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JABOTICATUBAS NO ENFRENTAMENTO AO COVID-19

As primeiras informações sobre o Coronavírus, 

nome popular para o COVID-19, chegaram ao Brasil 

no dia 31 de dezembro de 2019. Até então, era 

apenas uma pneumonia desconhecida que surgiu 

na cidade de Wuhan, na China, onde os primeiros 

pacientes teriam sido expostos ao novo vírus em 

um mercado de peixes. 

Da China para o mundo o vírus se espalhou com 

muita facilidade e desembarcou no Brasil, mais 

precisamente em São Paulo, em pleno carnaval, 

no dia 21 de fevereiro, em um homem de 61 anos, 

que esteve na cidade de Turim, na Itália. Poucos 

dias depois e com mais de 100 infectados em todo 

o pais, o vírus chegou a Belo Horizonte, no dia 16 de 

março. Até então, cientistas estudavam uma 

maneira de conter o vírus que se espalha 

rapidamente com sintomas muito mais agressivos   

que uma gripe comum. 

Em 17 de março o Brasil teve o primeiro registro de 

óbito con�rmado pelo coronavírus. Nesta mesma 

data, vários locais do mundo já apresentavam 

índices assustadores de mortes e mesmo com 

várias medidas de prevenção adotadas em todo o 

país, este número continua crescendo.

Jaboticatubas ainda não apresentava casos de 

coronavírus mas a situação demandava medidas 

de proteção e prevenção. O decreto nº 3.685 de 17 

de março, estabeleceu o cancelamento dos 

eventos; suspendeu as atividades na rede 

educacional de ensino estadual, municipal, 

particular e em creches públicas; sugeriu o 

trabalho em casa sempre que possível e que 

pessoas que se encontram nos grupos de risco 

evitem sair de casa; restringiu a entrada em 

unidades de saúde; instalou o Comitê Gestor do 

Plano de Prevenção e Contingenciamento em 
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Higienização nos pontos de aglomeração

Equipamentos para os pro�ssionais da linha de frente

CORONAVÍRUS
COVID-19

KIT MERENDA

ESCOLAR

Válido somente para os pais ou

responsáveis que NÃO realizaram 

o cadastro na Secretaria 

Municipal de Educação.

REABERTURA DO CADASTRO

DE 19 A 26 DE MARÇO

Saúde do COVID-19; entre outros. No dia 20 de 

março, outro decreto (3.689), determinou o 

fechamento de todos os estabelecimentos 

comerciais não essenciais no município. 

Mesmo com todos os cuidados, no dia 10 de abril 

veio a con�rmação do primeiro caso de corona- 

vírus em Jaboticatubas. Desde então, a prefeitura 

adotou novos métodos de prevenção como o 

monitoramento (pelo Comitê Gestor do Plano de 

Prevenção e Contingenciamento em Saúde do 

COVID-19) do paciente infectado e de outras 

pessoas que tiveram contato ou apresentaram 

sintomas gripais suspeitos; higienização dos 

principais pontos de aglomeração, sendo que 

agora a higienização é realizada com quaternário 

de amônio; fechamento total (com exceção de 

farmácias e postos de combustíveis) dos 

comércios em dias estratégicos, visto a elevada 

concentração de pessoas na cidade; envio de 

equipamentos para o enfrentamento do corona- 

vírus para a Fundação Hospitalar Santo Antônio 

(FHSA), entre eles um monitor cardíaco, oxímetro 

e termômetros a laser; aquisição de equipamen-

tos de proteção individual (EPI) para os pro�ssi- 

onais que estão na linha de frente; afastamento ou 

trabalho em casa dos funcionários que se 

encontram no grupo de risco; ampliação dos 

canais de denúncia por celular; informações sobre 

o COVID-19 nos meios digitais e uso obrigatório 

das máscaras de proteção individual, desde o dia 

14 de abril.

Muita coisa mudou desde o começo desta 

pandemia. Pessoas trabalhando de casa, outras 

sem trabalho, outras com trabalho reduzido e 

assim a economia do mundo e também da nossa 

cidade �cou prejudicada. O auxílio emergencial, 

lançado pelo governo federal, ajudou parte da 

p o p u l a ç ã o,  m a s  h o u ve  p e ss o a s  q u e  n ã o 

conseguiram utilizar o aplicativo e com isso, a 

prefeitura disponibilizou assistência e orientação 

para os que tiveram di�culdade em realizar o 

cadastro. Além disso, a prefeitura municipal está 

distribuindo o Kit Merenda Escolar aos pais e 

responsáveis dos alunos da rede municipal e 

conseguiu da Coordenadoria Estadual de Defesa 

Civil (CEDEC) doação de cestas básicas, kits de 

higiene pessoal e equipamentos de proteção 

individual distribuídos a população já cadastrada 

na Secretaria Municipal de Desenvolvimento e 

Promoção Social.
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Doação do CEDEC para Jaboticatubas

Fique em casa
Saiba tudo sobre o COVID-19 em 

Jaboticatubas no site:

www.jaboticatubas.mg.gov.br

A situação do município, até o momento (dia 20 de 

maio), é de 70 pessoas con�rmadas para COVID-

19.  Dessas,  63 estão assintomáticas e  7 

apresentaram sintomas. Do total de casos 

investigados, 30 foram descartados e 109 

noti�cados pelas Unidades Básicas de Saúde 

(UBS), onde 78 se encontram em monitoramento 

ativo e 63 já tiveram o monitoramento encerrado.  

