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Poços de Caldas registra o trigésimo
sétimo óbito por Covid-19

Campanhas de Vacinação
contra a Poliomielite e de
atualização de caderneta

têm início na próxima
segunda

Concurso de Qualidade dos
Cafés de Poços de Caldas
divulga resultado neste

sábado

Caldense treina no Distrito
Federal e se prepara para

enfrentar o Gama

Cadastro Municipal de
Cultura tem 557 agentes e
espaços culturais inscritos

Poços mantém modelo do
Minas Consciente, com

autonomia nas
flexibilizações
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NOTÍCIA

Ricardo Guerra se apresenta neste sábado no Recanto da
Tilápia

VERSÍCULO DO DIA
Mas vòs sois a geração eleita, o
sacerdòcio real, a nação santa, o

povo adquirido, para que anuncieis
as virtudes daquele que vos

chamou das trevas para a sua
maravilhosa luz;

1 Pedro 2:9

Campanhas de Vacinação contra a Poliomielite e de
atualização de caderneta têm início na próxima segunda
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NOTÍCIA

Redação*

Dia do Petróleo Brasileiro
Dia Mundial do Dentista
Dia Nacional das Abelhas
Dia do Profissional de

Organização

Previsão do
tempo

Datas Comemorativas e
fatos históricos

O canto de Poços de
Caldas, Ricardo Guerra irá se
apresentar neste sábado no
Recanto da Tilápia a partir das
20h. Com a liberação que
aconteceu no último dia 1º de
músicos voltarem a ser
apresentar em bares e
restaurantes de Poços de
Caldas, o cantor e compositor
foi convidado para realizar um
show após vários meses
parado.

Ricardo Guerra é um dos
diversos músicos de Poços de
Caldas, que comemorou o
retorno das atividades, já que
por causa da pandemia eles
estavam impedidos de
realizarem apresentações. O
show será realizado com toda
a segurança e seguindo os
protocolos do comitê de
combate ao Covid-19 de
Poços de Caldas.

Assessoria da Prefeitura Municipal*

O Programa Nacional de
Imunizações (PNI) realiza no
período de 05 a 30 de outubro
de 2020, a Campanha
Nacional de Vacinação contra
a Poliomielite e a Campanha
Nacional de Multivacinação
para Atualização da
Caderneta de Vacinação das
crianças e adolescentes até
15 anos de idade incompletos.
Esta ação tem como objetivos
reduzir o risco de reintrodução
do poliovírus selvagem no
país, oportunizar o acesso às
vacinas, atualizar a situação
vacinal, e aumentar as
coberturas vacinais.

Poliomielite
O grupo alvo da vacinação

indiscriminada contra a
poliomielite são as crianças
menores de 5 anos de idade.
A estimativa de público em
Poços é de 7.336 crianças e
a meta é imunizar com a
gotinha, 95% deste público.
Atualmente, no cenário global
da poliomielite, existem dois
países endêmicos (Paquistão
e Afeganistão). Dados da
Organização Mundial da
Saúde (OMS) entre 01 de
janeiro a 19 de agosto de
2020, apresentam 102 casos
registrados, sendo 37 no
Afeganistão e 65 no
Paquistão. O Brasil não
detecta casos desde 1990 e
em 1994 recebeu da
Organização Pan-Americana
da Saúde (OPAS) a

Certificação de área livre
de circulação do poliovírus
selvagem do seu território,
juntamente com os demais
países das Américas.

Multivacinação
A multivacinação é uma

estratégia que tem a
finalidade de atualizar a
situação vacinal de
crianças e adolescentes
menores de 15 anos de
idade (14 anos 11 meses
e 29 dias), de acordo com
as indicações do
Calendário Nacional de
Vacinação. Em Poços, a
população geral nesta
faixa etária é estimada em

30.728 crianças e jovens, no
entanto, não há meta
estabelecida para esta ação,
tendo em vista que se trata de
chamada para atualização de
cartão. Serão ofertadas todas
as vacinas do calendário
básico de vacinação da
criança e do adolescente.

