
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO – ESTREMAÇÃO DE ÁREA
O Oficial do Serviço Registral de Imóveis da Comarca de Nova Lima-MG, no uso de suas atribuições e tendo em vista o
que dispõe o art 1.150, § 6º do Provimento Conjunto nº 93/CGJ/2020 c/c art. 213, § 3º da Lei nº 6.015/1973, FAZ SABER
à notificada Isabella Oliveira Netto, CPF 865.258.756-68, que Cássio Marx Rabello da Costa e sua mulher Cláudia Lúcia
da Silva Rabello são proprietários da fração ideal de 0,1628 do imóvel matriculado nesta Serventia sob o nº 19.757,
denominado “Fazenda dos Mendes ou Pimentel”, São Sebastião das Águas Claras, em Nova Lima-MG, com área de
20.000,00m², medidas e confrontações conforme matrícula. Os proprietários, possuindo a fração ideal de 0,1628 da
gleba de terreno medindo 20.000,00m², que corresponde a 3.256,00m², requereram a esta Serventia a estremação
parcial de 2.500,00m², correspondente à fração ideal de 0,125 do imóvel, com base no procedimento administrativo
previsto no Provimento Conjunto nº 93/CGJ/2020 e na Lei nº 6.015/1973, apresentando planta e memorial descritivo da
referida área, bem como Escritura Pública de Estremação lavrada pelo Cartório de Registro Civil e Notas do Distrito do
Barreiro, Município e Comarca de Belo Horizonte-MG, em 20/05/2021, fls. 288/289, Livro 82, e Escritura de Aditamento
lavrada nas mesmas notas, em 06/07/2021, fls. 194, Livro 84-N, extraída por certidão em 06/07/2021, que se encontram
à disposição no Cartório. Como V.Sª, confrontante da área estremada e proprietária da fração ideal de 0,0817 do imóvel
objeto da matrícula nº 19.757 (R-24), não comparece na escritura pública de estremação, FICA NOTIFICADA de que, no
prazo de 15 dias corridos contados a partir da última publicação do presente edital de notificação, que será publicado em
02 (dois) dias consecutivos, deverá apresentar, neste Registro de Imóveis, situado na Rua Getúlio Vargas nº 180, Centro,
Nova Lima/MG (horário de funcionamento de segunda a sexta-feira, de 09 às 17 horas), impugnação ao pedido de
estremação, caso queira, justificando de maneira fundamentada seu não comparecimento na escritura de estremação
anuindo no procedimento, ficando cientificada, ainda, de que, findo o prazo sem qualquer manifestação, sua anuência
na estremação de área será presumida, nos termos do art. 213, § 4º da Lei 6.015/1973 e art. 906 do Provimento
Conjunto nº 93/CGJ/2020. Nova Lima, 15 de dezembro 2021. O Oficial: Cláudio Barroso Ribeiro.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRABELA/MG
EXTRATO DE CONTRATO Nº 133/2021 - Adesão nº 008/2021 – Processo nº 154/2021 – Objeto: Adesão a Ata de Registro
de Preço para contratação de empresa para prestação de serviços de transporte escolar, através do menor preço por
quilometragem diária, nele incluídos todos os tributos, encargos, despesas diretas/indiretas; fornecimento de veículos
convencionais e adaptados, com combustível e manutenção corretiva e preventiva inclusa, para atender as necessidades
da gerência municipal de educação deste município de Mirabela - MG. Contratada: Cooperativa de Serviços e Transporte
do Brasil CSTB, CNPJ nº 19.221.229/0001-84, valor R$ 940.206,88 vigência: inicio em1º de janeiro de 2022 até 31/12/2022.
Mirabela, 22 de dezembro de 2021. Jonatas Gonçalves Rego – Gerente Municipal de Educação.

