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Candidata a vacina con-
tra o novo coronavírus, 
desenvolvida pela empre-
sa biofarmacêutica chine-
sa Sinovac Biotech, este 
fármaco é considerado 
um dos mais promisso-
res em todo o mundo. A 
partir deste acordo com o 
Instituto Butantan, de São 
Paulo, que irá coordenar 
a pesquisa clínica no terri-
tório brasileiro, a empresa 
sediada em Pequim forne-
cerá as doses necessárias 
para a realização de testes 
clínicos, com o objetivo de 
demonstrar sua eficácia e 
segurança.
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Com 1,5 milhão de infectados e mais de 62 mil mortos, 

Brasil necessita da realização urgente de testes em 

massa que identifiquem os portadores da Covid-19 
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Metade dos Brasileiros não é a 
favor da reabertura em meio à 

Pandemia, diz pesquisa 

UFMG firma convênio com
 Instituto Butantan para testar

 vacina chinesa contra covid-19

São Paulo, 3 de julho de 
2020 - A Hibou, empresa de 
pesquisa e monitoramento 
de mercado e consumo, le-
vantou estudo da visão dos 
brasileiros sobre o momento 
de pandemia e o futuro do 
país em meio às decisões 
dos governos estaduais e 
federal. Foram entrevistadas 
mais de 6 mil pessoas em 
todo o país, entre os dias 
23 e 25 de junho de 2020, 
com 57% mulheres e 43% 
homens, entre 18 e 80 anos, 
de classes sociais A,B e C. A 
pesquisa tem 98% de signi-
ficância e 1.5% de margem 
de erro. 
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A UFMG é um dos 12 centros anunciados pelo governador de São Paulo, João Dória, como 
responsáveis pelos testes de fase 3, em humanos, da CoronaVac

44% da população acredita que o pico do Covid-19 acontecerá nas próximas semanas no 
Brasil 

Foto : GOOGLE
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRELÂNDIA

Noroeste vai receber 28 
milhões

Os municípios de Minas 
Gerais vão receber nova 
parcela de recursos para 
o enfrentamento da emer-
gência de saúde pública de-
corrente do Coronavírus. A 
transferência dos recursos 
financeiros está garantida 
na Portaria do Ministério da 
Saúde. Os municípios que 
vão receber o maior aporte 
de recursos são Paracatu 
(R$ 5,283 milhões), Unaí 
(R$ 5,069 milhões), João Pi-
nheiro (R$ 3,104 milhões), 
Buritis (R$ 2,489 milhões), 
Arinos (R$ 2,053 milhões), 
Vazante (R$ 2,140 milhões), 
Presidente Olegário (R$ 
1,263 milhão), Brasilândia 
de Minas(R$ 972,413 mil). 
(Jornal Paracatu News)

 
Poços lança “Painel 

Coronavírus”
Todos os dados e con-

trole sobre o coronavírus 
em Poços são coletados 
e organizados pela secre-
taria de Saúde. Pensando 
em dar mais transparên-
cia à população, além do 
boletim diário, a prefeitura 
lança o Painel Coronavírus, 
que você acessa pelo link: 
pocosdecaldas.mg.gov.br/
covid-19. A iniciativa é da 
secretaria de Comunica-
ção em parceria com as 
secretarias de Saúde e de 
Desenvolvimento e Traba-
lho (SEDET). Pelo Painel o 
cidadão segue tendo infor-
mações sobre o número de 
casos confirmados, recupe-
rados e o número de óbitos, 
mas com a indicação da 
mudança do quadro, de um 
dia para outro. (Jornal Man-
tiqueira- Poços de Caldas) 

 
MPF destina 

mais R$510 mil
O Ministério Público 

Federal (MPF), destinou 
mais R$ 510 mil para os 
municípios da região do 
Alto Paranaíba. Desse va-
lor, R$ 400 mil vão ser des-
tinados às Secretarias de 
Saúde dos municípios de 
Patos de Minas, São Go-
tardo, Carmo do Paranaí-
ba, Rio Paranaíba e Serra 
do Salitre, para auxiliar na 
criação de mais leitos clí-
nicos e leitos de UTI, além 
de gastos relacionados a 
essa medida. Os valores 
vão ser doados proporcio-
nalmente à ampliação de 
atendimento prevista para 
cada município. Patos de 
Minas, o maior município 
da região, vai receber a 
quantia de R$ 104 mil. 
(Folha Patense- Patos de 
Minas) 

 
Câmara cria programa

 educativo 
Foi aprovado na sessão 

on-line da Câmara de Mu-
riaé da última terça-feira, 30, 
o programa educativo que 
visa conscientizar sobre a 
correta utilização das pipas. 

Denominado Pipódromo, o 
projeto de autoria do vere-
ador Devail (PP) deve ser 
desenvolvido anualmente 
tanto nas escolas públi-
cas, quanto municipais de 
Muriaé. O projeto prevê 
educação das escolas e 
criação de pipódromos. 
Para tanto, o projeto dispõe 
também sobre a criação de 
espaços específicos para 
esta prática, denominado 
Pipódromos. (Gazeta de 
Muriaé) 

 
OP irá sediar seminário 
Ouro Preto foi escolhida 

para sediar a terceira edição 
do Seminário Internacional 
sobre Patrimônio e Turismo 
no Mercosul, no segundo 
semestre de 2021. O Semi-
nário vai reunir especialistas 
em turismo cultural e outros 
profissionais das áreas de 
patrimônio e turismo de 
todos os países do bloco 
no intuito de debater pro-
postas e resoluções para a 
preservação dos sítios cul-
turais, além do fomento ao 
turismo após a pandemia 
de Covid-19. O diferencial 
dessa terceira edição vai 
ser trabalhar o Patrimônio 
Cultural em sua intersecção 
com a economia. (Jornal O 
Liberal Net- Itabirito) 

