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Em duas semanas, taxa de detecção de infecções pelo coronavírus dobra em BH, em mais
um sinal de alerta para crescente onda da doença, que já eleva internações em São Paulo

❚ COVID-19

Salto de diagnósticos

PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDELÂNDIA/MG
PUBLICAÇÃO DE EDITAL

PROCESSO Nº. 000092/2.022 PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 000025/2.022
REGISTRO DE PREÇO Nº. 000030/2.022

O Município de Verdelândia-MG torna público aos interessados, que realizará licitação
na modalidade de pregão eletrônico do tipo menor preço, para a aquisição de kits
de brinquedos educativos e fantasias para atender a Secretaria Municipal de
Saúde. O início do recebimento das propostas será a partir da publicação do edital
nos sítios abaixo mencionados e encerrará no dia 29/11/2.022, às 08:20:00 (oito
horas e vinte minutos). O início da sessão pública para apuração do processo será
a partir das 08:30:00 (oito horas e trinta minutos) do dia 29/11/2.022, no endereço
eletrônico: www.portaldecompraspublicas.com.br e será regida pelas especificações
constantes do edital e seus anexos. O edital poderá ser acessado no mencionado
endereço eletrônico, no site do município: www.licitacaoverdelandiamg@gmail.
com e ainda retirado no Departamento de Licitações e Contratos no endereço: Av.
Renato Azeredo, nº. 2.001, Centro, Verdelândia-MG (prédio sede da prefeitura),
de segunda à sexta feira, sendo dia útil, no horário de 07:30 às 12:30 horas.

Verdelândia-MG, 10 de novembro de 2.022. Edilson Silva Dutra, Pregoeiro Oficial.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA - CIA

URBANIZADORA E DE HABITAÇÃO DE BELO HORIZONTE
Aviso da Licitação URBEL/SMOBI PE 009/2022

Processo Nº 01-060.780/22-16
Objeto: Contratação de Serviços para a implementação do Projeto de Trabalho
Social (PTS) no âmbito do empreendimento Obras de Implantação da Bacia
de Detenção do Córrego Ferrugem - Bacia B5 e obras complementares.
Credenciamento: até às 08h do dia 28 de novembro de 2022. Recebimento
das propostas comerciais: até às 08h30min do dia 28 de novembro de 2022.
Sessão pública de lances: aberta às 10h30min do dia 28 de novembro de 2022.
O pregão será realizado em sessão pública por meio da INTERNET. Para
participar do pregão eletrônico, os interessados deverão cadastrar-se junto
às agências do Banco do Brasil, para obtenção da chave de acesso. O texto
integral do edital e seus anexos estarão à disposição dos interessados nos sites
www.licitacoes-e.com.br e https://prefeitura.pbh.gov.br/licitacoes, no campo
obras e infraestrutura, e na SUAD - Protocolo Geral da URBEL, localizada
em Belo Horizonte/MG, na Av. do Contorno, 6.664, 1º Andar, Savassi, de
segunda a sexta-feira, de 09h às 15h, onde serão obtidos em meio digital,
mediante agendamento prévio com o pregoeiro, por meio do fornecimento pelo
interessado de um CD-R ou DVD-R não utilizado ou por cópia reprográfica,
com a comprovação de recolhimento do valor conforme previsão editalícia.

Belo Horizonte, 09 de novembro de 2022
Leandro César Pereira

Secretário Municipal de Obras e Infraestrutura

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE
COMPANHIA URBANIZADORA E DE HABITAÇÃO DE BELO

HORIZONTE - URBEL
Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura | Cia Urbanizadora e de Habitação