EDITAL DE 1º e 2º PÚBLICOS LEILÕES DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA
1º Público Leilão: 20/01/2022, às 10:10 hs / 2º Público Leilão: 21/01/2022, às 10:10 hs

FERNANDA DE MELLO FRANCO, Leiloeira Oficial, Mat. JUCEMG nº 1030, com escritório
na Av. Barão Homem de Melo, 2222 – Sala 402 – Estoril – CEP 30494-080 – Belo Horizonte/
MG., autorizado por BANCO INTER S/A, CNPJ sob n° 00.416.968/0001-01, venderá em 1º
ou 2º Leilão Público Extrajudicial, nos termos do artigo 27 da Lei 9.514/97 e regulamentação
complementar com Sistema de Financiamento Imobiliário, o seguinte imóvel urbano em lote
único Apartamento nº 102 do Bloco 2 do empreendimento “Botanique Praças Residenciais”,
situado na Rodovia MG – 30, nº 2.115, com área privativa total real de 85,58m², área de
uso comum total real de 91,51m², área real total de 177,09m², com direito ao uso das vagas
de garagem números 35 e 36, terreno constituído pelos lotes 7-A e 11-A, da quadra 3, do
loteamento denominado “Ipê”, emNova Lima/MG. 1º PÚBLICO LEILÃO - VALOR R$640.808,93
(seiscentos e quarenta mil, oitocentos e oito reais e noventa e três centavos); 2º
PÚBLICO LEILÃO - VALOR: R$ 320.404,47 (trezentos e vinte mil, quatrocentos e quatro
reais e quarenta e sete centavos). O arrematante pagará à vista, o valor da arrematação,
5% de comissão do leiloeiro e arcará com despesas cartoriais, impostos de transmissão para
lavratura e registro de escritura, e com todas as despesas que vencerem a partir da data de
arrematação. O imóvel será entregue no estado em que se encontra. Venda ad corpus. Imóvel
ocupado, desocupação a cargo do arrematante, nos termos do art. 30 da lei 9.514/97. Ficam
os Fiduciantes: JULIANO PIMENTA CORREA, brasileiro, engenheiro civil, solteiro, nascido em
25/01/1976, RG 6986286 SSPMG, CPF 04146607602, residente e domiciliado a Rodovia MG
030, nº 2115, Bairro Ipê, Nova Lima/MG, CEP 34000-000, intimado(s) da data dos leilões pelo
presente edital. O(s) devedor(es) fiduciante(s) será(ão) comunicado(s) na forma do parágrafo
2ºA do art. 27 da lei 9.514/97, incluído pela lei 13.465/2017, das datas, horários e locais da
realização dos leilões fiduciários, mediante correspondência dirigida aos endereços constantes
do contrato, inclusive ao endereço eletrônico, podendo o(s) fiduciante(s) readquirir(em) o
imóvel entregue em garantia fiduciária, sem concorrência de terceiros, exercendo o seu direito
de preferência em 1º ou 2º leilão, pelo valor da dívida, acrescida dos encargos, despesas e
comissão de 5% do Leiloeiro, conforme estabelecido no parágrafo 2º-B do artigo 27, da Lei
9.514/97, ainda que outros interessados já tenham efetuado lances para o respectivo lote do
leilão. Leilão online, os interessados deverão obrigatoriamente, tomar conhecimento do edital
completo através do site www.francoleiloes.com.br.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE

Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura - SMOBI
Companhia Urbanizadora e de Habitação de Belo Horizonte - URBEL

AVISO DA LICITAÇÃO
URBEL/ SMOBI CC Nº 009/2021 - PROCESSO Nº 01.068.219/21-95

OBJETO: Serviços e Obras para implantação da Rua Ritmo, empreendimento
nº 19 do Programa Orçamento Participativo (OP) 2013, 2014, na Vila Santana do
Cafezal e implantação de drenagem na Rua Flórida, no Conjunto Santa Maria.
MODALIDADE: Concorrência.
TIPO DE LICITAÇÃO: Menor Preço, aferido de forma global.
REGIME DE EXECUÇÃO: Empreitada por Preço Unitário.
DATA DO JULGAMENTO: Dia 24 de fevereiro de 2022.
HORÁRIO DO JULGAMENTO: 09h00min.
OBTENÇÃO DO EDITAL: O texto integral do Edital e seus Anexos estarão à
disposição dos interessados no site: https://prefeitura.pbh.gov.br/licitacoes. Caso o
interessado não consiga acessá-lo pelo site poderá retirá-lo na SUAD - Protocolo Geral
da URBEL, localizada em Belo Horizonte/MG, naAv. do Contorno, nº 6.664, 1ºAndar,
Savassi, segunda a sexta-feira, de 09h00min às 15h00min, mediante agendamento
prévio junto à Comissão Permanente de Licitação pelo e-mail: cpl.urbel@pbh.gov.
br, em meio digital, mediante o fornecimento pelo interessado de um CD-R ou
DVD-R não utilizado e/ou por cópia reprográfica, à exceção do Apêndice VI do
Anexo I, com a comprovação de recolhimento do valor conforme previsão editalícia.