 
IEF anuncia projeto 

arquitetônico
As unidades de con-

servação estaduais de 
proteção integral na Bacia 
Hidrográfica do rio São 
Francisco vão ter sua 
infraestrutura adaptada 
em novo projeto arqui-
tetônico, que vai ser im-
plantado nas portarias e 
sedes administrativas de 
parques,  monumentos 
naturais, reservas ecoló-
gicas e outras unidades. 
O projeto foi aprovado 
pelo Instituto Estadual de 
Florestas (IEF) e o primei-
ro projeto vai ser executa-
do na Estação Ecológica 
Mata do Cedro, localizada 
em Carmópolis de Minas, 
no Centro Oeste mineiro. 
(Gazeta Norte Mineira- 
Montes Claros)

 
Série sobre 

Museu é lançada 
A Secretaria Municipal 

de Cultura de Formiga tem 
um canal no “Youtube” no 
qual disponibiliza vídeos 
produzidos pelos servi-
dores da pasta e oferece, 
também, aulas, dicas e 
informações sobre diversos 
temas relacionados à arte e 
cultura formiguense. Nesta 
sexta-feira, 3, foi lançado, 
no canal, uma série espe-
cial sobre o Museu Nhonhô 
Fonseca. De acordo com 
o secretário de Cultura, 
Alex Arouca, os episódios 
vão mostrar um pouco do 
acervo do museu e diver-
sas curiosidades históricas. 
(Jornal Nova Imprensa- 
Formiga)

Decreto N° 201 - de 12 de Setembro 
de 2018

 Abre Crédito Suplementar no Valor 
de R$ 48.027,06 as dotações do Muni-
cípio de ANDRELÂNDIA

O Prefeito de ANDRELÂNDIA, no 
uso de suas atribuições, e devidamente 
autorizado pelo disposto na Lei n° 2064, 
22 de Dezembro de 2017

Decreta:
 Art. 1 - Fica aberto Crédito Suple-

mentar no valor de R$ 48.027,06 ( qua-
renta e oito mil, vinte e sete reais e seis 
centavos ) as seguintes dotações do

Municipio de ANDRELÂNDIA.
Orgão 02 - PREFEITURA MUNICI-

PAL DE ANDRELÂNDIA
Unidade 03 - SECRETARIA DE AD-

MINISTRAÇÃO E OBRAS
Sub-Unidade 00 - SECRETARIA DE 

ADMINISTRAÇÃO E OBRAS
2.03.00.17.512.0003.2.0022-100 - 

3.3.90.30.00 DESENVOLVIMENTO 
DA LIMPEZA PÚBLICA  - - - - - R$ 
1.000,00

Total da Sub-Unidade 00  - R$ 
1.000,00

Total da Unidade 03   - R$ 1.000,00
Unidade 06 - SECRETARIA DE 

EDUCAÇÃO
Sub-Unidade 01 - Fundo Municipal 

de Educação
2.06.01.12.365.0001.1.0022-101 

- 4.4.90.51.00 REFORMA E AMPLIA-
ÇÃO DA PRÉ-ESCOLA  - - - - - R$ 
47.027,06

To ta l  da  Sub-Un idade  01  $ 
47.027,06

Total da Unidade 06  - R$ 47.027,06
Total  da Inst i tu ição 02  -  R$ 

48.027,06
To ta l  Ge ra l  Ac resc ido   -R$ 

48.027,06
 Art. 2 - Para atender o que pres-

creve o artigo anterior, será utilizada 
como fonte de recurso: ANULAÇÃO 
DE DOTAÇÕES do Orçamento do 
Munícipio na

forma do paragrafo 1°, inciso I a IV do 
artigo 43 da Lei Federal 4.320.

Orgão 02 - PREFEITURA MUNICI-
PAL DE ANDRELÂNDIA

Unidade 06 - SECRETARIA DE 
EDUCAÇÃO

Sub-Unidade 01 - Fundo Municipal 
de Educação

2.06.01.12.122.0001.1.0018-101 - 
4.4.90.52.00 AQUISIÇÃO DE VEÍCULO 
PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  
- - - - - R$ 47.027,06

Total da Sub-Unidade 01  - R$ 
47.027,06

Tota l  da Unidade 06   -  R$ 
47.027,06

Unidade 07 - SEC. AGRIC. PEC. 
ABAST. E MEIO AMBIENTE

Sub-Unidade 00 - SEC. AGRIC. PEC. 
ABAST. E MEIO AMBIENTE

2.07.00.20.606.0007.2.0061-100 
- 3.3.90.39.00 REALIZAÇÃO EXPO-
SIÇÃO AGROPECUÁRIA/TORNEIO 
LEITEIRO  - - - - - R$ 1.000,00

Total da Sub-Unidade 00  - - R$ 
1.000,00

Total da Unidade 07  -  -  R$ 
1.000,00

Tota l  da Ins t i tu ição 02  -R$ 
48.027,06

Total Geral Anulado  - R$ 48.027,06
Art. 3 - Este decreto entra em vigor 

na data de sua publicação.
Prefeitura Municipal de ANDRELÂN-

DIA, 12 de Setembro de 2018
FRANCISCO CARLOS RIVELLI
PREFEITO MUNICIPAL

Decreto N° 202 - de 13 de Setembro 
de 2018

 Abre Crédito Suplementar no Valor 
de R$ 3.500,00 as dotações do Muni-
cípio de ANDRELÂNDIA

O Prefeito de ANDRELÂNDIA, no 
uso de suas atribuições, e devidamente 
autorizado pelo disposto na Lei n° 2064, 
22 de Dezembro de 2017

Decreta:
 Art. 1 - Fica aberto Crédito Suple-

mentar no valor de R$ 3.500,00 ( três 
mil e quinhentos reais ) as seguintes 
dotações do Municipio de ANDRE-
LÂNDIA.

