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SMSA intensifica vistorias em
bares e restaurantes

A Vigilância Sanitária intensificou as ações de fiscalização em
bares, em restaurantes e em outros espaços de uso coletivo na
capital. As operações acompanham a orientação geral do Comitê
de Enfrentamento à Covid e contam ainda com os trabalhos das
equipes de fiscalização da Política Urbana e da Guarda Municipal. O
objetivo é conter o avanço da Covid-19 em Belo Horizonte.
Desde o início da pandemia até o último mês de outubro, a Visa
fez 9.433 vistorias Covid-19, o que corresponde a cerca de 314
fiscalizações por semana. Até o momento, 891 estabelecimentos
foram advertidos.
As ações verificam o cumprimento dos protocolos sanitários
determinados para funcionamento dos espaços, tais como o uso
de EPIs por trabalhadores, higienização e capacidade máxima de
pessoas nos locais e em mesas.
Além de bares e restaurantes, a Vigilância também tem vistoriado
supermercados, padarias, sacolões, açougues, farmácias,
academias, salões de beleza e estabelecimentos de saúde. As
equipes trabalham em horários dinâmicos, com acompanhamento
inclusive aos finais de semana.
Para a diretora da Vigilância Sanitária, Zilmara Ribeiro, este é um
trabalho primordial para o enfrentamento à Covid-19 e cuidado
com a população. “Essas fiscalizações são de suma importância,
uma vez que possibilitam manter a flexibilização dos espaços, com
as medidas de segurança necessárias para o seu funcionamento.
As abordagens são feitas em caráter educativo, para que os
responsáveis pelos estabelecimentos acompanhem adequadamente
a implantação dos protocolos e conscientizem o seu público quanto
à necessidade do cumprimento”, afirma.

Prefeitura promove Semana
da Vacinação Antirrábica

A Secretaria Municipal de Saúde estruturou a Semana de Vacinação
Antirrábica animal. Neste ano, como forma de evitar aglomeração
nos locais de vacinação, e prevenção à Covid-19 a campanha será
realizada durante uma semana, de 7 a 12 de dezembro, exceto dia 8
que é feriado. São cerca de 150 locais, incluindo os Centros de Saúde.
A última campanha foi realizada em 2018. Ano passado o Governo
Federal não disponibilizou o quantitativo de doses para vacinação
em massa, pois o Ministério da Saúde não conseguiu no mercado o
imunizante para uma campanha de abrangência nacional.
Mesmo sem a realização da vacinação em massa, em 2019 a
Prefeitura manteve a vacinação seletiva no Centro de Controle de
Zoonoses. “Também mantivemos a vacinação dos animais recolhidos
em vias públicas ou aqueles de área de risco devido a identificação
de morcegos positivos para raiva, dentro do processo de vigilância
contínua que a SMSA realiza”, explica o Subsecretário de Promoção
e Vigilância em Saúde, Fabiano Pimenta.
O objetivo da campanha é manter o controle da raiva em Belo
Horizonte. Embora a doença não seja registrada em humanos
desde 1984 e em cães desde 1989, o vírus da raiva permanece em
circulação no município.

Exposição destaca a Consciência
Negra na SMSA

O prédio do Nível Central recebe uma mostra de fotografias,
cartazes e frases para destacar o Dia da Consciência Negra,
comemorado em 20 de novembro. As peças estão expostas no hall
de entrada e em todos os andares.
A ação foi realizada pelo Programa BH de Mãos dadas contra a Aids
e segue até esta sexta-feira (27). Veja o trabalho e prestigie!

Dia mundial de luta contra a
AIDS tem evento online

No dia 1º de dezembro é comemorado o Dia mundial de luta contra
a AIDS. Para reforçar sobre a importância da prevenção às infecções
sexualmente transmissíveis, a Coordenação de Saúde Sexual e
Atenção às IST, AIDS e Hepatites Virais e o Movimenta PBH-SUS,
promovem palestras e bate-papo on-line com os temas:
No dia 1º de dezembro: “Impacto da COVID nas pessoas vivendo
com HIV e profissionais de saúde”;
No dia 2 de dezembro: “Diferença entre HIV e AIDS, janela
imunológica, PrEP, PEP e sobre como é o tratamento do HIV hoje”; e
“A Vida do Soropositivo Hoje - desconstruindo estigmas, convivendo
com o HIV, qualidade de vida e relacionamentos sorodiscordantes”,
quando também serão apresentados os serviços oferecidos pela
Rede SUS-BH.
Fiquem atentos os links para acesso serão divulgados nos
próximos dias.