Belo Horizonte, 17 de dezembro de 2021
Josué Costa Valadão

Secretário Municipal de Obras e Infraestrutura

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE

Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura - SMOBI
Companhia Urbanizadora e de Habitação de Belo Horizonte - URBEL

AVISO DA LICITAÇÃO
URBEL/ SMOBI CC Nº 010/2021 - PROCESSO Nº 01.071.713/21-00

OBJETO: Elaboração de Anteprojetos, Projetos Básicos e Projetos Executivos de
infraestrutura e edificações para implantação de empreendimentos habitacionais de
interesse social, em áreas situadas no entorno da Via 710, Município de Belo Horizonte.
MODALIDADE: Concorrência.
TIPO DE LICITAÇÃO: Menor Preço, aferido de forma global.
REGIME DE EXECUÇÃO: Empreitada por Preço Unitário.
DATA DO JULGAMENTO: Dia 17 de fevereiro de 2021.
HORÁRIO DO JULGAMENTO: 09h00min.
OBTENÇÃO DO EDITAL: O texto integral do Edital e seus Anexos estarão à
disposição dos interessados no site https://prefeitura.pbh.gov.br/licitacoes. Caso o
interessado não consiga acessá-lo pelo site poderá retirá-lo na SUAD - Protocolo Geral
da URBEL, localizada em Belo Horizonte/MG, naAv. do Contorno, nº 6.664, 1ºAndar,
Savassi, segunda a sexta-feira, de 09h00min às 15h00min, mediante agendamento
prévio junto à Comissão Permanente de Licitação pelo e-mail: cpl.urbel@pbh.gov.
br, em meio digital, mediante o fornecimento pelo interessado de um CD-R ou
DVD-R não utilizado e/ou por cópia reprográfica, à exceção do Apêndice VI do
Anexo I, com a comprovação de recolhimento do valor conforme previsão editalícia.

Belo Horizonte, 20 de dezembro de 2021
Josué Costa Valadão

Secretário Municipal de Obras e Infraestrutura

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE

Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura - SMOBI
Companhia Urbanizadora e de Habitação de Belo Horizonte - URBEL

AVISO DA LICITAÇÃO
URBEL/SMOBI CC Nº 011/2021 - PROCESSO Nº 01-071.711/21-84

OBJETO: Elaboração de Estudos Técnicos Ambientais, Anteprojetos, Projetos
Básicos e Projetos Executivos de infraestrutura e edificações para trecho parcial
da área ocupada pelos assentamentos Novo Lajedo e Tupi Lajedo, no entorno
do Córrego Lajinha, Bairro Granja Werneck, Município de Belo Horizonte.
MODALIDADE: Concorrência.
TIPO DE LICITAÇÃO: Menor Preço, aferido de forma global.
REGIME DE EXECUÇÃO: Empreitada por Preço Unitário.
DATA DO JULGAMENTO: Dia 22 de fevereiro de 2022
HORÁRIO DO JULGAMENTO: 09h00min.
OBTENÇÃO DO EDITAL: O texto integral do Edital e seus Anexos estarão à
disposição dos interessados no site https://prefeitura.pbh.gov.br/licitacoes. Caso o
interessado não consiga acessá-lo pelo site poderá retirá-lo na SUAD - Protocolo Geral
da URBEL, localizada em Belo Horizonte/MG, naAv. do Contorno, nº 6.664, 1ºAndar,
Savassi, segunda a sexta-feira, de 09h00min às 15h00min, mediante agendamento
prévio junto à Comissão Permanente de Licitação pelo e-mail: cpl.urbel@pbh.gov.
br, em meio digital, mediante o fornecimento pelo interessado de um CD-R ou
DVD-R não utilizado e/ou por cópia reprográfica, à exceção do Apêndice VI do
Anexo I, com a comprovação de recolhimento do valor conforme previsão editalícia.