Orgão 02 - PREFEITURA MUNICI-

PAL DE ANDRELÂNDIA
Unidade 03 - SECRETARIA DE AD-

MINISTRAÇÃO E OBRAS
Sub-Unidade 00 - SECRETARIA DE 

ADMINISTRAÇÃO E OBRAS
2.03.00.04.122.0001.2.0011-100 - 

3.3.90.39.00 GESTÃO ADM. DA SEC. 
DE ADMINISTRAÇÃO E OBRAS  - - - - - 
R$ 3.500,00

Total da Sub-Unidade 00 - R$ 
3.500,00

Total da Unidade 03 - R$ 3.500,00
Total da Instituição 02  - - R$ 

3.500,00
Total Geral Acrescido  - R$ 3.500,00
 Art. 2 - Para atender o que pres-

creve o artigo anterior, será utilizada 
como fonte de recurso: ANULAÇÃO 
DE DOTAÇÕES do Orçamento do 
Munícipio na

forma do paragrafo 1°, inciso I a IV do 
artigo 43 da Lei Federal 4.320.

Orgão 02 - PREFEITURA MUNICI-
PAL DE ANDRELÂNDIA

Unidade 07 - SEC. AGRIC. PEC. 
ABAST. E MEIO AMBIENTE

Sub-Unidade 00 - SEC. AGRIC. PEC. 
ABAST. E MEIO AMBIENTE

2.07.00.20.606.0007.2.0060-100 - 
3.1.90.04.00 DESENVOLVIMENTO 
DE HORTAS E VIVEIROS  - - - - - R$ 
3.500,00

Total da Sub-Unidade 00  - R$ 
3.500,00

Total da Unidade 07  - - R$ 3.500,00
Total  da Inst i tu ição 02  -  R$ 

3.500,00
Total Geral Anulado  - R$ 3.500,00
Art. 3 - Este decreto entra em vigor 

na data de sua publicação.
Prefeitura Municipal de ANDRELÂN-

DIA, 13 de Setembro de 2018
FRANCISCO CARLOS RIVELLI
PREFEITO MUNICIPAL

Decreto N° 203 - de 14 de Setembro 
de 2018

 Abre Crédito Suplementar no Valor 
de R$ 11.380,00 as dotações do Muni-
cípio de ANDRELÂNDIA

O Prefeito de ANDRELÂNDIA, no 
uso de suas atribuições, e devidamente 
autorizado pelo disposto na Lei n° 2064, 
22 de Dezembro de 2017

Decreta:
 Art. 1 - Fica aberto Crédito Suple-

mentar no valor de R$ 11.380,00 ( 
onze mil e trezentos e oitenta reais ) as 
seguintes dotações do Municipio de

ANDRELÂNDIA.
Orgão 02 - PREFEITURA MUNICI-

PAL DE ANDRELÂNDIA
Unidade 03 - SECRETARIA DE AD-

MINISTRAÇÃO E OBRAS
Sub-Unidade 00 - SECRETARIA DE 

ADMINISTRAÇÃO E OBRAS
2.03.00.15.451.0002.2.0017-100 - 

3.3.90.30.00 REVITAL. MANUT. DE 
VIAS URBANAS E ÁREAS PÚBLICAS  
- - - - - R$ 9.000,00

2.03.00.15.451.0002.1.0004-100 
- 4.4.90.51.00 PAVIMENTAÇÃO E 
CALÇAMENTO DE VIAS URBANAS  
- - - - - R$ 2.380,00

Total da Sub-Unidade 00 - R$ 
11.380,00

Total da Unidade 03 - R$ 11.380,00
Tota l  da Ins t i tu ição 02 -  R$ 

11.380,00
To ta l  Ge ra l  Ac resc ido  -  R$ 

11.380,00
 Art. 2 - Para atender o que pres-

creve o artigo anterior, será utilizada 
como fonte de recurso: ANULAÇÃO 
DE DOTAÇÕES do Orçamento do 
Munícipio na

forma do paragrafo 1°, inciso I a IV do 
artigo 43 da Lei Federal 4.320.

Orgão 02 - PREFEITURA MUNICI-
PAL DE ANDRELÂNDIA

Unidade 03 - SECRETARIA DE AD-
MINISTRAÇÃO E OBRAS

Sub-Unidade 00 - SECRETARIA DE 
ADMINISTRAÇÃO E OBRAS

2.03.00.15.451.0002.2.0015-100 - 
3.1.90.04.00 REVITALIZ. E MANUT. 
DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS  
- - - - - R$ 11.380,00

Total da Sub-Unidade 00- R$ 
11.380,00

Total da Unidade 03  R$ 11.380,00
Tota l  da Ins t i tu ição 02 -  R$ 

11.380,00
Total Geral Anulado  - R$ 11.380,00
Art. 3 - Este decreto entra em vigor 

na data de sua publicação.
Prefeitura Municipal de ANDRELÂN-

DIA, 14 de Setembro de 2018
FRANCISCO CARLOS RIVELLI
PREFEITO MUNICIPAL

Decreto N° 204 - de 18 de Setembro 
de 2018

 Abre Crédito Suplementar no Valor 
de R$ 2.000,00 as dotações do Muni-
cípio de ANDRELÂNDIA

O Prefeito de ANDRELÂNDIA, no 
uso de suas atribuições, e devidamente 
autorizado pelo disposto na Lei n° 2064, 
22 de Dezembro de 2017

Decreta:
 Art. 1 - Fica aberto Crédito Suple-

mentar no valor de R$ 2.000,00 ( dois 
mil reais ) as seguintes dotações do 
Municipio de ANDRELÂNDIA.