Atendimento
É importante manter os

cuidados necessários para
prevenção da proliferação da
Covid-19. É recomendável
que idosos não levem as
crianças e jovens para
imunização, porque fazem
parte do grupo de risco do
Coronavírus. É importante

que apenas um
acompanhante vá com a
criança ou jovem à sala de
vacinação, como forma de
evitar aglomerações. Uso
de máscara por todos
continua obrigatório. As
ações começam na
próxima segunda, 5 e vão
até 30 de outubro. As salas
atendem de segunda a
sexta, das 8h às 16h. Na
Policlínica Central, a
vacinação vai até às 18h e
na Regional Leste, até às
19 horas. 17 de outubro,
sábado, será o Dia D,
também com atendimento
ao público.
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Poços de Caldas registra o trigésimo sétimo óbito por
Covid-19

Segundo Bolet im
Epidemiológico divulgado
pela Secretaria Municipal
de Saúde de Poços de
Caldas, nesta sexta, 02 de
outubro, são 1293 casos
posi t i vos em Poços:
destes, 922 pacientes são
c o n s i d e r a d o s
recuperados, 322 seguem
em isolamento domiciliar,
seis estão em Unidade de
Terapia Intensiva e seis
em ala ou lei to clínico.
São 16 novos casos em
relação a atual ização
anterior, realizada nesta
quinta, 01.

A atualização traz mais
um óbito: o paciente de 83
anos possuía
comorbidade e estava em
UTI de hospital da Rede
SUS.  São 37 óbi tos
confirmados no município,
em função da Covid-19. O
Boletim também traz um
óbito em investigação: o
paciente de 60 anos tinha
comorbidade e estava em
UTI de hospital da Rede
SUS.  A Secretar ia
Municipal  de Saúde se
solidariza com parentes e
amigos.

Dentre os 1293 casos
posi t ivos no município,
51,1% se referem a

Caldense treina no Distrito Federal e se prepara para
enfrentar o Gama

Após o empate frente ao
Tupynambás em Juiz de Fora
na última quarta-feira (30), a
delegação alviverde seguiu
para o Rio de Janeiro de
ônibus na quinta, onde pegou
um voo para Brasília e está
concentrada novamente no
Saint Paul Plaza Hotel. Neste
sábado a Veterana irá
encarar o Gama no Estádio
Bezerrão, no Distrito Federal.
A partida seria às 17 horas,
mas foi antecipada para 16
horas.

Na manhã desta sexta
(02), a equipe alviverde
realizou um treino apronto
tático no CT do Brasiliense e
fez os últimos ajustes para o
confronto. Depois do jogo, o
time retorna para pousar no
hotel e começa a viagem de
volta para Poços de Caldas
no domingo a noite. Pegará
voo para Campinas, com
escala no Rio de Janeiro, e

em seguida embarca em um
ônibus rumo ao Ninho dos
Periquitos.

Retrospecto
Gama e Caldense nunca

se enfrentaram, esta será a
primeira partida na história
entre as equipes.

Campanha
A Veterana vem de duas

derrotas e um empate: 1 a 3
Brasiliense, 0 a 3 Atlético de
Alagoinhas-BA e 0 a 0
Tupynambás. O Verdão está
com um ponto na
competição e ocupa a sétima
posição. Já o Gama venceu
seus três jogos e lidera o
grupo com nove pontos.

