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CORONAVÍRUS

PACIENTE COM SUSPEITA É
internada em Uberlândia
 CAROLINE ALEIXO

A

Secretaria Municipal de Saúde (SMS)
confirmou, na tarde
de ontem, que há um caso
suspeito do novo coronavírus
sendo conduzido pelo Hospital de Clínicas da Universidade Federal de Uberlândia
(HC-UFU). Conforme apurado pelo Diário de Uberlândia,
trata-se de paciente do sexo
feminino que teria desembarcado recentemente na
cidade após viagem à Itália.
A idade da paciente não foi
informada.
Segundo o que apurou a
reportagem, grupos do corpo
clínico do HC informaram
que a paciente está há cinco
dias em Uberlândia e chegou
a procurar uma Unidade de
Atendimento Integrado (UAI)
com sintomas da doença,
mas foi orientada a voltar
para casa após ser medicada. A mulher então teria procurado o Hospital de Clínicas
na tarde de ontem através
do pronto-socorro e está em
isolamento preventivo em
uma ala cirúrgica.
Sobre o atendimento prévio na rede municipal, a SMS
disse que a paciente procurou a UAI do bairro Luizote
de Freitas e foi transferida
de vaga zero (prioridade)
em seguida. Os sintomas
gripais apresentados foram
febre, tosse e dificuldade
para respirar. O Município
ainda esclareceu que o que
torna um caso suspeito é se
a pessoa esteve ou manteve
contato com pessoas de países com casos confirmados.
Ainda de acordo com a
Secretaria, a equipe está seguindo todas as orientações
de atendimento definidas
pelo protocolo do Ministério
da Saúde. O HC-UFU é um
dos hospitais referência no
estado para atender casos
da doença. Segundo informações da unidade, assim
que divulgados os primeiros
casos suspeitos no Brasil,
um comitê de enfrentamento foi criado e uma área do
hospital isolada só para o
tratamento desses eventuais
pacientes.
O Diário também tentou
mais detalhes sobre o atendimento da paciente com a
assessoria de comunicação
do hospital, que informou
que apenas a Vigilância Epidemiológica estadual estaria

autorizada para divulgar as
informações. A Secretaria
de Estado de Saúde de
Minas Gerais (SES-MG),
por sua vez, informou que
está mantendo contato com
o Município para apurar as
informações sobre a suspeita
de Uberlândia.
Ainda ontem, o Ministério
da Saúde confirmou o primeiro caso do novo coronavírus
no País, em São Paulo. O paciente, de 61 anos, também
esteve na Itália neste mês.
Segundo as informações
divulgadas pelo Hospital
Israelita Albert Einstein, o paciente foi atendido na última
segunda (24) e a Vigilância
Epidemiológica estadual foi
notificada na terça (25).
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Paciente está
internada no
HC-UFU e teria
vindo da Itália

 EM MG
O Estado de Minas Gerais
acompanha dois casos suspeitos do novo coronavírus
em pacientes internados em
Belo Horizonte. Esses casos
foram divulgados ontem no
boletim informativo da Secretaria de Estado de Saúde
e, portanto, não contempla o
caso suspeito de Uberlândia.
Um dos casos é de uma
mulher de 57 anos, residente
em Belo Horizonte, que apresentou sintomas respiratórios
em 22 de fevereiro. A paciente realizou viagem para Dubai, saindo de Belo Horizonte
dia 25/01, e durante a viagem
esteve na Tailândia, Vietnã,
Camboja chegando no dia
17/02 no Brasil e em Belo Horizonte dia 19/02. No dia 25,
com sintomas de Síndrome
Gripal, procurou atendimento
médico em hospital privado
da capital. Por se enquadrar
nos critérios de caso, o hospital realizou a notificação de
suspeita do vírus. A paciente
está internada em isolamento
hospitalar da rede suplementar de Belo Horizonte e o
quadro de saúde é estável.
Também no dia 25 a Secretaria de Estado de Saúde
foi notificada sobre outra
suspeita de uma mulher, de
25 anos, residente em Belo
Horizonte, que apresentou
sintomas de Síndrome Gripal
no dia 22/02 com história de
viagem recente para a Tailândia, saindo de Belo Horizonte dia 04/02, passando no
Vietnã, Singapura e fazendo
conexão em aeroporto de
Abu Dabi e de Madrid durante
seu deslocamento.

