
COMARCA DE UBERLÂNDIA-MG . SECRETARIA DA 2ª VARA CÍVEL. EDITAL DE CITAÇÃO E 
INTIMAÇÃO COM PRAZO DE VINTE DIAS. O Dr. Carlos José Cordeiro, Mm. Juiz de Direito da 2ª Vara 
Cível da comarca de Uberlândia, Estado de Minas Gerais, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a todos 
quantos o presente Edital virem ou dele conhecimento tiverem, que, por este Juízo e respectiva 
Secretaria, processam-se os termos e atos da ação de Execução de Título Extrajudicial, autos nº 
0936353-20.2014.8.13.0702 (PJe), requerida por Distribuidora Domingues Comercio e Industria Ltda em
face de Jhoni Martins Vanzin. Narra a Exequente que é credora do Executado da quantia de R$ 
15.301,25, referente a um Termo de Confissão de Dívida, operação celebrada em 03/02/2012. E como o 
Executado não foi encontrado para citação, é o presente Edital expedido com a finalidade de CITAR e 
chamar o Executado, Jhoni Martins Vanzin, inscrito no CPF 005.503.271-00, para os termos e atos da 
supracitada ação e para efetuar o pagamento da quantia de R$ 15.301,25, referente ao principal, 
acessórios e 10% sobre o valor da execução, no prazo de 03 (três) dias. Sabendo que no caso de integral 
pagamento, no prazo supracitado, a verba honorária será reduzida pela metade. Poderá, ainda, caso 
queira, opor à execução por meio de Embargos, que deverão ser oferecidos no prazo de 15 (quinze) dias. 
Faculto à parte ré optar em promover o depósito de 30% do valor atualizado do débito e parcelar o 
restante em até 06 (seis) vezes na forma (art. 916 do CPC). Assim, para conhecimento de todos, especial-
mente do (a/s) interessado (a/s), expediu-se o presente edital que será afixado no lugar público de 
costume e publicado uma vez no “Diário do Judiciário – Minas Gerais” e duas vezes no jornal local de 
grande circulação. Uberlândia, 13 de abril de 2021. Eu, Camila Carrijo Rodovalho Rodrigues Martins, 
Gerente de Secretaria, o digitei, subscrevi.(a) CARLOS JOSÉ CORDEIRO. Juiz de Direito Titular.

Aviso Edital de Licitação - Processo Licitatório nº 062/2021 - Pregão Presencial - "Menor
Preço Item" - Exclusivo ME e EPP. O Diretor Geral do Departamento Municipal de Água e
Esgoto - DMAE, no uso de suas atribuições legais, torna público que fará realizar o Processo
Licitatório nº 062/2021, na modalidade "Pregão Presencial" do tipo "Menor Preço Item", no
dia 25 de maio de 2021 às 09:00 horas, no Auditório de Licitações do DMAE, Avenida
Rondon Pacheco, nº 6.400, Bairro Tibery, CEP nº 38.405-142, para aquisição de diversos
equipamentos para uso das equipes de manutenção, em atendimento à Diretoria Técnica. Edital
à disposição dos interessados, no endereço eletrônico www.dmae.mg.gov.br ou na Diretoria
de Suprimentos, das 09:00 às 16:00 horas. Uberlândia-MG, 10 de maio de 2021. Adicionaldo
dos Reis Cardoso - Diretor Geral do DMAE
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Fiocruz apura transmissão  
entre crianças e adultos
 | LEVANTAMENTO FOI REALIZADO ENTRE MAIO E SETEMBRO DO ANO PASSADO

 � AGÊNCIA BRASIL

Um estudo coordenado 
pela Fundação Oswaldo 
Cruz (Fiocruz) em par-

ceria com outras instituições 
de pesquisa constatou uma 
transmissão mais frequente 
da covid-19 de adultos para 
crianças do que de crianças 
para adultos, em um grupo de 
voluntários de uma comunida-
de do Rio de Janeiro. 

Parte das conclusões foram 
divulgadas nesta segunda 
(10) pela Agência Fiocruz de 
Notícias, mas o trabalho será 
publicado no artigo “A dinâmica 
da infecção de Sars-CoV-2 em 
crianças e contatos domicilia-
res em uma comunidade pobre 
do Rio de Janeiro”, na revista 
científica Pediatrics, Official 
Journal of the American Aca-
demy of Pediatrics.