de Belo Horizonte
AVISO DA LICITAÇÃO URBEL/SMOBI PE 014/2022

PROCESSO Nº 01-059.491/22-00. OBJETO: Elaboração de Anteprojetos,
Projetos Básicos e Projetos Executivos de Infraestrutura Urbana para intervenções
pontuais de urbanização nos assentamentos de interesse social: Vila Alto
Vera Cruz, Vila Vista Alegre, Conjunto Jardim Felicidade e Vila das Antenas.
CREDENCIAMENTO: até às 08h do dia 25 de novembro de 2022. RECEBIMENTO
DASPROPOSTASCOMERCIAIS: até às 08h30min do dia 25 de novembro de 2022.
SESSÃOPÚBLICADELANCES:aberta às10h30mindodia25denovembrode2022.
O pregão será realizado em sessão pública pormeio da INTERNET. Para participar do
pregão eletrônico, os interessados deverão cadastrar-se junto às agências do Banco do
Brasil, para obtençãoda chavede acesso.O texto integral do edital e seus anexos estarão
à disposição dos interessados nos sites: www.licitacoes-e.com.br e https://prefeitura.
pbh.gov.br/licitacoes, no campo obras e infraestrutura, e na SUAD – Protocolo Geral
da URBEL, localizada em Belo Horizonte/MG, na Av. do Contorno, nº 6.664, 1º
Andar, Savassi, de segunda a sexta-feira, de 09h às 15h, onde serão obtidos emmeio
digital, mediante agendamento prévio com o pregoeiro, por meio do fornecimento
pelo interessado de um CD-R ou DVD-R não utilizado ou por cópia reprográfica,
com a comprovação de recolhimento do valor conforme previsão editalícia.

Belo Horizonte, 09 de novembro de 2022
Leandro César Pereira

Secretário Municipal de Obras e Infraestrutura

A Comissão Especial de Licitação,
c o n s t i t u í d a p e l a R E S O L U Ç Ã O
CONJUNTA Nº 001, DE 26 DE FEVEREIRO
DE 2018, alterada pela RESOLUÇÃO
C O N J U N T A S E I N F R A / D E R
Nº 002/2022, DE 27 DE MAIO DE 2022,
após DECISÃO do secretário de Estado
de Infraestrutura e Mobilidade do não
provimento do recurso interposto pela
Licitante Via Expressa 424, declara
a Licitante Previcon VENCEDORA da
Concorrência Internacional nº 003/2018 –
SETOP.

ATA DE JULGAMENTO DA
LICITAÇÃO – RESULTADO

DA CONCORRÊNCIA
INTERNACIONAL

Nº 003/2018 – SETOP-MG-

Sindicato do Comércio Varejista de Produtos Farmacêuticos do Estado de Minas Gerais – SINCOFARMA MINAS
GERAIS - Convocação -Assembleia Geral Ordinária -EmobediênciaaoEstatutoSocialdaentidadeedemais legislações
vigentes, e observando, ainda, os protocolos sanitários e medidas de enfrentamento da pandemia do novo coronavírus
(Covid-19), ficam convocados todos os representados quites e no gozo de seus direitos sindicais para aAssembleia Geral
Ordinária a ser realizada no dia 21 de novembro de 2022, às 10h. (dez horas), no Hotel Normandy, situado à Rua dos
Tamoios, nº 212, Centro, Belo Horizonte/MG, para tratar da seguinte ordem do dia: Examinar, discutir e deliberar sobre a
PropostaOrçamentária para o exercíciofinanceiro doanode2023.Casonãohaja comparecimento legal, referidaAssembleia
será instalada em segunda convocação, às 10h30. (dez horas e trinta minutos), deste mesmo dia e no mesmo local com
qualquer número de convocados presentes. BeloHorizonte, 10 de novembro de 2022. Lázaro LuizGonzaga - Presidente

PREFEITURA MUNICIPAL DE SABARÁ/MG
Aviso de Retificação e Republicação do Edital de Chamamento Público nº 022/2022

Processo Interno nº 4.735/2022
A Prefeitura Municipal de Sabará, por meio da Secretaria Municipal de
Educação, resolve Retificar e Republicar O Edital de Chamamento Público
nº 022/2022, cujo Objeto é Credenciamento de grupos formais, informais e
fornecedores individuais da agricultura familiar, para aquisição de gêneros
alimentícios - Biscoitos, Mel e Hortifrutigranjeiros para a alimentação escolar
dos alunos da Rede Municipal de Ensino, em atendimento à legislação vigente,
conforme quantitativos e especificações constantes no Edital e seus anexos.
O Edital na íntegra encontra-se disponível no site: www.sabara.mg.gov.br.