Desfalques
O Verdão não poderá

contar com os atletas Luis
Henrique, Léo Rafael e Léo
Queiroz, que testaram
positivo na semana passada
para a COVID-19 e
continuam isolados. O

pacientes do sexo
masculino. A faixa etária
de maior incidência é dos
30 aos 39 anos,  que
corresponde a 23,6% dos
casos.  A taxa de
ocupação de Unidade de
Terapia Intensiva, nesta
sexta, está em 24,57%.
De 57 leitos, são 14 leitos
ocupados, sendo seis por
pacientes confirmados e
residentes em Poços, o
que corresponde a
10,53%. Quatro lei tos,
ocupados por pacientes
residentes, considerados
casos suspei tos,
aguardando o
diagnóst ico,  o que
corresponde a 7,02%. E
quatro lei tos ocupados
por pacientes de outros
municípios,  o que
corresponde a 7,02% da
ocupação, já que a rede
hospi talar  de Poços
também recebe pacientes
de outras localidades.
Nesta sexta, são quatro
internações,  conforme
descr i to na taxa de
ocupação de UTIs: um
paciente de Andradas,
um de Caldas,  um de
Santa Rita de Caldas e
um de Águas Vermelhas.
Lembrando que estes

casos não são
computados nas
estat íst icas locais
referentes aos números
de casos positivos, mas
já estão incluídos na taxa
de ocupação de leitos de
UTI ,  d ivulgada
diariamente no Boletim
Epidemiológico. No total
de 57 le itos de UTI
disponíveis, constam os
10 leitos do Hospital de
Campanha. O Bolet im
contabiliza 20 óbitos de
não residentes.  O
Boletim também informa
que já foram realizados
no município, somando
as redes públ ica e
privada, 15.879 testes e
exames.

Informe Estadual
Segundo o Informe

Epidemiológico divulgado
pela Secretaria de Estado
da Saúde de Minas
Gerais,  302.082 são
casos confi rmados.  E
destes, 27.667 estão em
a c o m p a n h a m e n t o ;
266.913 recuperados e
7.502 são óbi tos por
Covid-19 registrados em
Minas.

lateral-esquerdo e o lateral-
direito Filipi Sousa
encerraram o período de
isolamento nesta sexta e
Filipi Sousa deve viajar para
integrar a delegação. O
volante Franklin terá de
cumprir suspensão
automática por ter sido
expulso frente ao
Tupynambás

Pendurados
O volante Lucas Silva está

pendurado com dois cartões
amarelos. Nathan,
Guilherme Martins, Franklin
e Henrique Caivano levaram
um cartão amarelo cada na
competição.

Gols e assistências
O lateral-direito Filipi

Sousa é o autor do único gol
da equipe até aqui, marcado
em cobrança de pênalti no
jogo contra o Brasiliense.

Arbitragem
A arbitragem ficará a

cargo de Enoque Costa
Pacheco, do Amapá, com
assistência de Lucas
Torquato Guerra e Renato
Gomes Tolentino. Além do
quarto árbitro Marcello Rudá
Neves Ramos da Costa e do
analista de campo Geufran
Almeida de Oliveira, todos
do Distrito Federal.

Transmissão

A partida será transmitida
com imagens ao vivo pelo site
mycujoo.tv e pelo aplicativo
MyCujoo, o link estará
disponível no site oficial da
Caldense. A novidade é que o
canal TV Brasil acertou com a
CBF para exibir algumas
partidas da competição e
também irá transmitir o jogo. O

torcedor pode acompanhar
o duelo também pelas rádios
de Poços: Rádio
Arquibancada, Rádio Lobo,
MAK Rádio ou Rádio Linha
Direta. Além disso, haverá
cobertura em tempo real
pelo site do Jornal
Mantiqueira e pela página
do globoesporte.
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A Prefeitura de Poços de
Caldas decidiu ter mais
autonomia em relação ao
Minas Consciente,
programa elaborado pelo
governo do Estado para
combater a pandemia
provocada pelo Covid-19
em MG. O município está
na onda amarela, mas,
embasado pela decisão do
STF, decidiu ter mais
autonomia sobre as
flexibilizações. Na última
quinta, publicou decretos
autorizando o retorno da
música ao vivo nos bares,
e a volta das charretes.