Belo Horizonte, 20 de dezembro de 2021.
Josué Costa Valadão

Secretário Municipal de Obras e Infraestrutura

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE

Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura - SMOBI
Companhia Urbanizadora e de Habitação de Belo Horizonte - URBEL

AVISO DA LICITAÇÃO
Pregão Eletrônico

SRP URBEL/SMOBI Nº 012/2021 - PROCESSO Nº 01.053.761/21-70
OBJETO: Registro de Preços para a Contratação de serviços de cercamento
de áreas de intervenções da Urbel e áreas públicas da cidade formal.
CREDENCIAMENTO: Até às 08H do dia 17 de janeiro de 2022.
RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS COMERCIAIS: até às 08h30min do dia
17 de janeiro de 2022.
SESSÃO PÚBLICA DE LANCES: aberta às 10h30min do dia 17 de janeiro 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 e na SUAD - Protocolo Geral da URBEL,
localizada em Belo Horizonte/MG, na Av. do Contorno, nº 6.664, 1º Andar, Savassi,
segunda a sexta-feira, de 09h00min às 15h00min, 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, 17 de dezembro de 2021
Josué Costa Valadão

Secretário Municipal de Obras e Infraestrutura

PREFEITURA MUNICIPAL
DE RIO PIRACICABA/MG
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 127/2021

TOMADA DE PREÇOS Nº 006/2021
Tipo: Menor Preço. Regime de Execução:
Empreitada por preço Global. OBJETO:
Contratação de empresa especializada
na área de projetos de engenharia para a
prestação de serviços técnicos de elaboração
de projetos do Complexo Turístico. Entrega
das Propostas: Dia 11/01/2022, até às
08:30 horas, à Praça Coronel Durval de
Barros, 52 – Centro – Rio Piracicaba – MG,
Cep: 35.940.000.

Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL
DE RIO PIRACICABA/MG
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 125/2021

PREGÃO PRESENCIAL Nº 067/2021

Tipo:Menor Preço.Critério de Julgamento:
Menor Preço Unitário. OBJETO: Registro de
Preço de materiais gráficos para atender
as Secretarias Municipais. Entrega das
Propostas: Dia 07/01/2022, até às 08:30
horas, à Praça Coronel Durval de Barros,
52 – Centro – Rio Piracicaba – MG, Cep
35.940.000.

Pregoeiro

Jose Eustáquio Magalhães,
responsável pelo empreendimento
denominado Alfa Auto Posto Ltda
localizado à Av. Amazonas, 5.353 –
Nova Suissa – Belo Horizonte/MG,
torna público que protocolizou em 23
de Dezembro de 2021, requerimento
de Licença de Operação Corretiva,
junto à Secretaria Municipal de Meio
Ambiente – SMMA.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE RIO PIRACICABA/MG
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 126/2021

CONCURSO Nº 001/2021
Tipo: Melhor Técnica. Critério de Julga-
mento: Maior Pontuação Técnica. OBJE-
TO: Seleção de projeto arquitetônico para
construção de 02 (dois) portais no município
de Rio Piracicaba/MG. Entrega dos Enve-
lopes: Dia 27/12/2021 a 10/02/2022, até
às 16:00 horas, à Praça Coronel Durval de
Barros, 52 – Centro – Rio Piracicaba – MG,
Cep 35.940.000. Sessão de Julgamento:
11/02/2022 às 08:30 horas, à Praça Coronel
Durval de Barros, 52 – Centro – Rio Piracica-
ba – MG, Cep 35.940.000. Pregoeiro.
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Mesmo com aval da Anvisa, Saúde decide abrir espaço “para contribuições”,
antes de incluir a faixa de 5 a 11 anos no Programa Nacional de Imunização

Ministério abre consulta
sobre vacinação infantil

MARIA EDUARDA CARDIM

Mesmo com o aval e a reco-
mendação da Agência Nacional
de Vigilância Sanitária (Anvisa)
e da Câmara Técnica de Assesso-
ramento em Imunização da CO-
VID-19 (CTAI Covid-19), a vaci-
nação de crianças de 5 a 11 anos
com a vacina da Pfizer passará
por uma consulta pública, aber-
ta pelo Ministério da Saúde, de
hoje a 2 de janeiro. A abertura
da consulta foi publicada no
Diário Oficial da União (DOU)
de ontem. “Fica estabelecido o
período de 23 de dezembro de
2021 a 2 de janeiro de 2022 para
que sejam apresentadas contri-
buições, devidamente funda-
mentadas”, diz o texto, assinado
pela secretária extraordinária
de Enfrentamento à COVID-19,
Rosana Leite de Melo.

