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a Prefeitura disse que o Minis-
tério da Saúde não recomenda 
e não exige contraprova e que, 
havendo teste positivo (rápido 
ou PCR), o mesmo já deve 
ser notificado como positivo. 
O Município não informou, no 
entanto, a relação do número 
de testes feitos e quantos ates-
taram positivos.

 � DIFERENÇA ENTRE OS 
TESTES

Segundo Fabrício Cazorla, 
os chamados testes rápidos 
apresentam um maior número 
de falsos positivos e negativos 
e não possuem precisão para 
diagnóstico definitivo da do-

ença. Esse tipo de teste, que 
além dos laboratórios, também 
é encontrado em farmácias, 
é indicado para acompanha-
mento quando o paciente já 
foi identificado com a doença. 

“O teste rápido identifica 
presença de anticorpos e 
avalia a resposta imunológica 
do paciente. Quando a pessoa 
é infectada, o organismo cria 
uma resposta imunológica e 
essa quantidade é detectada 
pelo teste, o que leva de duas 
a três semanas. Assim, o teste 
rápido somente consegue de-
tectar o vírus de duas a três 
semanas. Apesar de apresen-
tar resultado praticamente na 
hora, como positivo ou negati-

vo, ele é apenas quantitativo. 
Então, muitas vezes, a pessoa 
pode estar doente ou transmi-
tindo para outras pessoas e o 
exame apresentar negativo”, 
explica. 

Em relação à precisão 
dos testes para a Covid-19, o 
exame de PCR e teste soro-
lógico são os mais indicados. 
Na fase aguda da doença, 
quando o paciente apresenta 
sintomas, o chamado PCR, 
que faz uma pesquisa por 
DNA, permite amplificar o 
material genético e identificar 
se o paciente está infectado.  

De acordo com Fabrício, 
se o resultado for positivo não 
há muita dúvida, pois a partir 
do segundo dia já é possível 
essa identificação. Além do 
PCR, o teste sorológico, ou 
exame de sangue, que apre-
senta resultado de um a dois 
dias, também oferece uma 

informação mais precisa, com 
eficácia entre 96% a 99%. 

A indicação é que, caso o 
paciente apresente sintomas 
gripais como febre, coriza, 
ou falta de ar, procure uma 
orientação médica para a 
avaliação do melhor exame a 
ser realizado para detecção 
da doença.

Ainda segundo o respon-
sável pelo laboratório, os 
exames que apresentam fal-
so positivo ou falso negativo 
podem aparecer por diversos 
fatores. “No caso do falso 
negativo, por exemplo, muitas 
vezes a quantidade de anti-
corpos é pequena e o sistema 
imunológico da pessoa ainda 
não identificou os sintomas. 
Assim, o paciente acredita 
que está com sintomas de 
outras doenças, mas na ver-
dade está com coronavírus”, 
destacou. 

A FUNDAÇÃO UBERLANDENSE DO TURISMO, ESPORTE E LAZER - FUTEL,
autorizada pelo Diretor Geral, através do NÚCLEO DE COMPRAS E LICITAÇÕES - fará
realizar licitação supramencionada - objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA
OU EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA VISANDO A AQUISIÇÃO DE
CONCRETO USINADO - 15 - FCK (MPa) - BRITA 1, PARA SER UTILIZADO NAS
DEPENDÊNCIAS DA FUTEL. O Edital encontra-se à disposição no Núcleo de Compras
e Licitações da FUTEL, na Av. José Roberto Migliorini, nº 850, Bairro Santa Mônica,
Uberlândia/MG, telefone (34) 3235-6289 / (34) 3235-6165 das 08:30 às 17:00 horas ou
por e-mail:  l ic itacaofutel@uberlandia.mg.gov.br ou pela internet https:/ /
www.uberlandia.mg.gov.br/portal-da-transparencia/licitacoes-e-contratos/. Entrega dos
Envelopes e Sessão Pública para abertura no dia: 07 DE JULHO DE 2020, ÀS 09:00
HORAS na Sala de Reuniões do Núcleo de Compras e Licitações da FUTEL - na Sede
Administrativa em frente à Arena "Sabiazinho".Uberlândia, 18 de junho de 2020.EDSON
CEZAR ZANATTA.Diretor Geral da FUTEL

A FUNDAÇÃO UBERLANDENSE DO TURISMO, ESPORTE E LAZER - FUTEL
REAVISO  DE  LICITAÇÃO  PREGÃO  PRESENCIAL  PARA  REGISTRO  DE  PREÇOS  Nº  028 /2020TIPO

"MENOR  PREÇO  GLOBAL"

COMUNICADO

LUCAS GOMES CARVALHO, filho de Reginaldo Miguel de Carvalho, favor entrar em 
contato com Mustafa Mohamad Hamdan, para ajustar/receber a recisão de contrato de 
trabalho. Poderá entrar em contato através do telefone (34) 99197-6685 e ou e-mail 
marceloalexad@gmail.com para agendar o atendimento.

