
Frigorífico São Pedro Ltda  por determinação da Superintendência Regional de Meio 
Ambiente Supram Triângulo Mineiro e alto Paranaíba / Superintendência de Projetos 
Prioritários, torna público que solicitou, por meio do Processo Administrativo nº  
2020.09.01.003.0001515, Licença LOC licença operação corretiva para atividade D-01-02-
-4 Abate de médio porte suínos, ovino, caprinos etc na Rodovia Comunitária Neuza 
Resende km 8 Fazenda Sobradinho em Uberlândia – MG.

A empresa CALLINK SERVIÇOS DE CALL CENTER LTDA,  solicita o compareci-
mento do(a) colaborador(a)NATALIA MARCOLINO FREIRE CTPS:008503285 
S/0040 -07/11/2014 à empresa no prazo de 48 horas para retomada de suas 
atividades pro�ssionais, sob pena de aplicação das medidas disciplinares 
cabíveis.

A empresa CALLINK SERVIÇOS DE CALL CENTER LTDA,  solicita o compa-
recimento do(a) colaborador(a)NATALIA MEDEIROS MEZA 
CTPS:001134871 S/0050 - 08/09/2015 à empresa no prazo de 48 horas 
para retomada de suas atividades pro�ssionais, sob pena de aplicação 
das medidas disciplinares cabíveis.

A empresa CALLINK SERVIÇOS DE CALL CENTER LTDA,  solicita o compareci-
mento do(a) colaborador(a) PEDRO HENRIQUE BARBOSA LANSAC RIBEIRO 
CTPS:006236214 S/0060 - 006236214 à empresa no prazo de 48 horas para 
retomada de suas atividades pro�ssionais, sob pena de aplicação das 
medidas disciplinares cabíveis.

PREFEITURA MUNICIPAL DE COROMANDEL, AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO 
ELETRÔNICO – SRP nº 003/2021. Será realizado no dia 11 de Fevereiro de 2021 às 
8:00 hs o Processo Licitatório de n° 009/2021, na Modalidade de Pregão Eletrônico 
de n° 003/2021-SRP, do Menor Preço Por Item, cujo objeto é a Aquisição de 
material hospitalar para atender a Unidade de Pronto Atendimento Dr. Sebastião 
Machado, como medida de prevenção ao contágio do Coronavirus. Editais e inf. no 
e-mail licitacao@coromandel.mg.gov.br, no site www.coromandel.mg.gov.br, pelo 
telefone 34-3841-1344, ou na sede da prefeitura municipal à Rua Artur Bernardes 
n° 170. Coromandel-MG, 26 de Fevereiro de 2021. Tanara Rotili Schwantes Porto- 
Pregoeira.
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Primeiras doses atendem  
10% de grupos prioritários
 | ATÉ O MOMENTO, FORAM ENCAMINHADAS AOS ESTADOS 8,9 MILHÕES DE UNIDADES

 � AGÊNCIA BRASIL

As vacinas contra a co-
vid-19 distribuídas até o 
momento são suficien-

tes para imunizar cerca de 10% 
dos públicos prioritários defi-
nidos no plano de imunização 
contra a doença. O balanço foi 
apresentado nesta terça-feira 
(26) em debate virtual reunindo 
representantes do Ministério da 
Saúde, do Conselho Nacional 
de Secretários de Saúde (Co-
nass) e do Conselho Nacional 
de Secretarias Municipais de 
Saúde (Conasems).

Segundo o Conass, até o 
momento, foram encaminha-
das aos estados 8,9 milhões 
de doses, sendo 2 milhões de 
doses da vacina da Oxford/
AstraZeneca e 6,9 milhões de 
doses da vacina CoronaVac, do 
consórcio entre a farmacêutica 
chinesa Sinovac e o Instituto 
Butantan, de São Paulo. Des-
ses, seis milhões são relativas 
ao 1º lote, importado da China, 
e cerca de 900 mil são do 2º 
lote.

