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COVID-19

Próximos 15 dias em Minas, que envolvem projeção de pico das contaminações
pelo coronavírus, exigem atenção máxima. Estado já registra 53.351 infectados

Governo apela por adesão
'crucial' ao isolamento
GLADYSTON RODRIGUES/EM/D.A PRESS

ELIAN GUIMARÃES E CRISTIANE SILVA

Em meio ao crescente número de casos confirmados de
COVID-19 e óbitos provocados
pela doença respiratória em Minas Gerais, o secretário de Saúde do estado, Carlos Eduardo
Amaral, pediu que a população
não baixe a guarda em relação
ao isolamento social e enfatizou que o comportamento das
pessoas nos próximos 15 dias
será crucial no combate à pandemia do novo coronavírus e
nas decisões sobre a flexibilização da quarentena.
Na semana em que o número
de mortes pela COVID-19 atingiu
a casa dos milhares em Minas
Gerais, os números da doença seguem em crescimento acelerado,
com previsão de pico para o dia
15. Em 24 horas, a Secretaria de
Estado de Saúde (SES-MG) confirmou mais 2.644 casos de contaminação pelo novo coronavírus e
51 mortes, novo recorde depois
dos 50 óbitos anunciados na
quinta-feira.
Ainda segundo os dados do
governo do estado, divulgados na
manhã de ontem, Minas tem, hoje, 53.351 registros de infecção pelo vírus. O número de óbitos confirmados desde março é de 1.110.
Ainda há 20.559 casos de pacientes acompanhados por profissionais de saúde ou aguardando
atualização dos municípios –, e
31.682 recuperados.
Ao recomendar, ontem, que a
população fique atenta ao isolamento social e comentar o nível
de ocupação de leitos de unidades de terapia intensiva (UTIs), o
secretário de Saúde, Eduardo
Amaral, explicou que os equipamentos, em especial ventiladores
mecânicos e monitores, têm sido
distribuídos seguindo critérios
técnicos, relacionados aos planos

de contingência de cada macrorregião, e à quantidade de registros de contaminação em relação
ao número de leitos disponíveis
e da população usuária do Sistema Único de Saúde (SUS).
Amaral anunciou a entrega de
40 novos leitos de UTI no Hospital Júlia Kubitschek, que devem
estar disponíveis em 30 dias. São
resultado de uma obra que se arrastava havia seis anos naquela
unidade de saúde, referência na
Região Metropolitana de Belo
Horizonte.
A doença já alcança 717 municípios mineiros, o equivalente a

84% das 853 cidades do estado.
Em Belo Horizonte, são 6.976 casos da COVID-19. Desses pacientes, 168 morreram. Considerando-se os registros em um único
dia, a capital mineira voltou a liderar o número de mortes. Dos
51 óbitos verificados em Minas,
11 ocorreram em BH, seguida de
Contagem, com sete mortes;
Uberlândia e Governador Valadares, com seis, e Leopoldina, na Zona da Mata, com cinco.
As outras mortes ocorreram
em Bom Jesus do Galho, Timóteo,
Diamantina, Araguari, Rio do Prado, Muriaé, Juiz de Fora, Teófilo

PREFEITURA MUNICIPAL DE
CORAÇÃO DE JESUS

PREFEITURA MUNICIPAL DE
CORAÇÃO DE JESUS

Torna público o Pregão Presencial nº
036/2020, cujo objeto é O REGISTRO DE
PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE PNEUS E
BATERIA PARA MANUTENÇÃO DA FROTA
MUNICIPAL DE CORAÇÃO DE JESUS.
Horário/Data: 07:30:00 de Quinta-feira, 16 de
Junho de 2020. Edital disponível no site
www.coracaodejesus.mg.gov.br ou e-mail:
licitacoracao@yahoo.com.br.
Maiores informações através do telefone:
(38)3228-2282.

Torna público o Pregão Presencial nº
0037/2020, cujo objeto é REGISTRO DE
P R E Ç O S PA R A A Q U I S I Ç Ã O D E
MEDICAMENTOS DESTINADOS A
ATENDER AS NECESSIDADES DO
HOSPITAL, PROPOSTA NUMERO
36000.28000.2812962/01-900.
Horário/Data: 07:30:00 de Sexta-feira, 17
de Julho de 2020. Edital disponível no site
www.coracaodejesus.mg.gov.br ou e-mail:
licitacoracao@yahoo.com.br.
Maiores informações através do telefone:
(38)3228-2282.