SPDM–ASSOCIAÇÃO PAULISTA PARA O DESENVOLVIMENTO DA 
MEDICINA/UNIDADES DE ATENDIMENTO INTEGRADO UAI DO 
MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA, convida as empresas interessadas 

em participar do realizado para a Contratação de empresa especializada 
especializada em Análise de Potabilidade de Água. Para informações e 
condições de participação favor acessar o site: www.publinexo.com.br/privado

HUGO RIBEIRO ALVES, LUIZ CARLOS ALVES BUIATI e SEBASTIÃO BUIATI, vêm informar que, 
conforme deferimento em sentença (ID 90264226 de 14/02/2020)  proferida pelo Exmo. Juiz de direito da 
6ª Vara Cível da Comarca de Uberlândia-MG no processo de número 5005880-15.2019.8.13.0702 (ação 
de retificação de registro civil), requerem as seguintes correções em certidões de seus ascendentes no 
respectivo cartório competente:
a) a retificação do assento de óbito de Valentino Bujat, nele devendo constar a correta grafia de seu nome: 
VALENTINO BUJAT, a sua naturalidade como sendo ITALIANA, e a sua filiação, sendo seus pais 
FRANCESCO BUJAT e ROSA FABRIS;
b) a retificação do assento de nascimento de Pedro Buiati, nele devendo constar a correta grafia de seu 
nome, PEDRO BUIATI, de seu genitor, VALENTINO BUJAT, e de seus progenitores, FRANCESCO 
BUJAT e ROSA FABRIS;
c) a retificação dos assentos de casamento e óbito de Pedro Buiati, neles devendo constar a correta grafia 
de seu nome, PEDRO BUIATI, e do seu genitor, VALENTINO BUJAT;
d) a retificação do assento de nascimento de Sebastião Buiati, nele devendo constar a correta grafia do 
nome de seu progenitor, VALENTINO BUJAT.

, nº270

PREFEITURA MUNICIPAL DE COROMANDEL, AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO 
ELETRÔNICO 04/2020 - SRP. Será realizado no  dia 02 de Julho de 2020 às 9:00 
hs o Processo Licitatório de n° 084/2020, na Modalidade de Pregão Eletrônico de 
n° 04/2020-SRP, do Tipo Menor Preço por Item, cujo objeto é a aquisição eventual 
e futura de material de cama, mesa e banho para atender Secretarias e Setores da 
Prefeitura Municipal de Coromandel-MG, com recursos de Emenda Parlamentar, Piso 
Mineiro, PDDE- Programa Dinheiro Direto na Escola e recursos próprios. Editais e inf. 
no e-mail licitacao@coromandel.mg.gov.br, no site www.coromandel.mg.gov.br e www.
licitanet.com.br, pelo telefone 34-3841-1344, ou na sede da prefeitura municipal à Rua 
Artur Bernardes n° 170. Coromandel-MG, 09 de Junho de 2020. Nilda Maria dos Anjos 
Dorneles- Pregoeira.

PREFEITURA MUNICIPAL DE COROMANDEL, AVISO DE LICITAÇÃO. 
PREGÃO ELETRÔNICO 05/2020-SRP. Será realizado no  dia 03 de Julho de 
2020 às 9:00 hs o Processo Licitatório de n° 085/2020, na Modalidade de Pregão 
Eletrônico de n° 05/2020-SRP, do Tipo Menor Preço por Item, cujo objeto é a 
contratação de empresa para a prestação de serviços gráficos, para atender 
Secretarias e Setores da prefeitura municipal de Coromandel-MG, com recursos 
de Emenda Parlamentar e recursos próprios. Editais e inf. no e-mail licitacao@
coromandel.mg.gov.br, no site www.coromandel.mg.gov.br e www.licitanet.com.
br, pelo telefone 34-3841-1344, ou na sede da prefeitura municipal à Rua Artur 
Bernardes n° 170. Coromandel-MG, 09 de Junho de 2020. Nilda Maria dos Anjos 
Dorneles- Pregoeira.
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RESULTADO DE ELEIÇÃO - De conformidade com as disposições contidas no Regulamento Eleitoral, 
faço saber aos que este edital virem ou dele tomarem conhecimento, que no dia 26 de janeiro de 2020, foi 
realizada eleição para renovação dos órgãos dirigentes deste Sindicato, tendo sido eleitos os seguintes 
candidatos: DIRETORIA: Presidente Geraldo Luciano Silva , Vice-Presidente, Alexsandro  Silva Macedo  , 
1º Secretário Osvaldo José de Andrade   2º Secretário Doralice Machado dos Santos 1°Tesoureiro Isaías 
Domingos de Morais, 2º Tesoureiro Geraldo Luiz Moreira, Conselho Fiscal Efetivos: Paulo Sergio de 
Araújo Silva ,Gilberto Dias dos Santos, Cleide Aparecida Alves de Almeida, Suplente do Conselho Fiscal: 
Meiry Izabel Pessin Morais , Luiz Antônio Dias, Jânio Pereira Cabral  Delegados junto ao Conselho de 
Representantes da Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais - Efetivos: Geraldo Luciano Silva 
, Jânio Pereira Cabral , Delegados Suplentes: Alexsandro  Silva Macedo, Gilberto Dias dos Santos. 
Uberlândia, 31 de janeiro de 2020. - PRESIDENTE: Geraldo Luciano Silva.
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SEXTA-FEIRA
19 DE JUNHO DE 2020
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