
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DE PAULA
RUA CEL. TEODORINHO, 232 - CENTRO
FONE: (037) 3332-1442 – CEP: 35.543-000

e-mail:camaramsfp@gmail.com

CORONAVÍRUS AVANÇA NO INTERIOR

CORONAVÍRUS AVANÇA NO
INTERIOR

Os casos vem aumentando cada dia
mais nas cidades do interior e as
transmissões começam a ser
comunitárias.

CAMPO BELO
Campo Belo contava com 8 casos
confirmados no dia 31 de maio, sendo
que 5 já haviam sido curados e apenas
3 estavam em isolamento. 
Nos últimos dias o número de
pacientes contaminados aumentou
consideravelmente. Existem, hoje, 11
de junho, 30 casos confirmados, sendo
que destes, 06 já se encontram curados.
03 pacientes estão internados em
enfermarias e 1 no CTI na cidade.

Além disso, 1 paciente está hospitalizado na microrregião. 
Na data de hoje foi registrado a primeira morte por coronavírus no município. Trata-se de um
homem de 44 anos. O mesmo entrou no pronto atendimento da Santa Casa no dia 15 de maio com
quadro de síndrome respiratória grave, foi entubado e posteriormente levado ao CTI no dia 31 de
maio. Desde então, o mesmo evoluiu de forma desfavorável.
.
OLIVEIRA
Na cidade de Oliveira existem 11 casos de coronavírus confirmados, sendo que 1 paciente está
internado no hospital, 7 estão recuperados e 3 permanecem em isolamento domiciliar.
Foram notificados 210 casos suspeitos, destes 9 permanecem em isolamento domiciliar 
.
SÃO FRANCISCO DE PAULA
Foram notificados 32 casos suspeitos no último boletim do dia 10 de junho. Destes, 5 permanecem
em isolamento domiciliar. 2 casos foram confirmados e já se encontram curados. 
No momento, 2 pacientes estão aguardando resultado de exames para o diagnóstico da doença.
.
CLÁUDIO
Na cidade de Cláudio foram confirmados 17 casos de coronavírus, sendo que 8 já estão curados e 09
permanecem em isolamento domiciliar.
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.
CARMÓPOLIS DE MINAS
Em Carmópolis de Minas foram confirmados 53 casos, sendo que 35 já estão recuperadas e 18
permanecem em tratamento. 2 pacientes estão internados.
Ao todo, foram notificados 334 casos suspeitos. Destes, 192 estão em monitoramento.
.
CARMO DA MATA
Foram confirmados 03 casos de coronavírus na cidade, sendo que 2 já se encontram curados e 01
permanece em isolamento domiciliar.
Foram notificados 64 casos suspeitos, 12 foram descartados, 43 já saíram da quarentena e 06 estão
cumprindo isolamento domiciliar.
.
DIVINÓPOLIS
7 pacientes morreram em virtude do coronavírus. Existem 247 casos confirmados e 2467
notificações, sendo que 177 já se recuperaram.
.
LAVRAS
Foram confirmados 33 casos, sendo que 16 já se recuperaram e 14 estão em isolamento. 3 pacientes
residentes em lavras morreram em virtude da doença
.
Muito preocupante a situação do coronavírus nas cidades próximas. 

O momento é de termos os cuidados necessários: manter distanciamento social, uso de máscaras,
lavar as mãos, passar álcool gel, evitar aglomerações e quem puder, deve ficar em casa. É
importante cada um se lembrar de sua responsabilidade para evitar a propagação do vírus.

São Francisco de Paula, 11 de Junho de 2020.
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