Sabará, 10 de novembro de 2022
Fernanda Silveira Silva

Secretária Municipal de Educação

Aos dezenove dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte e um, às dezenove
horas, por videoconferência, foi reaberta aAssembleia Geral Extraordinária convocada
para esta data e suspensa em razão da Medida Liminar deferida pela Justiça Federal
da 1ª. Região, no bojo da Ação Civil Pública nº 1078187-51.2021.4.01.3800, tendo
seus efeitos suspensivos sido revertidos judicialmente nesta mesma data, à qual
compareceram a representante da União, MARIA TERESA LIMA, Procuradora da
Fazenda Nacional, conforme delegação de competência constante da Portaria PGFN
nº 17, de 26 de junho de 2019, publicada em 1º de julho de 2019, no Diário Oficial da
União, e do representante da CBTU, BERNARDO SOUZA BARBOSA, Presidente
do Conselho de Administração. Ressalta-se que a realização desta Assembleia à
distância é devido ao estado de emergência decorrente da pandemia do coronavírus
(Covid-19), declarada pela Lei nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, e, no caso do
Representante da União, também em conformidade com a Portaria PGFN nº 7957,
de 19 de março de 2020. Assim, ao assinarem esta ata, o representante da CBTU
e a secretária certificam a presença do representante da União, conforme Instrução
Normativa DREI nº 79, de 14 de abril de 2020. Com a presença da União, acionista
única da CBTU, foi dado início aos trabalhos. O representante da CBTU assumiu a
direção dos trabalhos, tendo sido designada, para secretariá-lo, RUTE PORTUGAL
DOS SANTOS, tudo na forma do Estatuto Social. A secretária procedeu à leitura
do Edital de Convocação, nesse teor: “COMPANHIA BRASILEIRA DE TRENS
URBANOS. ADMINISTRAÇÃO CENTRAL. EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA
ASSEMBLEIAGERALEXTRAORDINÁRIA.ACompanhiaBrasileiradeTrensUrbanos
– CBTU convida seu acionista a se reunir em Assembleia Geral Extraordinária, por
videoconferência, a fim de deliberar sobre a seguinte ordem do dia: Cisão Parcial
da CBTU para a constituição da sociedade anônima Veículo de Desestatização MG
Investimentos S.A. –VD MG.” Dando prosseguimento aos trabalhos, em Assembleia
Geral Extraordinária, conforme a Ordem do Dia, a representante da União votou: I
– pela aprovação da minuta de Protocolo e Justificação de Cisão Parcial da CBTU,
com os ajustes pontuais procedidos pelos órgãos técnicos da União, conforme tabela
comparativa apresentada no despacho do Secretário Especial de Desestatização,
Desinvestimento e Mercados do Ministério da Economia, nos autos do processo SEI
n° 19954.100278/2021-78, que orientou o voto da União, e que resultou na aprovação
do referido Protocolo e Justificação de Cisão Parcial da CBTU, conforme texto
consolidado, ambos os documentos constantes, respectivamente, dos Anexos I e II,
que integram a presente ata; II – pela aprovação do laudo de avaliação, elaborado
pelos peritos Russell Bedford Auditores Independentes S/S, nomeados pela AGE do
dia 22 de junho de 2021; III. pela aprovação da cisão parcial da CBTU, nos termos
constantes da minuta de Protocolo e Justificação de Cisão Parcial (Anexo II); e IV. pela
aprovação da alteração do artigo 6º, “caput”, do Estatuto Social, em decorrência da
redução do capital social da CBTU, face à cisão parcial da companhia, nos seguintes
termos: NOVA REDAÇÃO DO ESTATUTO SOCIAL DA CBTU Art. 6º O capital
social é de R$ 6.596.610.451,60 (seis bilhões, quinhentos e noventa e seis milhões,
seiscentos e dez mil, quatrocentos e cinquenta e um reais e sessenta centavos),
representado por 18.642.346.765.885 (dezoito trilhões, seiscentos e quarenta e dois
bilhões, trezentos e quarenta e seis milhões, setecentos e sessenta e cinco mil e
oitocentos e oitenta e cinco) ações ordinárias sem valor nominal. Nada mais havendo
a tratar, a sessão foi suspensa para a lavratura da presente ata que uma vez lida
e aprovada vai assinada apenas pelo Presidente da Assembleia e por mim, RUTE
PORTUGAL DOS SANTOS, Secretária da reunião, nos termos do art. 5°, p. único, da
IN DREI n° 79, de 14 de abril de 2020.