EDITAL
DE
CONVOCAÇÃO
PARA
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
ELETRÔNICA - A Diretoria Executiva do Sindicato
dos Professores de Universidades Federais de Belo
Horizonte, Montes Claros e Ouro Branco – APUBH,
entidade sindical de primeiro grau, inscrito no CNPJ nº
21.853.775/0001-80, com sede na Rua Artur Itabirano,
70, bairro São José/Pampulha, Belo Horizonte - MG,
CEP 31275-020, no uso de suas atribuições estatutárias,
convoca toda a categoria dos docentes ativos e inativos de Universidades Federais de sua base territorial
para a realização de Assembleia Geral Extraordinária
Eletrônica, nos termos do art. 21 do Estatuto, a ser realizada no dia 10/07/2020 (sexta-feira) às 13:30 horas,
em primeira convocação, e às 14:00 horas , em segunda
e última convocação, com término às 16:30 horas. A
votação eletrônica será realizada após cada ponto de
pauta, em plataforma virtual a ser informada no site do
sindicato, para apreciação e deliberação dos seguintes
pontos de pauta: 1. Informes; 2. Análise de Conjuntura;
3. Eleições do APUBH; 4. Retomada do Semestre. Belo
Horizonte, 04 de julho de 2020. Diretoria Executiva

Eguimércio Antunes Evangelista – Pregoeiro

Não é momento
de flexibilizar.
Trabalhamos
com projeções
baseadas em
análises técnicas
de números
■ Carlos Eduardo Amaral,
secretário de Estado de Saúde

Aglomeração em rua de Santa Luzia, na Grande BH, região onde ocorreram 16 dos 51 óbitos verificados em todo o estado num período de 24 horas

Eguimércio Antunes Evangelista
Pregoeiro

PREFEITURA DE VESPASIANO/MG

PL 032/2020 – PE 006/2020–
HOMOLOGAÇÃO. Homologo o
certame que teve como objeto a
aquisição de equipamentos
médicos hospitalares, para
atendimento continuado do
laboratório Municipal de
Ve s p a s i a n o , c o n f o r m e
solicitação da Secretaria
Municipal de Saúde, o item 1 a
Bioplasma Produtos para
Laboratório e Correlatos, VL: R$
10.499,99 e o item 2 a
Hoffmannlab Produtos para
Laboratório Eireli., VL R$
9.550,00. Patrícia Macieira,
Sec. de Administração.

PREFEITURA DE VESPASIANO/MG

J U L G A M E N TO D O P L N º
113/2020 – PP. Nº 022/2020.
Objeto: Contratação de empresa
fornecedora de pães, sanduíches
e lanche, em atendimento as
necessidades das escolas e
creches, conforme solicitação da
Secretaria Municipal de Educação.
A pregoeira julga classiﬁcada 1ª
colocada no lote 02 á empresa
RANGAP DISTRIBUIDORA DE
ALIMENTOS LTDA – ME, no valor
total de R$ 78.350,00, que deverá
apresentar as amostras conforme
edital, até dia 08/07/2020. E,
tomara as providencias para
anular o lote 01. Nathália Reis –
Pregoeira Oﬁcial.

PREFEITURA DE VESPASIANO/MG

PREFEITURA DE VESPASIANO/MG

PL Nº 125/2020 – PP RP Nº
025/2020. AVISO DE LICITAÇÃO.
OBJETO: Formação de registro de
preços para futura e eventual
aquisição de serviços de mão de
obra para manutenção de veículos
oﬁciais pertencentes à frota do
município de Vespasiano/MG,
assim como aqueles veículos que
vierem a ser incorporados ao
patrimônio do município, conforme
condições, exigências, estimativas
e especiﬁcações descritas no
termo de referência e seus
anexos, de acordo com a
solicitação do Departamento de
Transporte e Oﬁcina, vinculado à
Secretaria Municipal de
Administração. Credenciamento:
Das 13h30min às 13h45min do dia
16/07/2020 e o recebimento dos
envelopes será às 13h45min deste
mesmo dia. O edital encontra-se
disponível no site da Prefeitura:
www.vespasiano.mg.gov.br.
Camila Lorraine Pereira Perdigão
– Pregoeira Oﬁcial.