Orgão 02 - PREFEITURA MUNICI-
PAL DE ANDRELÂNDIA

Unidade 03 - SECRETARIA DE AD-
MINISTRAÇÃO E OBRAS

Sub-Unidade 00 - SECRETARIA DE 
ADMINISTRAÇÃO E OBRAS

2.03.00.04.122.0001.2.0011-100 - 
3.3.90.30.00 GESTÃO ADM. DA SEC. 
DE ADMINISTRAÇÃO E OBRAS  - - - - - 
R$ 2.000,00

Total da Sub-Unidade 00 - R$ 
2.000,00

Total da Unidade 03 - R$ 2.000,00
Total  da Inst i tu ição 02  -  R$ 

2.000,00
Total Geral Acrescido  - R$ 2.000,00
 Art. 2 - Para atender o que pres-

creve o artigo anterior, será utilizada 
como fonte de recurso: ANULAÇÃO 
DE DOTAÇÕES do Orçamento do 
Munícipio na

forma do paragrafo 1°, inciso I a IV do 
artigo 43 da Lei Federal 4.320.

Orgão 02 - PREFEITURA MUNICI-
PAL DE ANDRELÂNDIA

Unidade 07 - SEC. AGRIC. PEC. 
ABAST. E MEIO AMBIENTE

Sub-Unidade 00 - SEC. AGRIC. PEC. 
ABAST. E MEIO AMBIENTE

2.07.00.20.606.0007.2.0060-100 - 
3.1.90.04.00 DESENVOLVIMENTO 
DE HORTAS E VIVEIROS  - - - - - R$ 
1.600,00

Total da Sub-Unidade 00- R$ 
1.600,00

Total da Unidade 07  - R$ 1.600,00
Unidade 10 - FUNDO MUNICIPAL DE 

ASSISTÊNCIA SOCIAL
Sub-Unidade 02 - FUNDO MUN. DA 

CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
2.10.02.08.243.0012.2.0084-100 - 

3.1.90.04.00 ATEND. E CUMPRIMEN-
TO DE MEDIDAS SÓCIO EDUCATIVAS  
- - - - - R$ 400,00

Total da Sub-Unidade 02  - R$ 
400,00

Total da Unidade 10  - R$ 400,00
Total da Instituição 02   R$ 2.000,00
Total Geral Anulado   - R$ 2.000,00
Art. 3 - Este decreto entra em vigor 

na data de sua publicação.
Prefeitura Municipal de ANDRELÂN-

DIA, 18 de Setembro de 2018
FRANCISCO CARLOS RIVELLI
PREFEITO MUNICIPAL

Decreto N° 205 - de 20 de Setembro 
de 2018

 Abre Crédito Suplementar no Valor 
de R$ 13.400,00 as dotações do Muni-
cípio de ANDRELÂNDIA

O Prefeito de ANDRELÂNDIA, no 
uso de suas atribuições, e devidamente 
autorizado pelo disposto na Lei n° 2064, 
22 de Dezembro de 2017

Decreta:
 Art. 1 - Fica aberto Crédito Suple-

mentar no valor de R$ 13.400,00 ( treze 
mil e quatrocentos reais ) as seguintes 
dotações do Municipio de

ANDRELÂNDIA.
Orgão 02 - PREFEITURA MUNICI-

PAL DE ANDRELÂNDIA
Unidade 03 - SECRETARIA DE AD-

MINISTRAÇÃO E OBRAS
Sub-Unidade 00 - SECRETARIA DE 

ADMINISTRAÇÃO E OBRAS
2.03.00.04.122.0001.2.0011-100 - 

3.3.90.30.00 GESTÃO ADM. DA SEC. 

DE ADMINISTRAÇÃO E OBRAS  - - - - - 
R$ 3.000,00

2.03.00.17.512.0003.2.0021-100 - 
3.3.90.30.00 DESENVOLVIMENTO 
DA REDE DE ESGOTO  - - - - - R$ 
4.000,00

2.03.00.17.512.0003.2.0022-100 - 
3.3.90.30.00 DESENVOLVIMENTO 
DA LIMPEZA PÚBLICA  - - - - - R$ 
1.000,00

2.03.00.15.451.0002.1.0004-100 
- 4.4.90.51.00 PAVIMENTAÇÃO E 
CALÇAMENTO DE VIAS URBANAS  
- - - - - R$ 2.400,00

Total da Sub-Unidade 00 - R$ 
10.400,00

Total da Unidade 03- R$ 10.400,00
Unidade 05 - FUNDO MUNICIPAL 

DE SAÚDE
Sub-Unidade 01 - ATENÇÃO BÁ-

SICA
2.05.01.10.301.0004.2.0030-148 - 

3.3.90.30.00 DESENVOLVIMENTO 
DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA  
- - - - - R$ 2.000,00

Total da Sub-Unidade 01  - R$ 
2.000,00

Total da Unidade 05  - R$ 2.000,00
Unidade 07 - SEC. AGRIC. PEC. 

ABAST. E MEIO AMBIENTE
Sub-Unidade 00 - SEC. AGRIC. PEC. 

ABAST. E MEIO AMBIENTE
2.07.00.20.606.0007.2.0059-100 - 

3.3.90.30.00 APOIO AO PRODUTOR 
RURAL  - - - - - R$ 1.000,00

Total da Sub-Unidade 00  - R$ 
1.000,00

Total da Unidade 07   R$ 1.000,00
Total da Insti tuição 02  -- R$ 

13.400,00
Total Geral Acrescido R$ 13.400,00
 Art. 2 - Para atender o que pres-

creve o artigo anterior, será utilizada 
como fonte de recurso: ANULAÇÃO 
DE DOTAÇÕES do Orçamento do 
Munícipio na

forma do paragrafo 1°, inciso I a IV do 
artigo 43 da Lei Federal 4.320.

