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  SMSA amplia vacinação para 
pessoas de 46 a 42 anos e convoca 
idosos de 62 e 61 para tomarem a 
segunda dose contra a Covid-19 

A SMSA vai ampliar a vacinação contra a Covid-19 e pessoas entre 
46 e 42 anos, completos até 31 de julho e exclusivamente residentes 
da capital, poderão se imunizar ainda nesta semana. Confira a 
programação para os próximos dias:
 
8 de julho, quinta-feira:  pessoas de 46 anos;
9 de julho, sexta-feira: pessoas de 45 anos;
10 de julho, sábado:  pessoas de 44 anos;
12 de julho, segunda-feira: pessoas de 43 anos;
13 de julho, terça-feira: segunda dose para idosos de 62 anos;
14 de julho, quarta-feira: pessoas de 42 anos;
15 de julho, quinta-feira: segunda dose para idosos de 61 anos.
 
As pessoas das faixas etárias anteriormente citadas precisam seguir 
as seguintes orientações no momento da vacinação:
 
•	 Ser cidadão residente em Belo Horizonte;
•	 Apresentar documento de identificação com foto;
•	 Não ter recebido vacina contra a Covid-19;
•	 Não ter recebido qualquer outra vacina nos últimos 14 dias;
•	 Não ter tido Covid-19 com início de sintomas nos últimos 30 dias.

 
O horário de funcionamento dos locais de vacinação em dias úteis é 
das 7h30 às 16h30 para postos fixos e extras e das 8h às 16h30 para 
pontos de drive-thru. Já aos sábados é das 7h30 às 14h para postos 
fixos e extras e das 8h às 14h para pontos de drive-thru. Já os locais 
de imunização da próxima semana serão disponibilizados no portal 
da Prefeitura em breve.

As pessoas convocadas deverão se vacinar exclusivamente nos 
locais a serem listados para cada grupo. Caso o usuário compareça 
em unidades diferentes daquelas definidas, não será realizada a 
vacinação.
 
Os locais são dinâmicos e passam por alterações diariamente por 
questões de logísticas para evitar aglomeração do público. Além 
disso, algumas pessoas procuram os pontos de vacinação em data 
posterior ao chamamento da Prefeitura, quando a disponibilização 
do imunizante para o público específico está mais concentrada em 
algumas unidades para evitar a perda de doses. 

  Servidores da SMSA participam de 
oficina do Laboratório de Inovação 
da Fundação João Pinheiro

Buscar melhorias para a área de gestão de pessoas contando com 
a colaboração dos envolvidos no processo de trabalho. Com esse 
objetivo, 18 colaboradores da Diretoria Estratégica de Pessoas 
(DIEP) da SMSA participaram de uma oficina de Desing Thinking, do 
Laboratório de Inovação em Governo. O curso, totalmente virtual, 
foi realizado nos dias 29 e 30 de junho, e ministrado pela assessora 
em Projetos de Inovação da Escola de Governo e Coordenadora do 
Laboratório pela Fundação João Pinheiro, Isabela Tolentino.

O Design Thinking é uma abordagem criativa usada para a resolução 
de problemas, comumente utilizada para os serviços de design, mas 
que tem sido amplamente aplicada no aprimoramento de serviços, 
inclusivo os públicos. 

Os participantes foram divididos em três grupos. Cada equipe 
pensou sobre um serviço da DIEP: atendimento devido a erros de 
pagamento, solicitação de SIGESP e contratação administrativa 
temporária. O primeiro dia da oficina foi voltado para o 
entendimento dos problemas, aplicando os conceitos máximos de 
Design Thinking usando a empatia para pensar sob a perspectiva do 
usuário do serviço. O segundo dia foi para criar soluções e priorizar 
quais seriam aplicadas.

A oficina com a equipe da DIEP foi a primeira aplicação do 
Laboratório em uma prefeitura.  A partir de agora, o próximo passo 
é implantar as melhorias, ainda seguindo os princípios do Design 
Thinking de empatia, colaboração e experimentação. “Pensar 
novos modelos de aprimoramento, agregando de outras áreas 
de conhecimento o que já tem dado certo, fortalece, aprimora e 
inova a forma de trabalhar. É necessário sair da zona de conforto 
e do automatismo que a alta demanda de serviço nos impõe para 
entregarmos cada vez mais produtos de qualidade, que satisfaça não 
só os indicadores, mas também agregue valor aos nossos “clientes”. 
Neste caso, os servidores da SMSA”, afirmou a subsecretária de 
Orçamento, Gestão e Finanças, Fernanda Girão.