Esse conjunto de doses 
deve ser suficiente para vaci-
nar 5,3 milhões de pessoas, 
conforme projeção do Conass. 
O cálculo considera que 3,28 
milhões de pessoas deverão 
se vacinar com a CoronaVac, 
- que demanda duas doses - e 
5% de perdas.

Outro 1,9 milhão deverá 
ser imunizado com a vacina de 

Oxford/AstraZeneca. Apesar 
da aplicação do imunizante de-
mandar duas doses por pessoa, 
como a 2ª dose deve ser dada 
em até 12 semanas é possível 
utilizar o 1º lote de 2 milhões 
para começar a imunizar mais 
pessoas, empregando uma 
dose por paciente (desconta-
dos os 5% de perdas).

Os públicos prioritários do 
plano de vacinação somam 
77,2 milhões de pessoas. Nes-
te universo estão profissionais 
de saúde, idosos e pessoas 
com deficiência com 18 anos 
ou mais em instituições de 
longa permanência, indígenas 
aldeados, idosos, comunidades 
quilombolas e trabalhadores 
em educação, segurança e 
transportes.

Para imunizar todo este con-
tingente, são necessárias mais 
de 154 milhões de doses. “De 
acordo com os quantitativos 
[de vacinas], vamos precisar 
elencar novas prioridades até 
operacionalizar todo o plano 
nacional e vacinar este contin-
gente”, afirmou a coordenadora 
do Programa Nacional de Imu-
nizações (PNI) do Ministério da 
Saúde, Francieli Fantinato.

O assessor técnico do Co-
nass, Nereu Mansano, reforçou 
que, como ainda não há imuni-
zantes para todos, o esforço é 
definir as “prioridades dentro 
das prioridades” a partir dos 
públicos estabelecidos como 
prioritários. 

VACINA COVID

“Vamos ter que priorizar a 
manutenção de saúde e re-
dução da maior mortalidade. 
Nosso grande objetivo é manter 
o serviço de saúde funcionando, 
principalmente aqueles mais 
utilizados no atendimento à 
pandemia sem esquecer os de-
mais trabalhadores”, comentou. 
O assessor do Conass acres-
centou que o intuito é imunizar 
todos os profissionais de saúde 
à medida que sejam adquiridos 
mais lotes de vacinas.

 � MONITORAMENTO

A coordenadora do PNI 
destacou que é preciso fazer 
rastreamento da vacinação pelo 
fabricante, lote e paciente. Essa 
tarefa é ainda mais importante 
diante do fato de ser uma va-
cina nova. “Nós precisamos 
saber qual vacina o indivíduo 
tomou. Se a primeira [for] da 
CoronaVac, vai ter que tomar a 
segunda dose da CoronaVac”.

Os gestores de prefeituras 
questionaram sobre o fato do 
sistema de informações não 
estar funcionando. A represen-
tante do Ministério da Saúde 
respondeu que mesmo sem o 
sistema estar no ar é preciso 

que as secretarias municipais 
façam o registro dos dados para 
o monitoramento.

 � 2021

A previsão do governo bra-
sileiro é que em 2021 sejam 
adquiridas ou fabricadas por 
instituições brasileiras 354 mi-
lhões de doses de vacinas con-
tra o novo coronavírus. Entre 
elas estão cerca de 100 milhões 
de doses da CoronaVac e 212 
milhões da Oxford/AstraZeneca 
em parceria com a Fundação 
Oswaldo Cruz (Fiocruz). 

Segundo o governo, 42,5 mi-
lhões de doses serão adquiridas 
por meio do mecanismo Covax 
Facility, consórcio internacional 
articulado pela Organização 
Mundial de Saúde (OMS). Além 
destas há negociações em 
curso para a contratação de 
lotes da vacina russa Sputnik V 
e as estadunidenses da Pfizer 
e Janssen. Os responsáveis 
pela Sputnik V vêm se reunin-
do com a Agência Nacional de 
Vigilância Sanitária (Anvisa). 
Já no caso da Pfizer há diver-
gências entre a farmacêutica e 
o governo sobre as condições 
da compra.
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