Orgão 02 - PREFEITURA MUNICI-
PAL DE ANDRELÂNDIA

Unidade 03 - SECRETARIA DE AD-
MINISTRAÇÃO E OBRAS

Sub-Unidade 00 -
 SECRETARIA DE ADMINISTRA-

ÇÃO E OBRAS
2.03.00.17.512.0003.2.0022-100 - 

4.4.90.52.00 DESENVOLVIMENTO 
DA LIMPEZA PÚBLICA  - - - - - R$ 
2.400,00

Total da Sub-Unidade 00  - - R$ 
2.400,00

Total da Unidade 03  - R$ 2.400,00
Unidade 05 - FUNDO MUNICIPAL 

DE SAÚDE
Sub-Unidade 01 - ATENÇÃO BÁ-

SICA
2.05.01.10.301.0004.2.0030-148
 - 3.3.90.36.00 DESENVOLVIMENTO 

DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA  
- - - - - R$ 2.000,00

Total da Sub-Unidade 01  -- R$ 
2.000,00

Total da Unidade 05  - R$ 2.000,00
Unidade 07 - SEC. AGRIC. PEC. 

ABAST. E MEIO AMBIENTE
Sub-Unidade 00 - SEC. AGRIC. PEC. 

ABAST. E MEIO AMBIENTE
2.07.00.20.606.0007.2.0059-100
 - 3.1.90.04.00 APOIO AO PRODU-

TOR RURAL  - - - - - R$ 5.100,00
Total da Sub-Unidade 00  R$ 

5.100,00
Total da Unidade 07 - R$ 5.100,00
Unidade 10 - FUNDO MUNICIPAL DE 

ASSISTÊNCIA SOCIAL
Sub-Unidade 02 - FUNDO MUN. DA 

CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
2.10.02.08.243.0012.2.0084-100 - 

3.1.90.04.00 ATEND. E CUMPRIMEN-
TO DE MEDIDAS SÓCIO EDUCATIVAS  
- - - - - R$ 3.900,00

Total da Sub-Unidade 02   R$ 
3.900,00

Total da Unidade 10  R$ 3.900,00
Total da Instituição 02 R$ 13.400,00
Total Geral Anulado  R$ 13.400,00
Art. 3 - Este decreto entra em vigor 

na data de sua publicação.
Prefeitura Municipal de ANDRELÂN-

DIA, 20 de Setembro de 2018
FRANCISCO CARLOS RIVELLI
PREFEITO MUNICIPAL
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44% da população acredita que o pico do Covid-19 acontecerá nas próximas 
semanas no Brasil 

Metade dos Brasileiros não é a favor 
da reabertura em meio à Pandemia, 

diz pesquisa 

São Paulo, 3 de julho de 2020 - A 
Hibou, empresa de pesquisa e mo-
nitoramento de mercado e consumo, 
levantou estudo da visão dos brasilei-
ros sobre o momento de pandemia e 
o futuro do país em meio às decisões 
dos governos estaduais e federal. 
Foram entrevistadas mais de 6 mil 
pessoas em todo o país, entre os dias 
23 e 25 de junho de 2020, com 57% 
mulheres e 43% homens, entre 18 e 
80 anos, de classes sociais A,B e C. 
A pesquisa tem 98% de significância 
e 1.5% de margem de erro. 

Sobre a quarentena, 79% dos 
brasileiros afirmam que foram a favor 
do fechamento de comércio e serviços 
quando a pandemia chegou ao país. 
Hoje, 49,5% da população gostaria 
que as portas continuassem fecha-
das, enquanto 26,1% são favoráveis 
a abertura sem que isso tenha uma 
relação direta com seu trabalho ou 
consumo: o querem apenas “pelo bem 
da economia e direito de ir e vir”. 

A pesquisa questionou que 
ações o entrevistado faria se fosse 
governador de seu Estado. Testes 
gratuitos (80,2%), EPI para profis-
sionais (79,0%) e uso obrigatório 
de máscaras (77,9%) encabeçam a 
lista, seguido da proibição de even-
tos, shows e cinema (74,1%), apoio 
ao pequeno empresário (73,5%) e 
isenção de pagamento de água e 
luz aos mais necessitados (67,7%). 
Ao todo, 33 medidas foram anali-
sadas e as menos populares foram 
o rodízio diferenciado (21,7%), fe-
chamento dos serviços (20,9%) e 
antecipação dos feriados (10,3%), 
estes últimos também com alta taxa 
de rejeição (31,6%, 25,4% e 44,3% 
respectivamente). 

Pico do Covid-19 na visão 
dos Brasileiros 

Quando questionados se eles 
manteriam todas as medidas no 

momento atual, foi possível notar 
quedas entre 1% a 8,8% - a maior 
sendo sobre auxilio salário para 
as empresas, de 47,4% a 38,6% 
- mostrando que o brasileiro es-
pera menos ações e austeridades 
agora que no início das ações de 
controle, ainda que acredite que o 
pior da pandemia ainda está por 
vir: apenas 15,3% acredita que o 
pico da doença já ficou no passado, 
40,7% considera hoje como o pior 
momento e 44,0% espera enfrentá-
lo nas próximas semanas. 

Mesmo em relação às ações to-
madas pelos governos e que foram 
bem aceitas pelos brasileiros, a 
pesquisa mostra que houve queda 
na preocupação com tais medidas. 
Por exemplo, no início da quaren-
tena, 62,1% dos brasileiros eram 
a favor da suspensão das aulas. 
Hoje, apenas 56,2% manteriam a 
medida. Antes, a proibição de jogos 
de futebol era apoiada por 61,8%, 
hoje por apenas 56,6%. No início, 
41,1% concordava com fechamen-
to de aeroportos, e hoje somente 
32,7% dos brasileiros manteriam 
a decisão. 

