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Gmail - Resposta de demanda: Ondas e grupos

Gabinete do Prefeito - Caparaó - MG <gabinete@caparao.mg.gov.br>

Resposta de demanda: Ondas e grupos
bpms@prodemge.gov.br <bpms@prodemge.gov.br>
Para: gabinete@caparao.mg.gov.br

15 de maio de 2020 11:15

Resposta de demanda: 0000593742
Prezado(a) Prefeitura Municipal de Caparaó,
Sua solicitação foi respondida com assunto Ondas e grupos na unidade Secretaria de
Estado de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Ensino Superior
Mensagem: Prezados, bom dia.
O Município de Caparaó estuda a possibilidade de aderir ao Programa Minas Consciente.
Contudo, para fins de readequação da legislação local ao referido Programa, surgiu a dúvida a
respeito do enquadramento das "Atividades de organizações religiosas" na atual Tabela de Ondas
(https://www.mg.gov.br/sites/default/files/paginas/imagens/minasconsciente/cta__atividades_economicas_por_
ondas_v8.pdf),
uma
vez
que
a
Tabela
anterior
(http://www.emater.mg.gov.br/doc/Minas_Consciente/ctaatividades_economicas_por_ondas.pdf) trazia expressamente tais atividades inseridas na
chamada Onda Roxa (Setores que deverão retornar após a Pandemia).
Dessa forma, solicitamos informações a respeito do enquadramento atual dessas atividades no
referido Programa.
Atenciosamente,
-Pedro Henrique de Matos Martins
Assessor de Comunicação Social
Gabinete do Prefeito de Caparaó - MG
(32) 3747-1026 / 3747-1282

Resposta:
Bom dia.
A planilha com as atividades econômicas por ondas é atualizada sempre que necessário,
após monitoramento dos dados pela Sala de Situação da Secretaria de Estado de Saúde.
Como pode perceber no link enviado, a planilha encaminhada está na versão 8. Estamos
na versão 9. Sugerimos que sempre verifique o portal do Plano Minas Consciente para
se manter atualizado.
Além disso, ressaltamos que o Minas Consciente possui apenas 4 ondas (onda verde –
serviços essenciais; onda branca – baixo risco; onda amarela – médio risco; onda
vermelha – alto risco).
Existe uma lista de setores econômicos, que devido ao seu grande risco de propagação da
doença, compõe um grupo à parte, que só poderá ter suas atividades retomadas após
normalização da situação pandêmica no Brasil, esses estão identificados na planilha na
cor roxa, mas não é considerado uma onda. Além disso, os serviços especiais, que estão
na cor cinza na planilha, como a Administração Pública, Instituições de Ensino e
Transporte Público, são regulados em atos próprios. Sempre que necessário, consulte as
informações oficiais no site do plano: www.mg.gov.br/minasconsciente.

Para que possa avaliar o atendimento recebido, ou reabrir a demanda,por
favor, clique no link abaixo: Avaliação
Você pode cadastrar ou acompanhar suas demandas na área personalizada
do cidadão do Portal MG. Acesse: http://cidadao.mg.gov.br
* IMPORTANTE: Esta mensagem é gerada automaticamente, favor não respondê-la.
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