Orientações sobre o
período eleitoral

Com a eleição para prefeito definida, alguns pontos da Lei
Eleitoral já deixaram de vigorar, com destaque para as vedações
de publicidade institucional. Outros itens, porém, que dispõe de
determinadas contratações e concessões seguem em vigor até a
posse do novo mandato.
Com a liberação da publicidade institucional, o Acontece Saúde já
voltou a circular na semana passada; o conteúdo do portal da PBH
foi reativado, assim como as redes sociais. Também não há mais
impedimentos em relação ao uso do slogan “Governando para quem
precisa” em materiais gráficos e digitais.
Conforme a Procuradoria Geral do Município, ficam vedadas
até a posse: nomear, contratar ou, de qualquer forma, admitir,
demitir sem justa causa, suprimir ou readaptar vantagens, ou,
por outros meios, dificultar ou impedir o exercício funcional e,
ainda, remover, transferir ou exonerar servidor. Exceto em casos
específicos para nomeação ou exoneração de cargos em comissão
e designação ou dispensa de funções de confiança; nomeação dos
aprovados em concursos públicos homologados até 15 de agosto
de 2020; nomeação ou contratação necessária à instalação ou ao
funcionamento inadiável de serviços públicos essenciais, com prévia
e expressa autorização do Chefe do Poder Executivo (art. 73, inc. V,
da Lei nº 9.504/97).
Também é vedada até a posse a distribuição gratuita de bens,
valores ou benefícios por parte da Administração Pública, exceto
nos casos de calamidade pública, de estado de emergência ou de
programas sociais autorizados em lei e já em execução.

SMSA abre seleção para
promoção de médicos efetivos

Foi publicado no DOM de 20/11/2020 o edital para o processo
seletivo de promoção dos servidores médicos para a Classe C.
Para participar os candidatos precisam:
✔ Encontrar-se em efetivo exercício das atribuições de seu cargo
público;
✔ Estar posicionado, há no mínimo três anos, a partir do nível V da
classe B;
✔ Não haver faltado, sem justificativa, a mais de 1% dos dias
a partir da data do posicionamento na classe B até o dia
de inscrição no processo seletivo e/ou nesse intervalo não
sofrer punição disciplinar de qualquer natureza aplicada pela
CGM, em decorrência de decisão proferida em procedimento
administrativo disciplinar.
Ao todo, serão promovidos 32 servidores.
A inscrição e entrega de documentação deve ser feita pessoalmente,
ou por procuração simples, na Av. Afonso Pena, 2336 – 7º andar –
Funcionários – Belo Horizonte – MG, de segunda a sexta-feira, das
9h às 17h, até o dia 4/12/2020.
Leia, AQUI, o edital na íntegra.

Até o dia 25/11 estão abertas as inscrições para seleção de vaga
para gerente adjunto da UPA Norte. Os interessados devem se
inscrever e enviar a documentação necessária por e-mail para:
selecao.nasf@pbh.gov.br.
Estão abertas as inscrições para seleção interna de Técnico Superior
de Saúde para o Programa do Controle do Tabagismo – DPSV/SMSA.
Os interessados têm até o dia 30/11 para enviar a documentação
necessária por e-mail para: selecao.nasf@pbh.gov.br.
Os editais com todas as informações estão disponíveis em
prefeitura.pbh.gov.br/saude/informacoes/gestao-de-pessoas.

Mande sugestões para o Acontece Saúde pelo email:
comunicasaude@pbh.gov.br
ACESSE AS EDIÇÕES ANTERIORES:
prefeitura.pbh.gov.br/saude/acontece-saude