A decisão foi
comunicada por meio do
decreto 13.443, publicado
na edição do dia 1º, no
Diário Oficial do município.
O decreto ressalta a
importância do Comitê
Extraordinário COVID-19
do município, e dá a ele
maior autonomia no que diz
respeito às flexibilizações.
As ações devem ser
embasadas por meio do
monitoramento dos
i n d i c a d o r e s
epidemiológicos e a
capacidade assistencial de
saúde em âmbito
municipal. Cabe ainda ao
Comitê orientar a
manutenção do processo
de retomada das atividades
econômicas, podendo
determinar, quando for o
caso, nova suspensão das
respectivas atividades,
recuo das medidas e novas
flexibilizações.

A ação do município
levou em consideração a
decisão do Supremo

Poços mantém modelo do
Minas Consciente, com

autonomia nas
flexibilizações
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Curtas
* O Solidariedade, que

tem como candidatos João
Alexandre Moura (prefeito)
e KameiYoshinori (vice) e
l idera a col igação
Coragem e União, formada
pelos partidos PROS, PV,
PC do B e Avante, foi o
pr imeiro a receber o
defer imento da Just iça
Elei tora l  das duas
candidaturas que agora
estão of ic ialmente
credenciadas para
concorrer ao comando do
executivo municipal  na
eleição de 15 de
novembro.

* Enquanto os demais
partidos utilizam as redes
sociais para fazer
campanha, postando
vídeos, fotos e cl ipping
dos seus candidatos,  o
PSDB que l idera a
col igação que tenta
reeleger o prefeito Sérgio
para um segundo mandato
mantém silêncio, deixa o
tempo passar,  numa
estratégia que pode durar
até a segunda quinzena do
mês de outubro, ou até o
dia 9, quando começa o
horário eleitoral gratuito no
rádio e na televisão.

* Não é aconselhável
convidar para o mesmo
café,  pelo menos nesta
época de eleição, os ex-
prefei tos Luiz Antonio
Bat ista e Paul inho
Courominas. O diretor do
DMAE anda azêdo com as
cr í t icas cont ra o seu
t rabalho na di reção da
autarquia, para onde,
segundo Paul inho, Luiz
Antonio decidiu virar a sua
metralhadora verbal, com
objet ivo de at ingi r  o
prefeito Sérgio, seu ex-
amigo e afilhado político.

* Segundo informações,
a Rede está
d e f i n i t i v a m e n t e
desembarcando do
governo Sérgio. Na área
de educação, a adjunta
Daniela Volpi, reconhecida
como competente em seu
t rabalho, sol ic i tou
exoneração e segundo a
secretária Maria Helena
Braga,  fará muita fal ta.
Outras educadoras,
f i l iadas na legenda
também estão se
afastando.

* E bem ao seu estilo,
F lávio Far ia vai ,
s i l e n c i o s a m e n t e ,

justificando seu apelido
de mão-de-veludo,
comendo pelas
beiradas. Sem mui to
estardalhaço, a Rede
trabalha nos bastidores
fazendo reuniões de
grupos e ganhando
apoio. Prejuízo para o
prefei to que perde
votos na tentativa de
reeleição.

*  O prefei to
Alexandre Kalil, de Belo
Hor izonte,  não
compareceu ontem ao
primeiro debate entre
os candidatos,
organizado pela Band
Minas.  Normalmente
quem lidera pesquisas
não gosta de se expor
em debates e segundo
os levantamentos,  o
prefeito de BH pode ser
reele i to no pr imeiro
turno.  Por  aqui ,  o
prefeito Sérgio ainda
não decidiu se irá ou
não aos debates.

Poços perdeu 5.067
postos de trabalho em
8 anos

Util izando dados do
Caged, o blog fez um
levantamento das
demissões e
admissões de
empregados com
carteira assinada em
Poços de Caldas e
mais três municípios da
região (Pouso Alegre,
Varginha e Extrema), o
resul tado é
extremamente negativo
para a cidade nestas
duas administrações,
sendo que em 2020, os
dados se referem ao
período de janeiro a
agosto, segundo dados
do Caged.