A consulta pública para vaci-
nação contra a COVID-19 não foi
realizada anteriormente, já que
após a aprovação da Anvisa de
determinada vacina, o Ministé-
rio da Saúde apenas adotava a
inclusão da vacina na campanha
de vacinação contra o novo co-
ronavírus. Desta vez, porém, a

pasta adota atitude diferente. O
governo federal resiste em in-
cluir o público pediátrico na
campanha de vacinação contra
o novo coronavírus. O ministro
da Saúde, Marcelo Queiroga, in-
dicou, mais de uma vez, não ter
pressa para iniciar a imunização
do grupo. Disse que “a pressa é
inimiga da perfeição” em rela-
ção à vacinação de crianças.

Dados do Câmara Técnica de
Assessoramento em Imuniza-
ção da COVID-19 indicam que,
desde o início da pandemia até
o último dia 6, 1.449 crianças de
até 11 anos morreram de CO-
VID, sendo que 301 óbitos são
da faixa de 5 a 11 anos.

CORREÇÃO Depois de o Ministé-
rio da Saúde anunciar a abertu-
ra de uma consulta pública pa-
ra avaliar a vacinação contra a
COVID-19 de crianças com o
imunizante da Pfizer, a Anvisa
enviou um ofício à pasta pedin-
do a correção do texto de aber-
tura da consulta publicado no
diário oficial. Segundo a agên-
cia, o texto indica que a vacina-
ção contra a COVID-19 de crian-
ças de 5 a 11 anos foi autorizada

pela Anvisa, mas o órgão regula-
dor explica que seria errado
afirmar isso, “já que a Anvisa
não tem a atribuição de autori-
zar nenhuma campanha de va-
cinação no Brasil”.

“A competência da Agência
Reguladora está na concessão do
registro dos imunizantes. Em 16
de dezembro de 2021, a Anvisa
autorizou a inclusão da indicação
da vacina Comirnaty para imuni-
zação contra a COVID-19 em
crianças de 5 a 11 anos de idade,
permitindo o início do uso da va-
cina no Brasil para essa faixa etá-
ria”, explanou a Anvisa no ofício
enviado ao Ministério da Saúde.

No entanto, para que, de fato,
a vacina seja aplicada em crian-
ças, o Ministério da Saúde preci-
sa autorizar a vacinação desse
público com o imunizante já au-
torizado pela agência. "A decisão
sobre quando, como e se a vaci-
na Pfizer-BioNTech COVID-19 se-
rá adotada pelo Programa Nacio-
nal de Imunizações (PNI) para
crianças de 5 a 11 anos é do Mi-
nistério da Saúde”, reforçou a
agência em nota.

Em resposta ao Estado de Mi-
nas, o Ministério da Saúde infor-

mou que recebeu a solicitação
da Anvisa e que vai retificar o
texto de abertura da consulta
pública, mas não indicou quan-
do isso será feito.

PRAZO Apesar de sociedades
médicas e especialistas pressio-
narem a pasta para o início da
imunização das crianças, o go-
verno federal conseguiu uma vi-
tória na sua manobra protelató-
ria para a adoção da vacina pe-
diátrica. O Supremo Tribunal Fe-
deral (STF) acatou o pedido do
governo federal e ampliou para
5 de janeiro o prazo para que o
ministério apresente um plano
de imunização para esse grupo.
Logo, após a consulta pública, a
pasta tem mais dois dias para de-
finir o que fará e comunicar a
resposta à corte.

A decisão é do ministro Ricar-
do Lewandowski, acatando argu-
mentação da Advocacia-Geral da
União (AGU). Na sexta-feira
(17/12), o magistrado fixara 48
horas de prazo para que o gover-
no se manifestasse sobre a inclu-
são, no Plano Nacional de Imuni-
zação, da vacinação contra a CO-
VID de crianças de 5 a 11 anos.

