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ALUNOS DA REDE MUNICIPAL
RECEBEM CESTAS BÁSICAS
PREFEITURA COMEÇA DISTRIBUIÇÃO DE 142 MIL UNIDADES

O pior dos flagelos
medievais, por sua
extensão e seus efeitos,
eram as epidemias
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Famíliasdeestudantesmatriculados em escolas municipais de Belo Horizonte,inclusivedecrechesparceiras da prefeitura, começarama receberontemcestasbásicas,distribuídaspara amenizar o impacto da
falta da merenda escolar
neste período em que as
aulas estão suspensas. A
estimativa é que 142 mil famílias recebam as cestas
até o início da próxima semana e o benefício será
mantidomensalmenteenquanto as escolas estiverem fechadas, na tentativa
de evitar o contágio pelo
novo coronavírus.
A medida, que demanda
R$ 9,5 milhões, será custeada com os Recursos Ordinários do Tesouro Municipal (ROT). Ontem, a prefeitura disponibilizou
uma plataforma em sua
página para organizar a
entrega das cestas.
Dessa forma, o responsável legal pela matrícula deve acessar este link para
consultar as informações

AJUDA - Cestas básicas são entregues no comércio com agendamento pelos responsáveis
de retirada do produto, como endereço da loja, dia e
horário. A consulta ao sistema será feita usando o nome e o CPF do responsável.
Caso ele responda por mais
de uma criança matriculada, deve informar a data de
nascimento da mais nova.
Só é possível retirar a cesta
após esse procedimento e,
na loja designada, o responsável deve, ainda, apresentarRGcomCPF(ououtrodocumento oficial com foto e
CPF) e assinar um recibo.

IDOSOS
A PBH informou, ainda,
que as Unidades de Acolhimento Institucional para
PessoasIdosas(ILPIs)deBelo Horizonte receberão um
aporte de R$ 3 milhões do
Fundo Municipal do Idoso
(Fumid). A destinação dos
recursos foi aprovada ontem, durante deliberação
virtual do Conselho Municipal do Idoso de Belo Horizonte. A decisão reforça as
medidas de prevenção e de
proteção social integral à

pessoa idosa durante o período de isolamento social
para contenção do contágio pelo novo coronavírus.
Cerca de 1 mil idosos serão beneficiados em 28
instituições – a maioria
parceira da PBH. Cada unidade receberá o valor de
R$ 3 mil por pessoa idosa
para reforçar a compra de
produtos de limpeza, higiene e desinfecção, além
de Equipamentos de Proteção Individual (EPI) para os trabalhadores.

Município contrata profissionais de saúde por até R$ 15 mil
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Um processo seletivo para
contratar temporariamente
profissionaisdediversasespecialidades médicas foi aberto
pela Secretaria Municipal de
Saúde, para suprir o aumento
da demanda do sistema em
BeloHorizonte, emfunção da
pandemia de Covid-19.
Asáreasdesejadassão:angiologia/cirurgia vascular,
cardiologia, cardiologia pediátrica,coloproctologia,endocrinologia, gastroenterologia pediátrica, ginecologia,médicogeneralista,neurologia, pediatria, oftalmologia, ortopedia, psiquiatria,psiquiatriainfantiletécnico de enfermagem.
Os salários podem chegaraR$15mileosprofissionais deverão atuar nas unidadesdaredemunicipalde

saúde, podendo ocupar vagas com regime de trabalho que variam entre 12 e
40 horas semanais.
Para se candidatar, basta
se cadastrar no Banco de
Currículos, clicando aqui.
A Prefeitura de Betim, em
parceria com a Unimed-BH,
também está com processo
de contratação de profissionais da saúde aberto, de forma emergencial. Os contratados vão trabalhar no hospital da Unimed da cidade,
para reforçar o quadro de
funcionáriosduranteapandemia de coronavírus.
A prefeitura ressaltou
que está apenas ajudando
aUnimed a divulgaraabertura desses postos de emprego e que os atendimentos no hospital continuam
disponíveis apenas para
clientes do convênio de
saúde em questão.