|| SECRETARIA
DE SAÚDE
CONFIRMOU
INFORMAÇÃO NA
TARDE DE ONTEM

Em 24/02 voltou ao Brasil
e no dia 25 procurou atendimento médico, sendo considerada caso suspeito de
Covid-19. A paciente está
internada em isolamento no
hospital Júlia Kubistschek e
o seu quadro é estável.
As amostras laboratoriais

foram coletadas e enviadas
para análise. Apesar dos dois
casos suspeitos terem história de viagem à Tailândia e
Vietnã, não possuem vínculo
epidemiológico entre eles.
Outros dois casos suspeitos
em Minas foram descartados
após realização de exames.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
A COOPERTANG - COOPERATIVA DE PRODUTORES RURAIS DO P.A NOVA TANGARÁ, cadastrada no CNPJ: 21.951.872/0001-05, convoca seus cooperados para uma Assembleia Geral Extraordinária a ser realizada em sua sede social, neste município, na Rodovia MGT 497, KM 33 à esquerda,
Zona Rural, CEP: 38.413-537, no dia 10 de Março de 2.020, às 08:30 horas em primeira convocação,
e em segunda convocação às 09:30 horas e, não havendo quórum suficiente, em terceira e última
convocação às 10:30 horas, tudo na forma do artigo 23 do seu Estatuto Social.
PAUTA:
1 – Prestação de contas da Diretoria.
2 – Alteração do Conselho de Administração.
3 – Alteração do Conselho Fiscal.
4 – Admissão e Desligamento de Cooperados.
5 – Assuntos de ordem geral.
Uberlândia-MG, 26 de fevereiro de 2.020
Anália Rodrigues Costa Oliveira
Presidente

Cooperativa dos Cafeicultores do

Cerrado de Monte Carmelo Ltda.
Rodovia MG-190, Km 04
Zona Rural. CEP:38500-000
Monte Carmelo - MG
EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA - 2020
COOPERATIVA DOS CAFEICULTORES DO CERRADO DE MONTE CARMELO LTDA – monteCCer, RODOVIA MG 190, KM, 3,9 - ZONA RURAL – MONTE CARMELO – MG. CNPJ/MF
00.650.386/0001-87 – NIRE: 314.0000985-0.
O Presidente do Conselho de Administração da COOPERATIVA DOS CAFEICULTORES DO
CERRADO DE MONTE CARMELO LTDA; monteCCer – no uso das atribuições que lhes são
conferidas pelo artigo 38, letra K do Estatuto Social, CONVOCA os associados, que nesta data são
de número 121 (cento e vinte e um), aptos a votar, para se reunirem em ASSEMBLEIA GERAL
ORDINÁRIA a ser realizada no dia 10 de Março de 2020, na Av. Dona Clara, 715, Centro, Monte
Carmelo, MG, no Salão de Eventos Pelicano, - às 17:00 horas em primeira convocação, com a
presença de 2/3 (dois terços) do número de associados; às 18:00 horas em segunda convocação,
com a presença de metade mais um dos associados; ou em terceira e última convocação às 19:00
horas, com a presença de, no mínimo, 10 (dez) associados, para deliberarem sobre a seguinte
ORDEM DO DIA: ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA: 1. Prestação de contas dos órgãos de
administração, acompanhada do parecer do Conselho Fiscal, compreendendo: a) relatório da gestão;
b) balanço do exercício social de 2018; c) relatório da auditoria externa – MOORE STEPHENS
PRISMA AUDITORES E CONSULTORES; d) Demonstrativo das sobras apuradas no exercício
encerrado em 31/12/2019. 2. Destinação das sobras apuradas, deduzidas as parcelas para os fundos
obrigatórios, relativas ao exercício de 2019; 3. Eleição dos membros do Conselho Fiscal para o
exercício de 2020. 4. Alteração do Código de Atividades Econômica Principal, CNPJ/MF
00.650.386/0002-68, “com base no Capitulo II, no Objetivo Social Artigo 2º, letra L”, 5. Assuntos
diversos de interesse social.
OBS.: 1) A presente Assembleia Geral Ordinária realizar-se à em local diverso da sede social, por não
possuir espaço físico em sua sede.