JUAREZ RODRIGUES/EM/D.A PRESS – 16/11/21

Imunizante da Pfizer já foi aprovado pela agência de vigilância
para uso infantil, mas governo resiste em adotar vacinação

Diante da polêmica criada
sobre a aprovação da vacina da
Pfizer para crianças de 5 a 11
anos, a Agência Nacional de Vi-
gilância Sanitária (Anvisa) di-
vulgou ontem os pareceres pú-
blicos completos da autoriza-
ção do imunizante para o públi-
co pediátrico. Ainda ontem, a
agência reguladora enviou uma
exigência técnica ao Instituto
Butantan para pedir mais infor-
mações sobre o pedido de auto-
rização do uso da CoronaVac
para crianças e adolescentes de
3 a 17 anos. Na terça-feira, a An-
visa informou que ainda faltam
informações para que a equipe
técnica da agência avalie o pedi-
do feito pelo instituto paulista.

“Na prática, a exigência é um
apontamento sobre dados ou re-
sultados que precisam ser apre-
sentados pelo laboratório para a
análise do pedido de indicação
solicitado. O pedido de exigên-
cia é comum nos processos de
análise de vacinas. Esse pedido
não interrompe a análise pelos
técnicos da Anvisa, que conti-
nuam trabalhando, porém a exi-
gência suspende a contagem do
prazo de 30 dias que a Anvisa
tem para avaliar o processo”, ex-
plicou a Anvisa em nota.

Segundo a agência, o Butan-
tan precisará enviar mais dados,
como os de segurança por faixa
etária pediátrica. Em agosto, o
instituto paulista já teve um pe-

dido para uso da CoronaVac em
crianças e adolescentes negado
pela Anvisa“por causa da limita-
ção de dados dos estudos apre-
sentados naquele momento”.

Enquanto aguarda os novos
dados do Butantan, a agência já
aprovou uma vacina para o pú-
blico pediátrico ao autorizar o
uso do imunizante da Pfizer em
crianças de 5 a 11 anos. Ontem,
divulgou os pareceres das áreas
técnicas que avaliaram o pedi-
do da farmacêutica. A divulga-
ção ocorreu no mesmo dia em
que foi aberta a consulta públi-
ca pelo Ministério da Saúde.

Foram divulgados o parecer
público de avaliação de medi-
camentos e o parecer técnico

do plano de gerenciamento de
riscos. “As avaliações pela Anvi-
sa de solicitações de autoriza-
ção de vacinas são realizadas
por equipes multidisciplinares
de especialistas em regulação e
vigilância sanitária, devida-
mente capacitados para esse
fim. Esses servidores são de
carreira de Estado, concursa-
dos, com dedicação exclusiva”,
informou a Anvisa.

Além disso, a agência infor-
mou que levou em considera-
ção o relatório da aprovação da
mesma vacina pela agência re-
gulatória dos Estados Unidos
(FDA). A decisão da Anvisa foi
apoiada por diversas socieda-
des médicas brasileiras. (MC)

Anvisa divulga pareceres
em resposta ao ministro

...DOENÇA MATOU 78
CRIANÇAS EM MINAS

ENQUANTO ISSO...

Minas Gerais teve 78 óbitos
confirmados por COVID-19 em
crianças de até 9 anos entre as
56.592 vítimas de morte
registradas no estado. Dessas, 42
tinham menos de um ano de
idade. Entre os 2.147.856 casos
recuperados em Minas Gerais,
2,7% foram de crianças entre 1 e
9 anos. Em Belo Horizonte,
foram seis as vítimas de morte
na mesma faixa etária durante
toda a pandemia, entre os 7.071
óbitos registrados na capital. Os
dados estão no Boletim
Epidemiológico de terça-feira
(21/12), da PBH. A Fundação
Osvaldo Cruz divulgou, terça-
feira, resultados de pesquisa que
apontam a importância da
vacinação de crianças e pessoas
que vivem em locais remotos
para aumentar a imunização da
população contra a COVID-19. O
estudo mostra que 85% da
população brasileira pode se
vacinar, considerando pessoas
acima de 11 anos. Desde
setembro, o ritmo de vacinação
da primeira dose no Brasil vem
desacelerando. Nos dois meses
seguintes ao 9 de outubro, o
ritmo chegou perto do zero –
0,08% por dia.