Duas pessoas com COVID-19 foram recuperadas e 

ainda não apresentamos óbitos. Números 

extremamente alto para uma cidade interiorana 

como Jaboticatubas. 

Vários eventos foram cancelados como as Feiras 

de Artesanato e Feiras Raízes do Campo, que 

aconteciam todo segundo e quarto sábado de 

todo mês, as atividades do Cras (sede e distrito), 

os torneios de futebol, a Semana Santa, a festa 

dos mascarados e provavelmente cancelaremos 

outros eventos. Tudo para preservar a população 

de um vírus que mata cada dia mais.

O CORONAVÍRUS NÃO É BRINCADEIRA e os casos 

de noti�cação da doença só crescem no Brasil. 

Com quase 300 mil pessoas com a doença, nos 

tornamos o terceiro país  em número de 

i n fe c t a d o s  e  m u i t a s  d e l a s ,  a p e s a r  d e 

assintomáticas, transmitem a doença. Outras, 

não tiveram tanta sorte. Passamos de 19 mil 

mortos em todo país.

A Prefeitura Municipal de Jaboticatubas continua 

com todas as medidas de proteção, prevenção e 

cuidado com a população, mas precisamos contar 

com a sua ajuda! Vamos todos lavar as mãos, usar 

álcool em gel 70%, utilizar as máscaras de 

proteção, ir ao hospital somente se sentir falta de 

ar e acima de tudo, �car em casa. Estas são as 

medidas de prevenção mais e�cazes no combate 

à doença.

Estamos con�antes de que tudo isso irá passar!



A SERVIÇO DA NOSSA GENTE - EDIÇÃO 05/2020 04

CEDEC DOA AJUDA HUMANITÁRIA 

PARA JABOTICATUBAS

A Prefeitura de Jaboticatubas tem buscado contribuir para o combate da pandemia do coronavírus 

em várias frentes. Como parte desta iniciativa e através da Secretaria Municipal de Saúde, enviou à 

Fundação Hospitalar Santo Antônio (FHSA) equipamentos a �m de contribuir para o tratamento de 

pacientes com COVID-19 no município. Entre os equipamentos estão um monitor cardíaco, 

oxímetro e termômetros com laser infravermelho. 

Todas as ações de prevenção ao coronavírus estão sendo aplicadas pela prefeitura para evitar um 

número elevado de casos con�rmados e de pacientes internados.    

Uma das medidas de combate ao coronavírus 

em Jaboticatubas é a higienização de ruas e 

espaço públicos da cidade considerados 

estratégicos na propagação do Coronavírus. 

Para                 Para ajudar na e�cácia desta 

a ç ã o,            a ç ã o,  a  P r e fe i t u r a  d e 

Jaboticatubas,     Jaboticatubas, através da 

Secretaria            Secretaria Municipal de Saúde 

e                       e Secretaria Municipal de 

Segurança            Segurança Social e Meio 

Ambiente,                    Ambiente, utiliza o Quarte-

nâ-rio de                     nârio de Amônio, produto 

mundial-men   mundialmente e�caz e utilizado 

utilizado             nas principais cidades.

O Ideal é que cada pessoa tenha de

2 a 3 máscaras 

Troque de máscara a cada quatro horas

Após o uso, deixe de molho na água

sanitária por 20 minutos

Lave separadamente de outras roupas

Após secagem, passe com ferro quente

e guarde em local limpo e seco

REUTILIZE SUA MÁSCARA CASEIRAHIGIENIZAÇÃO DAS RUAS

PREFEITURA ENVIA EQUIPAMENTOS PARA A FHSA DE COMBATE A PANDEMIA
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MÃE

FIC
A EM

CASA!

Nesta quarentena, o melhor presente

para sua mae, e ficar em casa!~ ´
Feliz

das S  
Reunir pessoas queridas, 

só com videoconferência.

É tudo junto e separado!

A rua Dom Carlos Vasconcelos, a partir da esquina com a rua

José Luiz Marques até a esquina com a rua Benedito Quintino, 

está interditada para a conclusão da obra de recapeamento.

Para seguir sentido ao bairro Bom Jesus, São José do Almeida

 e comunidades como Capão Grosso, o trânsito será desviado 

para a rua Santa Cruz que segue em mão dupla. 

Pensando na proteção e cuidado com a toda a 

equipe de saúde, a Prefeitura de Jaboticatubas, 

através da Secretaria Municipal de Saúde, 

garantiu a todas as equipes que estão na linha de 

frente da pandemia, equipamentos de proteção 

individual (EPI's) que possa garantir a segurança 

dos pro�ssionais.

Entre os itens de proteção está a máscara 

individual, luva, avental, touca, óculos de proteção 

e protetor facial.

PREFEITURA GARANTE ITENS DE PROTEÇÃO 

CONTRA O CORONAVÍRUS

O trecho permanece fechado nos próximos 15 dias. 
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