RETIFICAÇÃO DA PUBLICAÇÃO
DE JULGAMENTO DO PL Nº
112/2020 – PP. RP. Nº 021/2020.
Objeto: Formação de registro de
preços, resultante de propostas de
empresas que ofereçam o menor
custo para eventual fornecimento
de hortifrutigranjeiros (folhosos,
legumes, raízes e tubérculos,
frutas e ovos), em atendimento Às
escolas e creches municipais.
Onde se lê: A pregoeira julga
VENCEDORA e HABILITADA a
empresa: DIVINAGULA
HORTIFRUTI EIRELI, no valor
total de R$ 641.469,50. Leia-se: A
pregoeira julga classiﬁcada a 1ª
colocada a empresa:
DIVINAGULA HORTIFRUTI
EIRELI, no valor total de R$
641.469,50, que deverá
apresentar as amostras até o dia
08/07/2020, conforme edital.
Camila Lorraine Pereira Perdigão
– Pregoeira Oﬁcial.

PREFEITURA DE VESPASIANO/MG

PL 123/2020 - PE 30/2020.
ESCLARECIMENTO DE
PUBLICAÇÃO. Na publicação
de 02/07/2020, onde se lê Início
da sessão de disputa de
preços: 09:15 do dia
10/07/2020, leia-se 13:30.
Edital disponível nos sites
www.vespasiano.mg.gov.br e
w w w. l i c i t a c o e s - e . c o m . b r.
Carolina Valadares, Pregoeira.

PREFEITURA DE VESPASIANO/MG

PL 128/2020 - PE 031/2020.
AVISO DE LICITAÇÃO. Registro
de Preços para aquisição de dietas
e suplementos em atendimento a
demanda judicial. Início de
acolhimento de proposta: Às 08h
do dia 17/07/2020; Início da sessão
de disputa de preços: 09:15 do dia
21/07/2020. Edital disponível nos
sites www.vespasiano.mg.gov.br e
www.licitacoes-e.com.br. Carolina
Valadares, Pregoeira.

PREFEITURA DE VESPASIANO/MG

PL 114/2020 - PP 023/2020. 1º
RETIFICAÇÃO DE EDITAL. A
pregoeira torna público aos
interessados a primeira retiﬁcação
do edital. Credenciamento:
09h30m às 09h45m do dia
17/07/2020 no Auditório da
Prefeitura. A sessão de lances
ocorrerá em ato contínuo.
Informações no site:
http://www.vespasiano.mg.gov.br/
licitacoes-em-andamento/.
Carolina Valadares, Pregoeira.

Otoni, Frutal, Taiobeiras, Nova
Serrana, Cataguases, Santo Antônio do Aventureiro, Betim, Ibirité,
Sabará, Santa Luzia e Vespasiano.

FALTA DE PESSOAL O secretário-

adjunto de Estado de Saúde, Marcelo Cabral, reconhece a dificuldade na contratação de médicos
e profissionais da saúde.“A administração pública, mesmo em
contratações emergenciais, tem
limitações e deve observar alguns requisitos. Mas já fizemos
mais de 20 chamamentos para os
hospitais de referência no estado.”

Eduardo Amaral preferiu não
sinalizar uma data para retomada gradual das atividades comerciais nas cidades onde o estado
acompanha a flexibilização do
isolamento social. “Não é momento de flexibilizar, ou modificar o isolamento. Trabalhamos
com projeções baseadas em análises técnicas de números que
tentam chegar mais o próximo
da realidade.”
De acordo com secretário, somente após passado o pico da
contaminação será possível“avaliar o que aconteceu. Então, começaremos a sinalizar, via pro-

grama Minas Consciente (conjunto de regras oferecidas aos
prefeitos para reabertura do comércio), sobre flexibilização”.

