
Estado informou 
que investiga 38 
ocorrências; não 
houve mortes

2019. Criança recebeu uma dose da vacina e segue em tratamento 

¬ CAROLINA CAETANO

¬Uma criança de 1 ano e 
7 meses, moradora de Belo 
Horizonte, é a quarta víti
ma de sarampo no Estado 
neste ano, conforme divul-
gou ontem a Secretaria de 
Estado  de  Saúde  (SES).  
Não houve mortes. A crian-
ça, que não teve o sexo di-
vulgado, foi  vacinada em 
13 de novembro de 2018 
com a primeira dose da va-
cina tríplice viral, contra sa-
rampo, caxumba e rubéo
la. Em fevereiro, mês em 
que receberia  a  segunda 
das três doses, apareceram 
os primeiros sintomas. 

O bebê passou mal em 
12 de fevereiro e foi atendi-
do em uma Unidade Bási
ca de Saúde e, depois, leva-
do a uma Unidade de Pron-
to-Atendimento,  onde fi-
cou internado, indica o bo-
letim epidemiológico de sa-
rampo. O estado de saúde 
atual não foi informado.

No período de incuba-

ção da doença, que é de sete 
a dez dias, o bebê esteve em 
casas de parentes de Conta-
gem, na região metropolita-
na, e em Carmópolis de Mi-
nas, no Centro-Oeste, con-
forme a SES. Após exames 
confirmarem o contágio, foi 
feito  bloqueio  vacinal  no  
quarteirão da residência da 
vítima, na família e na Esco-
la Municipal de Educação In-
fantil que ela frequenta.

Neste ano, em todo o Es-
tado, 137 casos suspeitos fo-
ram notificados,  sendo 95 
descartados. Outros 38 es-
tão em investigação. 

Contagem registra terceira 
morte por febre maculosa

Arraial de Belo Horizonte 

¬ RAQUEL PENAFORTE

¬Começaram ontem e se-
guem até 7 de julho os even-
tos do Arraial de Belo Hori-
zonte, que neste ano com-
pleta  41  anos  de  muita  
música, dança e gastrono-
mia.  Amanhã,  das  13h às  
16h, um cortejo com carro-
ças enfeitadas por  quadri-
lhas juninas vai percorrer a 
avenida Afonso Pena da en-
trada do Parque Municipal 
à praça da Estação. 

Como  ocorreu  no  ano  
passado, a praça da Estação 
vai ter a Vila Gastronômica, 
espaço de alimentação com 
21 bares e restaurantes. As 
apresentações  de  quadri-
lhas e os shows vão ser em 
28, 29 e 30 de junho e 6 e 7 
de julho, no mesmo local.  

“Neste ano, 40 quadrilhas  
vão se apresentar em dois 
fins de semana”, comentou 
o presidente da Belotur, Gil-
berto Castro. 

Está confirmada para dia 
30 o show da sertaneja Naia-
ra  Azevedo.  Saiba  mais:  
www. arraialdebelohorizon-
te.com.br.

UARLEN VALÉRIO

ALEX DE JESUS

7Farmácias de fachada
O dono de duas drogarias em Venda Nova, na 
capital, foi preso ontem suspeito de tráfico inte-
restadual de drogas. Na casa dele, em Betim, 
havia 1 kg de maconha, remédios de venda con-
trolada, receituários e carimbos médicos. A ex-
mulher do suspeito estava no local e foi detida.

Bebê da capital é o quarto 
caso de sarampo em Minas
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Imunização. Criança tomaria a segunda dose da vacinação no mês em que manifestou os sintomas

¬ Subiu para três o número 
de mortes por febre maculosa 
em Contagem, na região me-
tropolitana, conforme divul-
gou ontem a Secretaria Munici-
pal de Saúde. Um quarto óbito 
é investigado. O número de no-
tificações da doença na cidade 
é de 34, dois a mais que o da-
do do boletim de anteontem. 

A Secretaria de Estado de 
Saúde informou que, confor-

me os registros mais recen-
tes, de ontem, sete casos da 
doença foram confirmados. 
Além dos três de Contagem; 
Governador Valadares e Fa-
ria Lemos, na região do Rio 
Doce; e Raul Soares, na Zona 
da Mata. Cinco pessoas mor-
reram no Estado – os outros 
dois óbitos foram em Raul 
Soares e Faria Lemos. (CC/ 
Luiz Fernando Motta)

Centro da capital 
vai virar “caminho 
da roça” amanhã

Quadrilhas vão se apresentar entre 28 de junho e 7 de julho

Dona Lucinha
Homenagem. A Vila Gas-
tronômica vai vender, na 
praça da Estação, os pra-
tos vencedores do Prato 
Junino, que homenageia 
a chef Dona Lucinha, fale-
cida em abril. O resultado 
sai neste dia 15.

7Trem da Vale volta a operar
A Vale divulgou que a circulação dos trens na 
Estrada de Ferro Vitória a Minas foi retomada 
ontem e que vai pedir à Agência Nacional de 
Mineração que o transporte de passageiros pos-
sa ser regularizado. O trem circula perto da mi-
na de Gongo Soco, onde um talude ameaça cair.
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