  Cuidados com o corpo e mente: 
ginástica laboral na SMSA

Os trabalhadores do Nível Central contam agora com mais um 
incentivo à saúde no ambiente de trabalho. Tiveram início nesta 
semana as sessões de ginástica laboral. A ação é uma iniciativa do 
Movimenta PBH/SUS, coordenado pela Diretoria Estratégica de 
Pessoas (DIEP), e tem o objetivo de levar qualidade de vida e bem-
estar aos colaboradores.

O programa consiste em uma série de exercícios, de no máximo 10 
minutos, com técnicas de alongamento da cabeça, tronco, membros 
superiores e inferiores e de respiração. Durante os exercícios 
são trabalhadas a percepção corporal, reeducação de postura e 
compensação muscular.

A ginástica laboral tem sido realizada ao longo da manhã, entre 
8h e 11h30, em todos os andares da SMSA. “Entre os diversos 
benefícios dessa prática, destacam-se: melhora do sistema cardíaco, 
respiratório e esquelético, além do aumento da consciência corporal, 
prevenção de doenças ocupacionais. A ginástica também minimiza 
a fadiga, o esgotamento e a monotonia”, alertou a profissional de 
educação física, Aline Oleto.

Participe e veja benefícios da prática de exercícios físicos no 
ambiente de trabalho!

Dúvidas? asfnivelcentral@pbh.gov.br

  Arraiá virtual agita usuários da 
Academia da Cidade Fazendinha

A pandemia da Covid-19 trouxe uma série de mudanças para 
os profissionais e usuários das Academias da Cidade devido à 
necessidade de evitar aglomerações, praticar a etiqueta respiratória, 
o distanciamento social e o autocuidado.

As festas juninas sempre foram uma tradição nas Academias da 
Cidade, não só pela questão cultural tão pronunciada em nosso 
município, mas por representar uma oportunidade especial de 
interação e confraternização entre usuários e professores, sempre 
com muita dança e alegria. Diante desse cenário pandêmico, 
neste ano, mais uma vez, não foi possível a realização desta e de 
outras festas e eventos da forma costumeira. Por isso, a equipe 
da Academia da Cidade Fazendinha, na Regional Noroeste, decidiu 
promover de uma forma diferente, mas não menos animada, um 
Arraiá virtual.

Os usuários da academia receberam o convite com o link para 
participação do evento. As professoras ministraram a aula e todos 
puderam aproveitar as danças, devidamente protegidos, cada um 
em seu domicílio. A aula contou com a participação de 20 usuários, 
promovendo um encontro alegre e matando um pouco a saudade 
das celebrações da Academia.

Atualmente, a SMSA conta com 79 Academias da Cidade.
Neste mês, as atividades presenciais estão sendo retomadas de 
forma gradual.

 

Estão abertas as inscrições para seleções de vagas para:

•	 Referência Técnica - Nutricionista,  
na GAERE Nordeste | até 9 de julho;

•	 Referência Técnica - TSS, Biólogo,  
na Diretoria de Zoonoses | até 9 de julho;

•	 Referência Técnica - TSS, Enfermeiro,  
na ASTIS | Até 9 de julho;

•	 Referência Técnica - Cirurgião Dentista,  
na GEAPS | até 9 de julho;

•	 Referência Técnica - Enfermeiro,  
na GAERE Centro-Sul | até 9 de julho;

•	 Referência Técnica - TSS, Assistente Social,  
na GAERE Centro-Sul | até 13 de julho;

•	 Referência Técnica - TSS, Fisioterapeuta,  
na Gerência de Apoio Técnico à Saúde | até 14 de julho;

•	 Referência Técnica - Enfermeiro,  
na GAERE Norte | até 16 de julho.

Os interessados devem enviar a documentação necessária para o 
e-mail: selecao.nasf@pbh.gov.br.

Os editais com todas as informações estão disponíveis  AQUI 

O servidor Sérgio Ribeiro Cardoso, BM 72785-0, foi selecionado 
para assumir a gerência da Farmácia Regional Norte - DRES Norte.

A servidora Isabel Maria Gomes Soares, BM 084999-9, foi 
selecionada em para ocupar a vaga de Referência Técnica - Médico- 
GEAPS. 

Mande sugestões para o Acontece Saúde pelo email: 

comunicasaude@pbh.gov.br

ACESSE AS EDIÇÕES ANTERIORES:

prefeitura.pbh.gov.br/saude/acontece-saude

https://prefeitura.pbh.gov.br/saude/informacoes/gestao-de-pessoas/processos-seletivos

