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Ofício nº. 007/2021   

 

Matipó-MG, 28 de janeiro de 2021 

 

 

 

Ao Senhor 

LUCIO FLAVIO SLEUPJENS 

UNIVERTICE 

Matipó - MG 

 

 

 

Assunto: Informação sobre realização de eventos 

 

 

 

Prezado Senhor, 

 

 

 

Por meio do Decreto Municipal nº 046/2020 e pela orientação do Comitê Extraordinário 

Covid-19 que aprovou, em reunião nesta quarta-feira (27/01/2021), a modernização do Minas 

Consciente, plano elaborado pelo Executivo mineiro para garantir a retomada segura da 

economia no Estado durante a pandemia.  

Ficou estabelecido na nova versão, o comércio e os eventos, por exemplo, serão liberados 

mesmo que a cidade esteja na onda vermelha, mas terão que seguir algumas regras, pensando 

na saúde, no distanciamento e evitando qualquer risco acentuado para a sociedade. 

Assim, ficou estabelecido que em eventos, a limitação de pessoas será de 30 na onda 

vermelha, 100 na onda amarela e 250 na onda verde. Nas ondas vermelha e amarela, o 

protocolo é mais restritivo, envolvendo o controle de fluxo na entrada dos estabelecimentos, o 

limite de uma pessoa por atendente no comércio não essencial, a proibição de 

autoatendimento para reduzir o contágio dentro dos estabelecimentos, a medição de 

temperatura na entrada e o estímulo aos agendamentos.  

 

 

Para conhecimento segue abaixo, o quadro demonstrando a orientação: 

http://www.mg.gov.br/minasconsciente
http://www.mg.gov.br/minasconsciente
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Complemento a informação supracitada, que em reunião do Comitê Executivo Covid-19 

também definiu nesta quarta-feira (27/1) as mudanças de onda no Minas Consciente, incluído 

a macrorregião do SUDESTE DE MINAS na onda vermelha: 

 

 

 

 Sendo o que me cumpre informar, reitero os protestos de estima e consideração. 

 

 

Atenciosamente, 

 

 

RAFAELA APARECIDA COELHO DE JESUS 

VIGILÂNCIA SANITÁRIA 


