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SALINAS CONTRA O
CORONAVÍRUS

Foi decretado pelo Município de Salinas, do dia 09/06 ao dia 15/06,
sendo prorrogado até o dia 25/06 a
suspensão total de atividades não
essenciais (lockdown), visando a
contenção do avanço da pandemia
da COVID-19 no Município. Até o
momento, Salinas apresenta elevado número de casos confirmados
e suspeitos. Já foram realizados no
Município mais de 873 testes rápidos. Pioneira em decretar o lockdown e barreiras sanitárias no Norte
de Minas, o Município se destaca em
ações preventivas no combate ao
coronavírus, em um trabalho que
chama a colaboração dos municípios da comarca de Salinas.

chegar aos domicílios para efetuar
diagnósticos, em vez de aguardar
que as pessoas procurem os
serviços de Saúde do Município.
Com esta ação, além de registrar,
monitorar e conter os casos, teremos
em breve a possibilidade de elaborar
o traço da curva de sua incidência
em Salinas e as datas prováveis de
seu controle e achatamento.

Em cumprimento ao Disposto no Decreto 8.952/2020, em uma ofensiva
inédita no país, a Secretaria Municipal de Saúde iniciou um trabalho intensivo em todos os bairros de Salinas, com a finalidade de averiguar,
prevenir e conter o avanço da pandemia, já tendo sido visitadas mais
de 11.408 residências, com 27.337
pessoas visitadas e 353 pessoas
sintomáticos [dados: 22.06.2020].

As barreiras sanitárias foram implementadas por meio do Decreto nº
8.837/2020 e se apresentam como
importante ação de monitoramento e
combate a disseminação do vírus no
Município. São seis barreiras instaladas nos acessos à cidade, envolvendo um total de 150 servidores. É
monitorado o local de origem dos
visitantes ou moradores para avaliar
situações de risco e são realizadas
triagens a fim de diagnosticar possíveis sintomas, necessidade de
quarentena e orientações quanto
aos cuidados imprescindíveis.

Denominado BUSCA ATIVA, o trabalho segue rito diferente dos demais municípios, vez que busca

"Para o êxito desta ação é imprescindível
o cumprimento das medidas de distanciamento e isolamento social, esvaziando as
ruas para que os Grupos Especiais
possam trabalhar com agilidade, segurança e tranquilidade". destacou o
Prefeito Municipal, Zé Prates.

#fiqueemcasa
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Além de Equipamentos de Proteção Individual - EPI´S estão sendo
utilizados termômetro infravermelho visando o controle e prevenção.

HOSPITAL DE CAMPANHA
Estruturado para atender 80 leitos, a
unidade emergencial visa o atendimento
a pacientes com sintomas leves de coronavírus em Salinas e microrregião. As
adaptações foram feitas com recurso do
Município e com doações da população
local. Além da estrutura, as camas que
serão utilizadas nos leitos também foram
cedidas e restauradas pelo Instituto Federal Norte de Minas Gerais. Todos os
profissionais de saúde do Município
foram capacitados desde médicos, enfermeiros, psicólogos, dentistas, farmacêuticos e assistente social.
DOAÇÃO DE ALIMENTOS
A Prefeitura Municipal de Salinas
adquiriu por meio do Banco de Alimentos
cestas básicas para distribuição gratuita
(Lei nº 2.542/2018). O valor do investimento foi de R$ 77.536,00 e a destinação foi realizada pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social às
famílias cujos membros não estão trabalhando em função da pandemia do novo
coronavírus. Além da aquisição, o Município está recebendo doações para o
Banco de Alimentos a fim de intensificar
a contribuição no Município. Local:
Praça Floriano Peixoto Nº140A - Centro
AQUISIÇÃO DE EPI´S
Em consequência da situação sanitária
vivenciada pela sociedade, a utilização
de Equipamentos de Proteção Individual
é medida imprescindível para os profissionais de saúde tendo em vista o atendimento de situação emergencial gerada
pelo Novo Coronavírus (Covid-19).
Tendo em vista a necessidade foram
adquiridos equipamentos hospitalares
(capinógrafo, respiradores, eletrocardiógrafo), equipamentos de proteção e segurança (Máscara PFF1), equipamentos
(oxímetro de pulso, termômetro digital
testa), medicamentos, aquisição de
equipamento de Proteção individual
(Face shield), aquisição de testes rápidos, IgG/IgM, bem como insumos para
fabricação de álcool em gel em parceria
com o IFNMG Campus Salinas. Demais
editais em www.salinas.mg.gov.br
#fiqueemcasa
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MAIS DE 1 MILHÃO INVESTIDOS NO
ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA
AO COVID-19
RECURSOS
PRÓPRIOS

BLOCO DE
CUSTEIO-SUS

RECURSOS DA
URGÊNCIA E
EMERGÊNCIA

RECURSOS ESPECÍFICOS PARA
O COVID-19

R$ 66.761,01

R$ 8.716,00

R$ 516.465,35

R$ 542.408,85

Atualização: 18 de junho de 2020

IMPLANTAÇÃO DE PREGÃO ELETRÔNICO
O Pregão nº 01/2020 que visa a aquisição de equipamentos de uso hospitalar, para atendimento às demandas do Hospital Municipal Dr. Oswaldo Prediliano Santana para as ações de enfrentamento ao novo coronavírus, marcou
a implantação do pregão eletrônico no Município de Salinas.
“A novidade marca o aperfeiçoamento de métodos e procedimentos da Administração Municipal, pois antes tinhamos apenas o Pregão Presencial.
Com a implantação do Pregão Eletrônico ganhamos ainda mais transparência, modernidade e maiores oportunidades de ampla participação, com
garantia de melhores resultados”.
- Zé Prates | Prefeito Municipal