BERNARDO SOUZA BARBOSA
Pela CBTU

RUTE PORTUGAL DOS SANTOS
Secretária

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
COMPANHIA BRASILEIRA DE TRENS URBANOS - CBTU

MINISTÉRIO DO
DESENVOLVIMENTO

REGIONAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE
CAPITÃO ANDRADE/MG

ABERTURA DE PROCESSO
LICITATÓRIO Nº 079/2022

Torna público a abertura da modalidade
TOMADA DE PREÇOS Nº 007/2022,
menor preço global, cujo objeto é a
Contratação De Empresa Especializada
Para Dar Início A Construção De Duas
Salas Com Dois Banheiros Visando
A Ampliação Do CMEI José Antônio
De Oliveira Atendendo Assim Um
Número Maior De Crianças Residentes
Em Capitão Andrade/MG. A abertura
será no dia 29 de novembro de 2022, às
08h00min, na Prefeitura Municipal de
Capitão Andrade/MG, na Rua Messias
Nogueira da Silva, 500, Centro, Capitão
Andrade/MG. O Edital poderá ser lido e
obtido no período de 11 de novembro de
2022 a 29 de novembro de 2022, através
do portal da transparência: https://
www.transparencia.capitaoandrade.
mg.gov.br/licitacoes/ ou pelo tel.: (33)
3231-9124, de segunda a sexta das
07h00min às 13h00min, com Ernani
Luiz da Rocha - Presidente da CPL.

ANA BOTALLO

São Paulo – O Brasil vai iniciar os
testes em humanos de uma vaci-
na contra o vírus chikungunya
nos próximos meses. O imuni-
zante, desenvolvido pelo labora-
tório europeu Valneva, em par-
ceria com o Instituto Butantan,
é o primeiro no mundo contra o
patógeno. Se aprovado, ele será a
única forma de prevenir contra
a doença, que pode provocar le-
sões na pele, dores nas articula-
ções, imobilização e até morte.

Chamada de VLA1533-101, a
vacina contém o vírus chikun-
gunya modificado (atenuado), de
forma a não ser capaz de infectar
as células. Uma etapa anterior da
pesquisa, conduzida nos Estados
Unidos com 4.115 voluntários
adultos, demonstrou que a vaci-
na é segura e leva à produção de
anticorpos em até 96% dos parti-
cipantes.

Agora, o estudo de fase 3 no
Brasil irá avaliar a segurança e a
capacidade de produzir anticor-

pos da vacina em adolescentes
que já tiveram a doença no pas-
sado e naqueles que nunca fo-
ram infectados. Na etapa brasilei-
ra, serão incluídos somente ado-
lescentes saudáveis de 12 a 17
anos. Os voluntários interessados
em participar dos testes podem
se cadastrar em um dos 10 cen-
tros espalhados no país através
do site do estudo do Butantan. A
expectativa é que sejam incluí-
dos 750 participantes.

A chikungunya é uma doença
causada por um vírus transmiti-
do pelo mosquito Aedes aegypti,
o mesmo relacionado à dengue,

zika e febre amarela. Entre os sin-
tomas estão febre alta, dores no
corpo e na cabeça, manchas aver-
melhadas e dores nas articula-
ções, que podem ser incapacitan-
tes. Em pessoas com comorbida-
des, o quadro clínico pode ser
ainda pior.

No país, no último ano, foram
registrados 136 mil casos de chi-
kungunya, com maior distribui-
ção nos estados de Pernambuco
(40.904), São Paulo (30.112) e
Bahia (17.484). Este ano, nas sete
primeiras semanas epidemioló-
gicas, foram registrados cerca de
6 mil casos no país, redução de

16% em relação ao mesmo perío-
do do ano anterior, de acordo
com o Ministério da Saúde. O es-
tudo da vacina vai contar com
uma divisão de dois grupos, um
recebendo o imunizante e o ou-
tro o placebo.

Nem os participantes, pais ou
responsáveis nem os profissio-
nais de saúde sabem quem rece-
beu qual substância (duplo-ce-
go). Ao final do acompanhamen-
to do estudo, que deve durar de
seis meses a um ano, os partici-
pantes irão receber um comuni-
cado de qual tipo de injeção rece-
beram. (Folhapress)

Brasil vai testar vacina contra a chikungunya
PESQUISA

LUIS ROBAGO/APF - 22/6/21

BERNARDO ESTILLAC, CLARA MARIZ E

MARIANA LAGE*

O índice de testes positivos pa-
ra a COVID-19 dobrou em duas se-
manas na capital mineira, passan-
do de 3% para 6% das amostras
analisadas. O aumento dos novos
casos da doença, que já matou
8.246 pessoas em Belo Horizonte
desde o início da pandemia, entre-
tanto, ainda não afeta a demanda
por internações hospitalares – co-
mojávemocorrendoemSãoPau-
lo – nem o coeficiente de óbitos na
cidade, de acordo com avaliação
da prefei- tura.