Recuperação
 da economia 

Sobre a recuperação econômi-
ca, pouco mais da metade (51,4%) 
acredita que o país deva levar 
entre 1 e 3 anos para se recobrar 
do impacto econômico, enquanto 
para 31,2% essa recuperação deve 
levar até 10 anos. 9,7% são mais 
otimistas, acreditando que um ano 
seja o suficiente para a retomada, 
enquanto 7,8% não contam com 
isso pelos próximos dez anos. 

Visão sobre os 
governadores 

Em média, 54% dos brasileiros 
apoia seus governantes estadu-

ais, e 51% acredita que eles têm 
tomado as medidas necessárias 
para proteger a população. Alguns 
Estados se destacam como Bahia 
com 76% de apoio a seu governa-
dor e RJ com apenas 20%. Em SP, 
55% dos paulistanos dizem apoiar 
o governador do Estado, onde 62% 
concordam que ele está tomando 
as medidas necessárias durante a 
pandemia. 

Brasil -
não para amadores 

60,4% da população brasileira 
acredita que todos os países estão 
sofrendo impactos parecidos na 
economia, enquanto 38,3% acredi-
ta que o Brasil está sofrendo mais 
que outros países. Para 1,3%, o 
Brasil sente menos impacto. 

A pesquisa apresentou também 
aos entrevistados o case da Islân-
dia, país que conseguiu controlar a 
contaminação do vírus rastreando 
contato de pessoas infectadas. O 
modelo dividiu os brasileiros, onde 
49% acredita que o Brasil seria 
capaz de fazer o mesmo, e 51% 
acredita que não. 

Em seguida, foi apresentado 
que o Brasil possui quase 10 ve-
zes mais agentes comunitários de 
saúde que o que seria necessário 
para executar o mesmo processo, e 
questionou os entrevistados quais 
motivos tal solução não seria viá-
vel no país, e os principais foram: 
69,0% dos respondentes acredita 
que a população não respeita e 
nem ajuda as iniciativas do gover-
no; 66,9% porque a maioria dos 
governantes não toma atitudes 
eficientes; 47,7% enxergam que a 
desigualdade no país impede tra-
balhos desse tipo; 33,6% acredita 
que boa parte dos agentes públicos 
são funcionários fantasmas. 

                        Fonte: GPCOM 

Com 1,5 milhão de infectados e mais de 62 mil mortos, 
Brasil necessita da realização urgente de testes em massa 

que identifiquem os portadores da Covid-19 
Dra. Alexandra Reis, diretora científica da empresa Testes Moleculares, destaca que assintomáticos são transmissores, e é urgente 
o País realizar testes em massa pelo método PCR para isolar os contaminados e evitar que a pandemia siga se alastrando em ritmo 

acelerado 
O fato de o Brasil ter atingido mais de 

1,5 milhão de pessoas contaminadas 
e registrar mais de 62 mil mortes, no 
momento de flexibilização da quaren-
tena, reforça o alerta de especialistas 
da área de saúde quanto ao risco da 
pandemia seguir um ritmo galopante se 
não houver uma testagem em massa 
para isolar os contaminados, principal-
mente considerando o grande número 
de pessoas assintomáticas que podem 
estar transmitindo o vírus. 

“A contaminação por assintomá-
ticos é uma realidade. Como muitas 
pessoas acham que não são trans-
missoras, pois não têm sintomas, 
isto pode ser um sinal verde para 
que assintomáticos relaxem quanto 
à prevenção e contribuam para que 
a pandemia siga em ritmo galopante, 
principalmente no momento em que 
o País atinge mais de 1,5 milhão de 
contaminados e mais de 62 mil mor-
tes”, alerta a biomédica Dra. Alexan-
dra Reis, Ph.D. em vírus respiratórios 

pela USP, pós-doutorada em Biologia 
Molecular e Diretora Científica da 
Testes Moleculares, que realiza testes 
em massa pelo método PCR. 

Ela lembra que, segundo publica-
ções científicas, até 41% da popula-
ção podem estar infectados e são as-
sintomáticos. “Por isso é fundamental 
a testagem em massa, e pelo método 
PCR, para que seja possível identifi-
car as pessoas portadoras do vírus 
e isolá-las, pois esta é a única forma 
do País ter um controle epidemiológi-
co”, defende a Diretora Científica da 
Testes Moleculares. O método PCR, 
destaca a Dra. Alexandra, é o único 
que identifica quem de fato está com 
o vírus ativo e é potencial transmissor, 
e permite detectar a contaminação 
desde o primeiro dia, mesmo em ca-
sos assintomáticos, dependendo da 
carga viral. “Desta forma, é possível 
criar uma estratégia de isolamento 
efetiva e ter o controle da contamina-
ção pelo SARS-CoV-2.” 

Contudo, o Brasil ainda testa muito 
pouco a sua população, comparado 
a outros países. Outra preocupação é 
com o surgimento de inúmeros testes 
atualmente no mercado, cuja eficácia 
é duvidosa. “Já existem outros testes 
de biologia molecular aplicados para o 
diagnóstico molecular dos Sars-CoV-2, 
como a PCR LAMP, porém com poucos 
trabalhos científicos que referenciem 
sua eficácia, sendo que a especificidade 
desses testes tem se situado, ainda, no 
máximo em 80%”, observa. 

O teste aplicado pela Testes Mole-
culares é um PCR em tempo real, de 
alta sensibilidade e especificidade, que 
apresenta quase 100% de eficiência 
nos resultados, sem risco de falsos 
negativos e positivos. A maioria dos 
testes de PCR em tempo real usa os 
protocolos recomendados pelo CDC, 
dos EUA, ou pelo Charite, de Berlim. 

