensa em todo o Estado desde o mês de
março, devido aos esforços prioritários do governo no enfrentamento à pandemia, a realização de cirurgias eletivas receberá novas orientações em breve, segundo o secretário de
Estado de Saúde de Minas Gerais, Carlos
Eduardo Amaral.
Em coletiva de imprensa realizada nesta sexta-feira (2/10), o secretário indicou sobre uma
nova deliberação ainda a ser elaborada pela Secretaria de Estado de Saúde (SES-MG) para que a
retomada possa acontecer, em sintonia com os
sinais de estabilização da pandemia em Minas.

Reunião da ACASP aponta
redução criminal de 43% de
registros de crimes de
estupro em Divinópolis
A Associação Comunitária Para Assuntos de Segurança Pública (ACASP), realizou nesta quarta-feira (07), às 7h30min, na sede da ACID, mais
uma reunião para debater assuntos públicos. O
encontro de hoje contou com a presença do
novo comandante do 23º Batalhão da PM, Major
Erlando, e o novo Comandante da 7ª Companhia
de Polícia Militar Independente de Policiamento
Especializado, Capitão Rezende.
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Ministério Público Federal
da Procuradoria de
Divinópolis ajuíza ação
para obrigar DNIT fazer
manutenção em trecho
da BR-262
O Ministério Público Federal (MPF) ajuizou ação civil pública contra o Departamento Nacional de Infraestrutura de
Transportes (DNIT), para obrigá-lo a implementar melhorias na sinalização de trânsito e a realizar serviços de
manutenção na BR-262, especiﬁcamente no trecho compreendido entre os quilômetros 436 a 446, em Nova Serrana (MG), região centro-oeste do estado – De acordo com a
ação, as obras são necessárias e urgentes, pois se trata de
trecho com precário nível de segurança e alto índice de
acidentes.
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Homem de 77 anos morre
de Covid-19 em SAMONTE;
é a 11ª vítima
Nesta segunda-feira (05) a Prefeitura de Santo
Antônio do Monte, informou a décima primeira
morte de pacientes do município. Faleceu no Hospital São Carlos, em Lagoa da Prata, na noite
deste último domingo (04), um paciente de 77
anos que estava internado desde o dia 11 de setembro. Com isso a cidade totaliza 11 mortes em
virtude da doença covid-19 – A cidade tem 355
casos conﬁrmados, dos quais 22 estão em isolamento domiciliar, e 2 estão internados em CTI, os
demais foram curados.
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Setembro Verde é
marcado por dois
procedimentos de
captação de múltiplos
órgãos no CSSJD
somente nesta semana
Na manhã desta quinta-feira (24) as
equipes de dois grandes hospitais
da capital (Santa Casa de Belo Horizonte e do Hospital Felício Rocho)
estiveram no Centro Cirúrgico do
Complexo de Saúde São João de
Deus para realizar a 8° captação de
múltiplos de órgãos neste ano.
A cirurgia que teve duração de
aproximadamente quatro horas,
possibilitou a retirada do coração,
fígado, rins, pâncreas e córneas
que poderá realizar o sonho de até
sete pessoas que aguardam ansiosamente por um transplante
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Crescimento da Covid-19
no Brasil não pode ser
relacionado ao
transporte público,
diz estudo de
empresas de ônibus
Levantamento foi feito pela NTU, associação
que representa as viações, e avaliou 15 sistemas
de transporte público responsáveis por 171
municípios e a conclusão é que o transporte
coletivo não pode ser considerado o vilão do
avanço da Covid-19 no Brasil. O levantamento,
segundo a entidade, “teve como base a
variação da demanda por transporte, calculada
pela NTU, e os dados do SUS (Sistema Único de
Saúde) durante 17 semanas, entre as semanas
epidemiológicas 14 e 30, de 29 de março a 25 de
julho de 2020. Os dados do SUS foram agregados em semanas epidemiológicas para que
fossem estabelecidos os mesmos referenciais
às demandas de viagens realizadas por passageiros no transporte público por ônibus.”
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Rodoviária de Divinópolis
embarca e recebe
passageiros no escuro
por suposto corte de
energia da CEMIG
PUBLICIDADE ELEITORAL

A rodoviária de Divinópolis na noite desta última
quinta-feira (01), em toda sua área externa, e em
parte da área do embarque estava totalmente no
escuro, e internamente no salão de espera apenas
com algumas lâmpadas acessas, que de acordo com
informações colhidas no local seriam provenientes
de ligações clandestinas – Conforme o testemunho
de algumas funcionárias, que por volta das 22 horas
estavam deixando o trabalho, o motivo da rodoviária
estar no escuro teria sido o corte de energia por falta
de pagamento da conta da CEMIG, o que também foi
conﬁrmado por um ou outro motorista de táxi que
estavam no ponto neste horário – Contudo, o corte
teria sido feito à tarde – Mesmo em horário fora do
do comercial, pela gravidade do fato (porta de entrada da cidade) tentamos contato com representante
da empresa Irmãos Teixeira responsáveis pela administração da rodoviária, mas, não conseguimos.

Sistema prisional de Minas
retoma visitas presenciais de
forma gradual a partir do
próximo ﬁm de semana

As visitas presenciais nas unidades prisionais de
Minas Gerais serão retomadas a partir do próximo
ﬁm de semana de forma gradual e seguindo novos
protocolos para a proteção de familiares e detentos
contra a covid-19. Foi publicada no Diário Oﬁcial do
Estado nesta quarta-feira, 23.09, a portaria conjunta
nº 8 que trata do assunto, elaborada pela Secretaria
de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp),
Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJMG),
Ministério Público de Minas Gerais (MPMG), Defensoria Pública do Estado (DPMG) e Ordem dos Advogados do Brasil, seção Minas Gerais.
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