De 2013 a 2020,
Poços de Caldas
fechou nada menos do
que 5.067 vagas com
car te i ra assinada,
sendo deste tota l ,
4.389 foram ext intas
apenas este ano em
função da pandemia do
coronavi rus.  No
período de três anos e
oi to meses da
a d m i n i s t r a ç ã o
comandada por Sérgio
Azevedo, a c idade
fechou 4.413 vagas.
Apenas em 2017 e
2019 esta
administração fechou o
ano com saldo positivo.

Tribunal Federal,  no
Processo 0099465-
8 2 . 2 0 2 0 . 1 . 0 0 . 0 0 0 0 ,
Acórdão da RCL 42591,
que cassa decisão do
Tribunal de Just iça de
Minas Gerais nos autos da
Ação Declaratória de
C o n s t i t u c i o n a l i d a d e
1.0000.20.459246-3/000,
onde foram discutidas
competências municipais
no combate à pandemia,
devolvendo aos
municípios mineiros a
autonomia para a adoção
de políticas públicas no
enfrentamento à
pandemia do novo
coronavírus

Flexibilizações
A partir de 1º de outubro

ficam autorizados também
o retorno dos seguintes
serviços/locais: balneário
Mário Mourão, bibliotecas
municipais e Museu.
Todas as at ividades
retornam dentro de
protocolos sanitários de
segurança, que devem ser
seguidos rigorosamente. A
data para o funcionamento
dos locais deve ser
divulgada em breve por
cada setor,  já que é
necessário um tempo para
a adequação das
atividades dentro dos
novos protocolos de
segurança.

O decreto libera ainda a
util ização de quadras e
ginásios para a prática
esportiva, também dentro
das normas sanitárias. O
Country Club também está
com as quadras liberadas
e as piscinas, apenas para

treinamento esport ivo
(continuam proibidas para
o lazer). O Espaço Cultural
da Urca fica autorizado a
receber apenas reuniões
do Poder Público
municipal. Permanecem
fechados os auditórios em
toda a cidade. O decreto
estabelece ainda o fim das
barreiras nas entradas da
cidade a partir de 1º/10.

Barreiras
Poços foi  uma das

últimas cidades da região
a liberar totalmente as
fronteiras, que tiveram o
acesso controlado para
veículos e pessoas desde
o final de março.

Com o fim das barreiras,
a Guarda Municipal terá o
seu efetivo liberado para
atuar na segurança dos
espaços públicos, como
praças, parques e prédios
municipais. Outra
consequência será a
liberação do acesso para
ônibus e vans de turismo.
O controle passa a ser feito
nos hotéis e pousadas,
que mantêm um rigoroso
protocolo sanitár io,
fiscalizado pelo município.

Para o turista que vier
passar apenas um dia,
existe a orientação por
meio de outdoors,
instalados nas principais
entradas da cidade. A
campanha, desenvolvida
pela Prefei tura, or ienta
quanto ao uso de
máscaras, a higienização
das mãos e o
distanciamento social.

No governo anterior, do
prefeito Eloisio do Carmo
Lourenço, o balanço
também não é dos
melhores.  Fechou com
saldo posit i vo de 547
novas vagas apenas nos
dois pr imei ros anos de
governo (2013/2014). Nos
dois anos seguintes,  a
cidade perdeu 1.879
postos de trabalho com
carteira assinada.