Ontem, quase dois meses de-
pois da liberação pela Agência Na-
cional de Vigilância Sanitária (An-
visa),oMinistériodaSaúdeiniciou
adistribuiçãodeimunizantespara
crianças de 6 meses a 4 anos, que
devem chegar a Minas hoje.

De acordo com a administra-
ção municipal, mesmo com o re-

gistro de crescimento dos testes
positivos, ainda não se detectou
ocorrências das duas novas sub-
variantes do coronavírus que
têm provocado picos de trans-
missão em países da Europa, no
Japão e nos Estados Unidos.

Em nota, a administração mu-
nicipal informou que “monitora
sistematicamente os indicadores
relacionados à pandemia por CO-
VID-19, com vistas à implemen-
tação mais oportuna das medi-
das cientificamente indicadas e
adequadas à realidade local e ao
cenário epidemiológico”,

Na semana passada, o infec-
tologista Carlos Starling, ex-inte-
grante do Comitê de Enfrenta-
mento à COVID-19 na cidade,
disse ao Estado de Minas que
nos próximos dias os números
de casos e internações em decor-
rência da infecção devem au-
mentar, muito por conta da “no-
va versão” do vírus, que tem “de-

safiado” as vacinas já aplicadas
em todo o mundo.

“A perspectiva para as próxi-
mas semanas e meses não é mui-

to boa. E o que é mais importan-
te: as medidas de prevenção à
contaminação foram relaxadas
ao mesmo tempo. Muitas pes-

soas esqueceram que nós ainda
estamos no meio de uma pande-
mia”, afirma Starling.

VACINAS INFANTIS Hoje, Minas
Gerais recebe o primeiro lote de
vacinas contra a COVID-19 para
crianças de 6 meses a 2 anos com
comorbidades. O lote, enviado
pelo Ministério da Saúde, é de 95
mil doses da Pfizer.

Segundo a Secretaria de Esta-
do de Saúde (SES-MG), as vacinas
são destinadas para as três doses
recomendadas no esquema de
imunização para essa faixa etá-
ria. A data do início da vacinação
ainda não foi divulgada.

A vacina Pfizer-BioNTech foi
liberada no Brasil para crianças
de 6 meses a 4 anos em 16 de se-
tembro deste ano e é o único
imunizante autorizado pela
Agência Nacional de Vigilância
Sanitária (Anvisa) para essa fai-
xa etária.

PRESSÃO EM SP Com a circula-
ção das subvariantes da Ômicron
BQ.1 e BQ.1.1 já confirmada no
estado, o governo de São Paulo
registrou alta de 50% no número
de pessoas internadas com CO-
VID-19 em leitos de enfermaria
dos hospitais paulistas nas últi-
mas duas semanas, e aumento de
56% no índice de internações em
unidades de terapia intensiva por
causa da doença.

Na quarta-feira, havia 474 lei-
tos de UTI ocupados. Na enfer-
maria, eram 857. O Conselho Ges-
tor da Secretaria de Ciência, Pes-
quisa e Desenvolvimento em
Saúde, que hoje substitui o comi-
tê científico instalado no estado
no início da pandemia, emitiu
um alerta sobre a alta de casos.

O documento reforça a neces-
sidade de se ampliar a cobertura
vacinal e o uso de máscaras por
pessoas mais vulneráveis. Se-
gundo o órgão, há em São Paulo
10 milhões de adultos que ainda
não tomaram a primeira dose de
reforço do imunizante, e 7 mi-
lhões que não receberam a se-
gunda dose de reforço.

*Estagiária sob supervisão da

subeditora Rachel Botelho

Profissional de saúde coleta amosta para exame de COVID-19: taxa
de positividade cresceu de 3% para 6% em 14 dias na capital mineira

LEANDRO COURI/EM/D.A PRESS - 11/3/20

O mosquito Aedes aegypti é o
transmissor do vírus que provocou

136 mil casos de chikungunya no
Brasil em 2021