A Testes Moleculares está à frente 
do maior programa de testagem em 
massa pelo método PCR molecular em 

andamento hoje no Brasil, realizado no 
município de Parauapebas, no Pará. 
Nesse município, a empresa já testou 
cerca de 20 mil pessoas, e a previsão 
é testar 50% da população. 

O modelo de atuação da Testes 
Moleculares tem potencial para reali-
zar mais de 100 mil testes por dia, de 
acordo com cronograma de montagem 
e entrega das unidades, em qualquer 
região do País, e com divulgação de 
resultados por meio de aplicativo. É a 
única empresa no Brasil com essa ca-
pacidade para testes em massa pela 
metodologia PCR molecular. 

Sobre a Testes Moleculares 
A Testes Moleculares é uma empre-

sa de biomedicina, com perfil científico 
e que busca a fusão entre Saúde e 
Tecnologia. É a única empresa hoje 
com capacidade para realizar testes 
PCR em massa, em qualquer locali-
dade do País, com precisão de quase 
100% nos resultados e entrega no 
mesmo dia. Conta com um time de 

dezenas de especialistas da área de 
saúde como biologia molecular, saúde 
pública e infectologia, dirigidos pela Dra. 
Alexandra Reis com o apoio do biomé-
dico Dr. David Falango, especialista em 
Microbiologia e Mestre em Gestão de 
Organizações de Saúde pela FMRP-
USP, diretor do Laboratório Central de 
Patologia Clínica do HCFMRP-USP e 
que atuou, por seis anos, como o bio-
logista encarregado do Laboratório de 
Sorologia do HCFMRP-USP. 

A Testes Moleculares tem 10 anos 
de atuação na área de Biomedicina, 
e foi incorporada pelo grupo ETG 
- multinacional especializada em 
Tecnologia e Soluções de produção, 
com mais de 15 anos de experiência 
no mercado nacional e internacional. 
É presidida por Gabriel Rodrigues, 
empreendedor especializado em 
Tecnologia, Pesquisa e Desenvolvi-
mento, e também fundador do Grupo 
ETG. 

Fonte:GPCOM

Campanha emergencial 
da LBV entregará mais 
de 15 mil cobertores a 

famílias mais 
vulneráveis

A Legião da Boa Vontade 
iniciou mais uma campanha so-
lidária DIGA SIM! A iniciativa, de 
caráter emergencial, visa a manu-
tenção dos serviços e programas 
socioeducacionais da LBV e, 
mediante os recursos, fará a en-
trega de cobertores a famílias em 
vulnerabilidade social que sofrem 
com as baixas temperaturas em 
várias cidades brasileiras. Neste 
ano, a meta é entregar 15.400 
cobertores no Distrito Federal e 
em cidades de Goiás, do Mato 
Grosso do Sul, de Minas Gerais, 
do Paraná, do Rio Grande do 
Sul, do Rio de Janeiro, de Santa 
Catarina e de São Paulo. 

A campanha também dá con-
tinuidade às ações que vêm sen-
do realizadas junto ao seu time 
solidário de colaboradores, em 
combate aos efeitos da pandemia 
da Covid-19. A Instituição está 
doando cestas de alimentos e 
kits de materiais de limpeza e de 
higiene a pessoas em risco social 
e alimentar, nas cinco regiões bra-
sileiras, contribuindo no combate 
à fome e criando condições para 
que esse público possa enfrentar 
esse momento de forma digna 
e melhor.     Dessa forma, além 
do transformador trabalho que 
a LBV realiza diariamente em 
suas escolas, lares para idosos 
e centros comunitários, ela mo-
biliza mais uma vez a sociedade 
nessa ação solidária em favor de 
tantas famílias que sofrem com 
os extremos climáticos. Assim, é 
possível contribuir para a redução 
dos problemas sociais e levar a 
Esperança a essas populações. 

Vale ressaltar que as entregas 
ocorrem de forma organizada 
para evitar aglomerações, respei-
tando o distanciamento de 1,5m 
entre as pessoas com o uso de 
máscaras, de luvas e de álcool 
em gel 70%, como recomendam 

os órgãos oficiais de saúde para 
prevenir qualquer contágio pelo 
novo coronavírus.

A Solidariedade 
não pode parar

Para que mais famílias re-
cebam a ajuda necessária nes-
te momento desafiador, a LBV 
precisa da sua ajuda! Por isso, 
quando a LBV chamar, atenda 
com o coração, DIGA SIM! Para 
colaborar, acesse o site lbv.org.
br. A doação é simples, rápida e 
segura. Acompanhe as ações da 
LBV no endereço @LBVBrasil no 
Facebook e no Instagram.

Sobre a LBV
A Legião da Boa Vontade é 

uma instituição filantrópica, sem 
fins econômicos, de caráter edu-
cacional, cultural e de assistência 
social. Fundada no Brasil, em 
1950, a LBV possui o Certificado 
de Entidade Beneficente de Assis-
tência Social (Cebas) e também 
representação na Organização 
das Nações Unidas (ONU), no 
Departamento de Comunicação 
Global (DCG) e no Conselho Eco-
nômico e Social (Ecosoc), neste 
com o status consultivo geral, 
onde contribui com recomenda-
ções e boas práticas socioedu-
cacionais. 