❚ BALANÇO
MUNICÍPIOS ONDE HOUVE MAIOR
NÚMERO DE MORTES EM 24 HORAS
Belo Horizonte . . . . . . . . . . . . . .11
Contagem . . . . . . . . . . . . . . . . .7
Uberlândia . . . . . . . . . . . . . . . . .6
Governador Valadares . . . . . . .6
Leopoldina . . . . . . . . . . . . . . . . .5

Criança de 4 anos é a vítima mais jovem
CRISTIANE SILVA
A vítima mais jovem do novo coronavírus em Minas Gerais é uma menina de 4 anos,
que morava na cidade histórica
de Diamantina, porta de entrada do Vale do Jequitinhonha. A
morte foi registrada no boletim
epidemiológico de ontem da
Secretaria de Estado de Saúde.
Segundo o mapa de dados sobre a COVID-19, a criança morreu na terça-feira, e tinha uma
comorbidade. No entanto, o levantamento não aponta quais

Poços conclui
obras de
hospital de
campanha

doenças associadas acometiam
os pacientes.
O estado registrou quatro
óbitos de pessoas com idades
entre 1 e 19 anos. A média de
idade das 1.110 pessoas que
morreram desde março é de 68
anos. De acordo com a Prefeitura de Diamantina, foi o primeiro
óbito pela doença registrado no
município, que tem 29 casos
confirmados de contaminação.
A criança estava internada
no Hospital Nossa Senhora da
Saúde. Em vídeo publicado no
YouTube na terça-feira, a secre-

PREFEITURA DE POÇOS DE CALDAS/DIVULGAÇÃO

Unidade de saúde resultou
de investimentos da
prefeitura local, doações
do antigo proprietário do
imóvel, de verbas e
equipamentos

RODRIGO SALGADO*
Cidade mais populosa do Sul
de Minas Gerais, Poços de Caldas
ganhoureforçonocombateàpandemia do novo coronavírus, o seu
primeiro hospital de campanha. A
estrutura de saúde não será utilizada de imediato, mas os leitos estão prontos para casos avaliados
como necessários. Ontem, o município registrou 200 casos de contaminação e seis óbitos provocados pela COVID-19.
O hospital será integrado à rede
do Sistema Único de Saúde (SUS).
Ao todo, serão 20 novos leitos clínicos e 10 na forma de unidade de terapiaintensiva(UTI),localizadosno
segundoenoterceiropisos.Noprimeiro andar, funcionará o Centro
de Enfrentamento, um ambulatório para atendimento com recepção,triagem,consultóriosesalasde
medicação. A equipe responsável

tária Municipal de Saúde, Liliane Carvalho, e a diretora da Irmandade Nossa Senhora da
Saúde, Tereza Cristina Santiago
e Faria, lamentaram a morte da
menina e prestaram condolências aos familiares.
“Eu queria deixar muito claro
para a população que esse é o
momento em que precisamos
intensificar as ações em relação à
COVID, o distanciamento social,
a lavagem das mãos, para que a
gente consiga enfrentar e passar
por essa situação”, enfatizou Liliane Carvalho.

passará por treinamento.
“É uma estrutura dentro da
Atenção Primária, com a finalidade
deatenderacasosleves,referenciar
casos moderados e graves para a
nossa rede de urgência e emergência e, ao mesmo tempo, reduzir a
circulação de pacientes com sintomas leves em outros serviços de
saúde”, explicou Camila Bacelar,
coordenadora da Divisão de Atenção Básica.
AaberturadohospitalfoiresultadodeinvestimentosdaPrefeituradePoçosdeCaldas,pormeiodas
secretarias municipais de Obras,
Serviços Públicos, Defesa Social e
Saúde, combinados com doações
deinstituiçõesprivadas.Aestrutura, que é particular e sediava até
2012 o hospital São Domingos, foi

cedida gratuitamente pelo proprietário. Empresas da região forneceram verbas e equipamentos.
A PUC Minas investiu R$ 825 mil
emaparelhosemateriaisdesaúde
como contrapartida da implantaçãodocursodegraduaçãoemmedicina no município.
A medida foi tomada como respostaàintensainteriorizaçãodaCOVID-19 no Brasil.“Esperamos que o
hospital de campanha não seja necessário, mas, se for assim, temos
aquiosleitosprontosparaoatendimento, aumentando a capacidade
deinternaçãodomunicípio”,afirma
o secretário municipal de Saúde de
PoçosdeCaldas,CarlosMosconi.
*Estagiário sob supervisão da
subeditora Marta Vieira