PREFEITURA MUNICIPAL DE
RUBELITA
O Município de Rubelita/MG
torna pública a assinatura do
Contrato BF nº 284.966/20 com
o Banco de Desenvolvimento de
Minas Gerais S.A em 02 de
março de 2020, no valor de R$
1.000.000,00 (um milhão de
reais) com recurso do programa
BDMG URBANIZA 2019"

PREFEITURA DE
SERRO/MG
REABERTURA do P. nº 111/2020 – T.P.
nº 005/2020. Data: 16/04/2020. Infor: (38)
35411369-licitacaoeditais@serro.mg.gov.br.
Jéssica A. Miranda - Presidente da CPL.
REABERTURA do P. nº 113/2020 – T.P.
nº 006/2020. Data: 17/04/2020. Infor: (38)
35411369-licitacaoeditais@serro.mg.gov.br.
Jéssica A. Miranda - Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA LAGOA/MG
Aviso de Reabertura de Prazo Pregão Presencial. A Prefeitura Municipal de São João da
Lagoa - MG, considerando que a sessão de realização de licitação restou deserta, por
ausência de interessados, torna público a Reabertura de Prazos, Pregão Presencial nº 006/
2020, Processo Licitatório nº 017/2020. Objeto: Aquisição de Gás Liquefeito de Petróleo
- GLP e Água Mineral e Vasilhames. Credenciamento: 14/04/2020, às 08:00h. Sessão
oficial: 14/04/2020, às 08:15 horas. Informações: Av. Coração de Jesus, nº 1005, centro, site
www.saojoaodalagoa.mg.gov.br, email licita.pmsjl@yahoo.com.br. Telefone: (38) 32288133. São João da Lagoa, 31 de março de 2020. Betânia Saraiva Eulálio - Pregoeira.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS/MG. Aviso de Publicação do
Processo Licitatório n° 51/2020, Pregão n°36/2020. Menor preço por
item. Registro de Preços para futura e eventual Aquisição de placa em
alumínio. Data de Apresentação de Envelopes e Julgamento: 09h00min
do dia 24/04/2020. O Edital encontra-se na sede da Prefeitura Municipal, à Av. Dr. Sylvio Menicucci, nº 1575, Bairro Presidente Kennedy ou
pelo site www.lavras.mg.gov.br. Telefax: (35)3694-4021. Rodrigo Moreti
Pedroza – Diretor de Suprimentos.

A pergunta pode parecer uma crítica à evolução do homem e da sociedade, diante do que enfrentam as atuais
gerações. Mudou muito, mas precisaria acabar, o que
está longe das perspectivas, a julgar pelo que os médicos,
cientistas e técnicos do setor de saúde têm revelado, com
o advento do novo coronavírus, no século XXI.
O estudioso da Idade Média Ivan Lins se manifesta sobre o assunto, dizendo: “O pior dos flagelos medievais,
por sua extensão e pelos seus efeitos, eram as epidemias, porquanto nem a higiene, nem a profilaxia, ainda
menos a medicina, principalmente nos períodos de guerra e de recessão econômica, eram capazes de deter-lhes
as devastações. Pela sua tríplice forma; bubônica, pulmonar e intestinal, a epidemia trazida do Oriente, em 1344,
por navios genoveses, engloba todas as outras sob a denominação geral de peste”.
Especificamente sobre calamidades públicas, Michel
Mollat se refere ao problema em “Difficultés Matérielles
de L’Europe”, em 1955: “sem contar contágios locais, já
havia a Europa tomado conhecimento de outras epidemias generalizadas, como, nas proximidades de 1315, a
disenteria e diversas variedades de infecções nos países
do Norte, desde a Suécia até o Loire. Depois da grande
pandemia de 1348, os sobreviventes viram renovar-se o
flagelo em 1358 e 1360, entre 1373 e 1375 e, de maneira
mais difusa, entre 1380 e 1400.

Em 1389, em Paris, não se
cuidava senão de enterros a
cada instante, a ponto de se
proibir o seu anúncio pelos
pregoeiros públicos
Em1389,emParis,nãosecuidavasenãodeenterrosacada
instante, a ponto de se proibir o seu anúncio pelos pregoeiros
públicos. Em 1414 e 1427, a coqueluche (tac, euquete e dando) abafava, nas cerimonias religiosas, a voz dos oficiantes.
Em 1431, a peste fez milhares de vítimas entre os jovens e
voltou, generalizada, com a varíola, em 1438.
Procurou-se explicar o fenômeno: invocava-se a conjunção dos astros e má reputação de Marte, enquanto os
remédios preconizados eram os mais contraindicados,
como o de evitar o arejamento de casas e quartos. Por
outro lado, as habitações eram infestadas de ratos e pulgas, perambulando livremente pelas ruas suínos e outros
animais, atirando-se os dejetos na via pública, sem o
mínimo constrangimento. O primeiro esgoto subterrâneo em Paris só foi construído em 1356.
À época, os cemitérios funcionavam nas áreas dos mercados, mas já escrevi sobre isso. Em tempo de corona,
alguma coisa do século 14 se mantém. Mas as autoridades de saúde e seus servidores têm demonstrado eficiente e decisiva disposição de vencer o monstro. É essencial.
O mundo moderno tem ainda muito a fazer pelo homem.

* Jornalista, escritor e membro da Academia Mineira
de Letras
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