OPERÁRIAS DO BEM
JÁ PRODUZIRAM MAIS DE
32 MIL MÁSCARAS
Costureiras voluntárias tem dedicado tempo e trabalho a produção de
Equipamentos de Proteção Individual - EPI´S contra o coronavírus

A fábrica da solidariedade,
nome
dado ao grupo de
costureiras
voluntárias que tem dedicado tempo e trabalho à produção de
equipamentos
de
proteção individual –
#fiqueemcasa

EPI´S contra o coronavírus, já produziu mais
de 32 mil máscaras,
que
estão
sendo
doadas às unidades
básicas de saúde, hospitais, secretarias municipais, comércios, escolas,
bem
como
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órgãos públicos e
privados
locais.
Além das máscaras, foram produzidas
também
105 toucas, 105
propés cirúrgicos e
58 capotes cirúrgicos doados ao Hos-
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pital Municipal. A
ação teve início no
dia 21 de março e já
conta com a participação de 52 voluntárias. Foi recebido
do comércio local
doação de linha,

elástico, TNT e tecidos sob a coordenação da Secretária
Municipal de Educação, Cultura e Esporte, Ieda Ribeiro.
Quem desejar contribuir com insumos ou

trabalho voluntário
deve entrar em
contato com a
Secretaria de Educação pelo telefone: (38) 38414783.

SERVIÇO ADICIONAL
DE ONCOLOGIA

O Serviço Adicional de Oncologia
atende pacientes de 18 municípios
da microrregião de Salinas e
Taiobeiras
(Salinas, Taiobeiras,
Rubelita, São João do Paraíso,
Padre Carvalho, Novorizonte, Montezuma, Divisa Alegre, Rio Pardo,
Indaiabira, Santa Cruz de Salinas,
Ninheira, Fruta de leite, Curral de
Dentro, Vargem Grande, Águas Vermelhas, Santo Antônio do Retiro e
Berizal).
Inaugurado em 17 de janeiro, o
serviço representa a “vitória pela
vida, uma conquista para toda a

região. Para os pacientes o serviço
trará mais humanização e cuidado ao
nosso paciente que tanto precisa de
atenção e amor”, destacou a Secretária de Saúde, Marlúcia Maia.
Formado por uma equipe multidisciplinar composta por médico, enfermeiro, psicólogo, nutricionista e assistente social, a oncologia clínica
atende em média 300 pacientes, com
serviços de quimioterapia, hormonioterapia e consultas de segmento.
O próximo passo, de acordo com o
Prefeito, Zé Prates, é trazer para Salinas o serviço de radioterapia.

Endereço:
Travessa Antônio Carlos, S/N, Casa Blanca (ao lado da UPA)
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PREFEITURA INTENSIFICA
OBRAS MUNICIPAIS

Inauguração da Universidade Aberta e Integrada de Minas Gerais – UAITEC/Polo
Salinas. A unidade, que teve como investimento R$ 37.661,45, visa oferecer de
forma gratuita qualificação profissional a
jovens e adultos do Município.

Reforma do Hospital Municipal Dr. Oswaldo
Prediliano Santana (pintura e troca de piso)
Valor: R$ 504.790,81/
Ministério da Saúde/Caixa

Ampliação de Sistema de Esgotamento Sanitário (bairros; Centro, Betel, São
José, São Fidélis, Alto São João, Vista Alegre, Maracanã, Raquel, Santa Marta,
Conjunto habitacional Santa Felicidade) em parceria com a Copasa.
Valor: R$ 5.468.551,35/FUNASA

Construção de ponte e passarela
metálica sobre o rio Salinas

Construção de Creche/Escola
Infantil Proinfância Tipo 1, no bairro
Sagrada Família

Valor: R$ 473.152,53
Valor: R$ 2.129.642,19/FNDE

MAIS DE 5 MILHÕES EM EXECUÇÃO
EM OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO, CONSTRUÇÕES DE PONTES, PASSARELAS,
QUADRAS POLIESPORTIVAS, MELHORIAS NO MERCADO MUNICIPAL,
ENTRE OUTRAS IMPORTANTES OBRAS.

#fiqueemcasa
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Instalação de caixa d'água
no povoado de Vereda. Os
próximos passos serão a
construção da rede adutora,
sistema de cloração, rede
de distribuição e a instalação dos cavaletes nas
residências.
A COPANOR, importante
parceira neste empreendimento, assumirá o serviço
de abastecimento.
"Trazer água tratada para a
Vereda é compromisso da
atual gestão e o sonho dos
moradores", afirmou o VicePrefeito Heli Durães.

Foram emitidos em 2020 cerca de 70 notificações para limpeza de lotes a
fim de manter a limpeza da cidade e evitar a proliferação de insetos e animais peçonhentos. Os proprietários que não mantiverem seus terrenos
baldios limpos serão notificados e estarão sujeitos a multa e outras
sanções previstas na legislação municipal.
Agora é a sua vez, colabore com a limpeza da cidade.
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