O estudo foi realizado en-
tre maio e setembro do ano 
passado e contou com um 
grupo de 667 participantes que 
viviam em 259 domicílios de 
uma comunidade pobre do Rio 
de Janeiro. Entre as pessoas 

observadas pelos pesquisa-
dores, havia 323 crianças, 54 
adolescentes e 290 adultos. 
Os autores destacam que os 
resultados referem-se ao local 
e período específico que fo-
ram estudados e também não 
consideram as novas variantes 
do SARS-CoV-2 que circulam 
no país.

Testes PCR e de sorologia 
(IgG) realizados detectaram 
que 45 crianças com menos de 
14 anos foram infectadas pelo 
novo coronavírus (covid-19), 
sendo que 26 delas tiveram 
contato com um adulto também 
positivo e 19 com adultos sin-
tomáticos que não consentiram 
em fazer o teste. A pesquisa 
observou também uma pro-
porção maior de crianças com 
menos de um ano infectadas, 
em comparação com grupos 
pediátricos de outras idades.

O estudo revela que cerca 
de um terço do grupo pesquisa-
do havia tido contato com o co-
ronavírus em agosto, enquanto 
o percentual geral da cidade no 
mesmo período era de 7,5%.

A hipótese dos pesquisado-

COVID-19

res era de que, se a transmis-
são ocorre principalmente de 
adultos e adolescentes para 
crianças, eles teriam um pico 
de prevalência de anticorpos 
IgG antes das crianças, o que 
foi confirmado na análise. 

“A menos que essas crian-
ças fossem portadoras do Sar-
s-CoV-2 por um longo período, 
nossos resultados são compa-
tíveis com a hipótese de que 
elas se infectam por contatos 
domiciliares, principalmente 
com seus pais”, diz um trecho 
do artigo publicado pela Agên-
cia Fiocruz de Notícias. “As 
crianças incluídas no estudo 
não parecem ser a fonte da 
infecção de Sars-CoV-2 e mais 
frequentemente adquiriram o 
vírus de adultos”.

Os pesquisadores ponde-
ram, entretanto, que os testes 
foram realizados em um perío-
do em que as escolas estavam 
fechadas no Rio de Janeiro. 
Desse modo, os adultos podem 
ter tido um papel de propagador 
mais importante porque conti-
nuaram expostos ao vírus ao 
sair para trabalhar fora de casa.

O artigo sugere que, em um 
cenário semelhante ao estuda-
do, “escolas e creches pode-
riam potencialmente reabrir se 
medidas de segurança contra a 
covid-19 fossem tomadas e os 
profissionais adequadamente 
imunizados”.

Os cientistas defendem que 
compreender o papel das crian-
ças na dinâmica de transmissão 
é de importância fundamental 
para diversas estratégias de 
enfrentamento da pandemia, 
como a reabertura segura das 
escolas. Além disso, eles aler-
tam que é necessário incluir as 
crianças nos estudos clínicos 
de vacinação. 

“Se os adultos forem imuni-
zados e as crianças não, elas 
podem continuar a perpetuar a 
epidemia. Se no mínimo 85% 
dos indivíduos suscetíveis 
precisam ser imunizados para 
conter a pandemia da covid-19 
em países de alta incidência, 
esse nível de proteção só pode 
ser alcançado com a inclusão 
de crianças em programas de 
imunização, principalmente no 
Brasil, onde 25% da população 
têm menos de 18 anos”, diz o 
artigo.

O estudo foi coordenado 
pela chefe do Laboratório de 
Pesquisa Clínica em Doenças 
Febris Agudas do Instituto Na-
cional de Infectologia Evandro 
Chagas (INI/Fiocruz), Patrícia 
Brasil. Além de outros pes-
quisadores da Fiocruz, parti-
ciparam do trabalho cientistas 
da Universidade da Califórnia 
(UCLA) e da London School of 
Hygiene and Tropical Medicine 
(LSHTM).

AGÊNCIA GAZETA

Estudo foi realizado 
com um grupo de 
667 participantes
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