Com 82 unidades (abrigos para 
idosos, Centros Comunitários de 
Assistência Social, escolas de 
Educação Básica e Escola de Ca-
pacitação Profissional), a Institui-
ção atende milhares de crianças, 
adolescentes, jovens, adultos, 
idosos, gestantes e famílias em 
situação de vulnerabilidade social. 
Com mais de 13,6 milhões de 
atendimentos e benefícios pres-
tados anualmente, a LBV trabalha 
permanentemente para melhorar 
a realidade de milhares de pesso-
as e famílias em todo o país
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UFMG firma convênio com Instituto
 Butantan para testar vacina chinesa 

contra covid-19

Candidata a vacina contra o 
novo coronavírus, desenvolvida 
pela empresa biofarmacêutica 
chinesa Sinovac Biotech, este 
fármaco é considerado um dos 
mais promissores em todo o 
mundo. A partir deste acordo com 
o Instituto Butantan, de São Pau-
lo, que irá coordenar a pesquisa 
clínica no território brasileiro, a 
empresa sediada em Pequim 
fornecerá as doses necessárias 
para a realização de testes clíni-
cos, com o objetivo de demons-
trar sua eficácia e segurança.

Entidade pública do estado de 
São Paulo, o Instituto Butantan é 
um dos maiores centros do mun-
do na pesquisa, desenvolvimento 
e produção de imunobiológicos 
- sistemas biológicos vivos es-
truturalmente anticorpos ou re-
ceptores direcionados a um alvo 
específico. O governador paulista 
destaca que o acordo com a Si-
novac prevê a transferência de 
tecnologia para a produção da 
vacina pelo Butantan em escala 
industrial. Se tudo correr como o 
esperado e a vacina for aprova-
da, os passos seguintes seriam o 
registro do produto pela Agência 
Nacional de Vigilância Sanitá-
ria (Anvisa) e sua distribuição 
gratuita pelo Sistema Único de 
Saúde (SUS) em todo o Brasil. 
A capacidade de produção do 
Butantan é de 100 milhões de 
unidades da vacina.

Os teste estão previstos 
para começarem já em julho, 
quando 9 mil voluntários bra-
sileiros poderão participar da 
fase 3 de testes desse avan-
çado protótipo de vacina em 
centros de pesquisas de seis 
estados brasileiros: São Paulo, 
Brasília, Rio de Janeiro, Minas 
Gerais, Rio Grande do Sul e 

Paraná. Para iniciar os testes 
da CoronaVac, no entanto, 
são esperadas as aprovações 
finais da Anvisa e da Comissão 
Nacional de Ética (Conep).

Em Minas Gerais, o parcei-
ro do Butantan é o Centro de 
Pesquisa e Desenvolvimento 
de Fármacos (CPDF) do Insti-
tuto de Ciências Biológicas da 
(ICB) da UFMG. Para Mauro 
Martins Teixeira, professor do 
Departamento de Bioquímica 
e Imunologia do ICB e coorde-
nador do CPDF, a vacina usa 
tecnologia já conhecida, que 
envolve o vírus purificado e 
inativado (morto), cuja eficácia 
já está bastante comprovada 
para outras doenças, como 
a gripe comum; poliomielite; 
difteria e tétano; hepatite A e 
B; meningocócicas e pneumo-
cócicas conjugadas, dentre 
outras. Por isso, espera-se que 
sua aprovação possa ocorrer 
mais facilmente. O CPDF tam-
bém já colabora há três anos 
com o Butantan fazendo testes 
de eficácia de uma vacina tetra-
valente para a dengue.

Os estudos pré-clínicos e 
estudos clínicos de Fase 1 e 
2 também demonstram que a 
vacina tem perfis favoráveis 
de imunogenicidade e segu-
rança. Um artigo publicado 
em maio na revista Science, 
usando modelo animal, mos-
trou que a vacina induziu 
a produção de anticorpos 
neutralizantes específicos 
para SARS-CoV-2 em ca-
mundongos, ratos e primatas 
não humanos. Segundo essa 
pesquisa, esses anticorpos 
neutral izaram 10 est irpes 
representativas de SARS-
CoV-2, “o que sugere a pos-

sibilidade de que ela possa 
neutralizar outras estirpes do 
novo coronavírus”, afirmam os 
autores do estudo estrangei-
ro. A Sinovac Biotech também 
já realizou testes em cerca de 
mil voluntários chineses nas 
fases 1 e 2 de testes.

Os parceiros do Butantan
Na cidade de São Paulo, 

os testes serão conduzidos 
pelo Hospital das Clínicas 
da Faculdade de Medicina da 
USP, Instituto de Infectologia 
Emílio Ribas e Hospital Isra-
elita Albert Einstein. Também 
serão envolvidos no estado 
de São Paulo a Universidade 
Municipal de São Caetano do 
Sul, Hospital das Clínicas da 
Unicamp em Campinas, Fa-
culdade de Medicina de São 
José do Rio Preto e o Centro 
de Saúde Escola da Facul-
dade de Medicina da USP de 
Ribeirão Preto. As pesquisas 
serão realizadas, ainda, na 
Univers idade de Brasí l ia 
(UnB), Instituto Nacional de 
Infectologia Evandro Chagas, 
no Rio de Janeiro, Hospital 
São Lucas da PUC do Rio 
Grande do Sul e Hospital 
das Clínicas da Universida-
de Federal do Paraná. Em 
Minas Gerais, o escolhido 
foi o Centro de Pesquisa e 
Desenvolvimento de Fárma-
cos do Instituto de Ciências 
Biológicas da UFMG.

OBS: O professor Mauro Teixeira 
não está disponível para entrevistas 
até que a pesquisa seja aprovada 
pelos órgãos competentes.

Assessoria de Comunicação 
Social e Divulgação Científica 
do Instituto de Ciências Bioló-
gicas da UFMG 

A UFMG é um dos 12 centros anunciados pelo governador de São Paulo, João Dória, como responsáveis 
pelos testes de fase 3, em humanos, da CoronaVac

Fotos: UFMG


