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DOAÇÃO DE SANGUE

Número de doadores cai por

dúvidas sobre pandemia
|

POPULAÇÃO AINDA TEM RECEIO DE CONTAMINAÇÃO DURANTE O PROCESSO
PATRÍCIA FERNANDES/HEMOCENTRO

 LORENA BARBOSA

A

pandemia vem afetando
diariamente o estoque
de sangue do Hemocentro Regional de Uberlândia.
Segundo a responsável pelo
setor de captação, Patricia
Fernandes, a quantidade de
doações caiu bastante porque
as pessoas ainda têm dúvidas
em relação a sintomas gripais,
Covid-19 e vacinação.
Atualmente, o Hemocentro
está atendendo exclusivamente através de agendamento e
cadastro online. A solução foi
encontrada para evitar aglomerações e para que as pessoas
tenham mais segurança durante o processo de doar sangue,
mas ainda há muita resistência
por parte delas.
“A primeira coisa que a pandemia impactou foi no número
de atendimentos, caiu muito. A
gente tem orientado sistematicamente para as pessoas se
cadastrarem pelo aplicativo ou
site. Existe uma resistência e
até um desconhecimento sobre
como fazer o agendamento”,
explicou a profissional.
A profissional destacou
ainda que os tipos sanguíneos
que são mais difíceis de captar
são os negativos, um deles é o
O-. É o grupo sanguíneo que
tem menor ocorrência na população. Além da dificuldade já

Dúvidas em relação ao
agendamento, Covid-19 e
vacinação tem afastado doadores
existente, a Covid-19 também
tem espantado os doadores.
Isso porque são várias as
dúvidas em relação a aptidão
para doação envolvendo a
contaminação e a vacinação.
Patrícia Fernandes explica
que as doações diminuíram
consideravelmente, porque
pessoas com sintomas gripais
precisavam antes aguardar
apenas sete dias, agora devem

AVISO DE LICITAÇÃO
Pregão Eletrônico para Registro de Preços Nº 053/2021
TIPO “MENOR PREÇO POR ITEM”

PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 053 /2021 TIPO “MENOR
PREÇO POR ITEM” - 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: Futura ou eventual contratação de
empresa enquadrada na condição de microempresa ou empresa de pequeno porte,
contendo item para ampla concorrência, para o fornecimento de grama tipo São Carlos,
Em atendimento A FUTEL. A sessão pública na Internet para recebimento das Propostas
estará aberta até as 09:00 horas do dia 20 de setembro de 2021, no endereço www.
comprasgovernamentais.gov.br.
Uberlândia, 30 de agosto de 2021.
Edson Cezar Zanatta - Diretor Geral da FUTEL

esperar trinta dias para fazer a
doação, a mesma orientação
é direcionada para doadores
que tiveram Covid-19 sem
sequelas.
Em relação à vacina, o pra-

zo é bem menor. As pessoas
que foram imunizadas com
Pfizer, Janssen, Astrazeneca
precisam aguardar sete dias.
Já os que se vacinaram com
CoronaVac, estão aptos a

PREFEITURA MUNICIPAL DE COROMANDEL
AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO PRESENCIAL nº 48/2021. Será realizado no dia 20 de setembro de
2021 às 13:00 hs o Processo Licitatório de n° 144/2021, na Modalidade de Pregão Presencial de
n° 48/2021, do Tipo Menor Preço Global, cujo objeto é a contratação de empresa especializada
para a prestação de serviços de Assessoria e Consultoria em Relações Governamentais perante
os poderes Executivo, e Legislativo Federal, para atender a necessidades do Município de
Coromandel-MG em relação a Emendas Parlamentares e repasse de verbas de Ministérios.
Editais e inf. no e-mail licitacao@coromandel.mg.gov.br, no site www.coromandel.mg.gov.br
ou pelo telefone 34-3841-1344, ou na sede da prefeitura municipal à Rua Artur Bernardes n°
170. Coromandel-MG, 30 de agosto de 2021. Patrick César Sucupira – Pregoeiro.
A CALLINK SERVIÇOS DE CALL CENTER LTDA, CNPJ 08.331.318/0001-67, vem através deste formalizar a
rescisão do contrato de trabalho do colaborador LUIZ GUSTAVO MEDEIROS GOMES CTPS: 001740821 / 0050,
conforme pedido de desligamento realizado ao gestor no dia 24/08/2021, assim, o contrato se encerrou, a
partir desta data, nos termos do Art. 487, da CLT. No que tange à notificação extrajudicial recebida em
27/08/2021, o contrato de trabalho à título de experiência fora finalizado em 21/08/21, neste sentido,
considerando a data do pedido de desligamento, não há o que se falar em término antecipado do contrato.
Ademais, resta esclarecer que, embora seja citado na notificação extrajudicial, a empresa não recebeu
qualquer documento, tampouco a CTPS para baixa, visto que o colaborador informou que a mesma não seria
entregue. Assim, fica o funcionário comunicado que deverá apresentar sua CTPS (carteira de trabalho) no dia
do acerto rescisório, junto ao Atendimento RH da empresa, para as devidas anotações e baixa, bem como
deverá entregar no prazo de 48 úteis em aludido departamento todos os equipamentos e materiais relativos à
empresa, tais como: crachá, cartão Policard farmácia, cartão Unimed, cartão Uniodonto, cartão Cinépolis,
uniforme, head-fone, cadeado do armário e tudo mais. Fica o funcionário comunicado que o acerto
rescisório/homologação será no Atendimento RH, no dia 02/09/2021 às 14:00, no seguinte endereço: Rua
Niterói, nº 1771, Bairro: Tibery.
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