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16 MAR 2020
BELO HORIZONTE

 NOVO CORONAVÍRUS

ESCOLAS JÁ SUSPENDEM AULAS EM MINAS
RISCO DE DISSEMINAÇÃO DA DOENÇA DEIXARÁ EM CASA 2 MILHÕES DE ESTUDANTES
DIVULGAÇÃO

DAREDAÇÃO
I horizontes@hojeemdia.com.br

Escolas e faculdades começamasuspenderasaulasdevido ao novo coronavírus.
Ontem, a Universidade FederaldeViçosa(UFV),oCentro Federal de Educação
Tecnológica (Cefet) e a Pontifícia Universidade CatólicadeMinas Gerais(PUCMinas), além das unidades do
SistemaNacionaldeAprendizagemIndustrial(Senai)e
do Serviço Social da Indústria (Sesi), decidiram interromper as aulas a partir de
hoje. O governador Romeu
Zematambémpublicoudecretocriandoo Comitê Gestorcontraovíruseestabeleceu recesso escolar na rede
estadual de quarta-feira até
o próximo domingo. Outras instituições de ensino
podemtomaramesmamedida nos próximos dias. Todas as instituições têm juntascercade2milhõesdealunos matriculados.
A UFV informou ontem
que as atividades acadêmicas dos três campi – Viçosa,
Florestal e Rio Paranaíba –
serão completamente suspensas, assim como os concursos públicos agendados
a partir desta segunda-feira.
Apenas atividades técnicoadministrativasestarão
mantidaseserãoconstantemente avaliadas pela administração da UFV. A institui-

UFV - As atividades acadêmicas serão interrompidas nos campi de Viçosa, Florestal e Rio Paranaíba
ção informou que a decisão
foitomadaporindicaçãodo
Comitê Operativo de Emergência da universidade –
criado especialmente para
avaliar situações que envolvam o novo coronavírus.
O Centro Federal de Educação Tecnológica em Minas Gerais (Cefet-MG) decidiu suspender as aulas presenciais em todos os seus
campi por tempo indeterminado.Aorientaçãoéválida para os estudantes dos
cursos técnicos, de graduação e de pós-graduação.
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De acordo com a instituição, a decisão foi tomada
apósrealizaçãodeumareunião ontem de um Comitê
Gestor de Crise, constituído para elaborar plano de
contingência e propor
ações para o enfrentamento ao novo coronavírus.
APUCMinastambémdecidiu suspender as aulas
presenciais. “Entendendo
agravidadedomomento,e
consciente de sua responsabilidade em termos da
contribuiçãoparaaimediata tentativa de controle da

Segundo o
Ministério da
Saúde, já são
200 casos
confirmados
de Covid
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABIRA-MG
2 º AVISO DE LICITAÇÃO
Aviso: PREGÃO PRESENCIAL PMI/SMA/SUCON N° 009/2020,
PROCESSO PMI/SMA/SUCON N° 012/2020, cujo objeto consiste
na contratação de empresa especializada para fornecimento de
licença de uso de software integrada, em regime de locação, para
a gestão pública nas áreas administrativa, financeira e fiscal,
aderentes às legislações vigentes, com serviços de implantação,
conversão de dados pre-existentes, treinamento, manutenção
e suporte técnico, bem como serviço de hospedagem dos
sistemas em nuvem e serviços de backup em nuvem, para a
Prefeitura Municipal de Itabira, bem como, para os demais Entes
apresentados neste Edital. Recebimento dos envelopes de propostas
e habilitação: dia 27/03/2020, às 10:30 horas no Auditório da Prefeitura
Municipal de Itabira/MG. O edital poderá ser solicitado através do
e-mail: contratositabira@yahoo.com.br.
Itabira, 13 de março de 2020
Tânia Maria de Souza
Secretária Municipal de Administração – Em Exercício

pandemia do coronavírus”, disse a nota da instituição de ensino. Os demaissetoresdauniversidade funcionarão sob regime
de plantão e para atendimentos imprescindíveis.
Já as aulas do Sistema NacionaldeAprendizagemIndustrial (Senai) e do ensino
médio do Serviço Social da
Indústria (Sesi) em Minas
Gerais serão interrompidasa partir dehoje. A medida, divulgada pela Federação das Indústrias do EstadodeMinasGerais(Fiemg),
tem com objetivo evitar o
contágiopelonovocoronavírus.Asatividadesdos clubes Sesi também serão suspesas até 31 de março.
“Estamos atentos e em
contato direto e contínuo
com o Ministério da Saúde e com a Secretaria de Estado de Saúde para que estejamos atualizados com
todas as informações de
prevenção e para que possamos apoiar a indústria e
toda a sociedade mineira”, afirmou o presidente
da Fiemg, Flávio Roscoe,
no comunicado.
DECRETO
O decreto do governo de

Minas prevê uma série de
ações, entre elas o impedimento de retorno ao trabalho de servidores que estiveram em localidaes com
alto índice de transmissão.
Órgãos e entidades terão
que fazer reuniões virtuais
e o servidor que apresentar
sintomas da doença fica
dispensado de comparecer à unidade pericial. Haverá ainda a suspensão do
recadastramento de inativos e pensionistas e os órgãos e entidades terão que
implementar ações recomendas por órgãos de saúde. A rede estadual de ensino tem hoje 1,8 milhão de
alunos matriculados.
A partir de hoje também,
a companhia aérea American Airlines suspende todas as 0rotas que opera entre o Brasil e os EstadosUnidos, com retorno previsto
para os dias 6 de maio e 3 de
junho. Entre os serviços
atingidos estão as ligações
realizadas de Miami e Nova
York para o Rio de Janeiro e
SãoPaulo.Também foi suspensaarotaentreDallasea
capitalpaulista.Osvoosentre Miami e Manaus e entre Miami e Brasília foram
asoutrassuspensõesanunciadaspelacompanhianorte-americana. Ao todo, a
empresa informou que reduzirá em até 75% seus
voos internacionais.
ESPORTES
Depois da Confederação
Brasileira de Futebol (CBF)
suspender partidas das
competiçõesnacionais por
tempo indeterminado por
contada propagação do coronavírus, a Federação MineiradeFutebol(FMF)emitiu um comunicado, informandoaparalisaçãodosjogos do Campeonato Mineiro - Módulos I e II - a partir
de amanhã.
Ontem também, a Prefeitura de Belo Horizonte
(PBH) divulgou nota informando que na capital
mineira não existe nenhum caso de coronavírus confirmado.
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