Prefeito de Ouro Preto anuncia o fechamento
do comércio a partir de segunda-feira

A Prefeitura de Ouro Preto anunciou na manhã desta sexta-feira (8) que o comércio não essencial da
cidade volta a fechar a partir da segunda-feira (11) devido ao aumento dos casos da COVID-19. O
prefeito Angelo Oswaldo disse que espera que todos colaborem para que rapidamente a cidade possa
sair dessa situação. "Não queremos prejudicar ninguém, mas também não queremos expor as
pessoas aos riscos", explica.
Tuian Cerqueira, secretário de saúde, apresentou durante coletiva de imprensa os dados atualizados
da situação da COVID-19 em Ouro Preto e comentou que nunca houve tantos jovens contaminados e
ainda "vão morrer mais jovens de COVID-19 se a gente não fizer o que for necessário", alerta.
Para o secretário, o principal meio de transmissão do vírus é o transporte público. "Nós vamos
fiscalicar e cobrar da empresa para ter a higienização adequada e não ter superlotação", afirma.
Sobre a eficiência da CoronaVac, Tuian afirma que a Prefeitura de Ouro Preto fez uma boa aposta
entrando na fila do Instituto Butantan.
Atualmente, Ouro Preto tem tido 100% de ocupação das UTIs e nos leitos clínicos da Santa Casa de
Misericórdia, que atende também as cidades de Itabirito e Mariana. Segundo o último boletim
divulgado ontem pela Prefeitura, 1672 casos confirmados e 42 óbitos.

O QUE PODERÁ FUNCIONAR
Supermercados, padarias, lanchonetes, lojas de conveniência
Bares e restaurantes (somente para delivery ou retirada no balcão)
Açougues, peixarias, hortifutigranjeiros
Serviços de ambulantes de alimentação
Farmácias, drogarias, lojas de cosméticos, lavandeiras, pet shop
Bancos, casas lotéricas, cooperativas de crédito
Vigilância e segurança privada
Hotéis, motéis, campings, alojamentos e pensões,
Serviços de reparo e manutenção
Construção civil e obras de infraestrutura
Comércio de veículos, peças e acessórios automatores
Lojas de informática e aparelhos de comunicação
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