As outras três cidades
pesquisadas pelo blog,
Pouso Alegre, Varginha e
Extrema registraram saldo
positivo nos sete anos e
oi to meses do
levantamento. Confira no s
quadros abaixo:

Declarações de bens
De acordo com o

Tribunal Superior Eleitoral
a situação dos candidatos
a prefeito em Poços ainda
aguarda julgamento,
exceção feita ao candidato
do Sol idar iedade,  João
Alexandre Moura,  cujo
registro já foi deferido. Nas
declarações de bens,
E loís io informou um
patr imônio no tota l  de
R$513.436,87 que inclui
terrenos,  casa própr ia,
cotas em cooperativas e
carros; Eduardo Junqueira
declarou R$70.025,82,
sendo que o bem de maior
valor é um veículo modelo
Polo;  ÉrculesTassinar i
declarou R$833.047,03,
sendo que o volume maior
de patrimônio financeiro é
em dinhei ro,
R$300.000,00;  Geraldo
Laier  declarou
R$288.224,73 e seu maior
bem também está em
dinheiro R$204.000,00;
entre os candidatos a
prefeito quem tem o maior
pat r imônio é Geraldo
Thadeu, R$2.996.512,08,
sendo que deste total a
maior parte é de uma conta
poupança no valor  de
R$1.872,41;  João
Alexandre declarou
R$384.894,22;  os bens de
Flávio Faria total izaram
R$688.161,90  a maioria
em imóveis e depósi tos
bancários; Sérgio Azevedo
declarou R$564.573,85,
sendo que seu patrimônio
de maior valor é um imóvel
no Jardim Europa avaliado
em R$400.000,00.  A
menor declaração de bens
é de Yula, R$59.700,84.



Os investidores, já
nervosos antes das eleições
nos Estados Unidos (EUA)
em novembro, agora têm
outra coisa com que se
preocupar: a saúde do
presidente norte-americano.

O diagnóstico de covid-19
de Donald Trump
desencadeou nesta sexta-
feira (2) uma liquidação nas
ações e no petróleo e um
aumento na demanda por
portos seguros tradicionais
- como ouro e títulos.

"O presidente dos
Estados Unidos está com
uma doença que mata
pessoas. As pessoas estão
se livrando do risco por
causa disso", disse Chris
Weston, chefe de pesquisa
da Pepperstone.

Mas para onde vão os
investidores a part ir de
agora depende, em grande
medida, de como o
presidente dos EUA lidará
com a doença que matou
mais de 1 milhão de
pessoas em todo o mundo.

"Esta é uma nova
incerteza em um mundo que
já está confuso, o que não
é o melhor", disse Chris
Bailey, estrategista europeu
da Raymond James.

Se seus sintomas forem
leves e ele se recuperar
rapidamente, os mercados

TSE anuncia parcerias com Twitter e TikTok para
combater desinformação
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Teste positivo de Trump para covid-19 abala mercados
antes de eleições
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Veículo produto de furto localizado em Andradas
      Em 01 de outubro de 2020, às 08h56min, na cidade de Andradas/MG, a Polícia Militar

efetuava patrulhamento pela Estrada Vicinal São José da Cachoeira, Bairro  São José da Cachoeira,
zona rural, quando suspeitou do veículo I/Chevrolet Ágile LTZ, placas FAN5030-Espirito Santo do
Pinhal/SP, estacionado às margens da estrada. Durante consulta ao sistema informatizado, foi
constatado que o veículo foi roubado em Espirito Santo do Pinhal/SP, em 05/09/2020, B0PMESP
534/2020. Nas imediações não havia suspeitos do delito e o veículo estava com o sistema de
ignição danificado. O veículo foi removido pelo guincho ao pátio credenciado pelo DETRAN/MG.

PM prende foragido da justiça no Bairro Vila Rica
    Em 01 de outubro de 2020, às 11h30min, na cidade de Poços de Caldas/MG, durante

operação policial na Rua Umbelina Costa Lucas, Bairro Vila Rica, a Polícia Militar abordou um
indivíduo, sexo masculino, maior de idade e em consulta ao sistema informatizado foi verificado
mandado de prisão em aberto, em desfavor do mesmo. O autor foi preso e encaminhado à
Delegacia de Polícia Civil.

Encontro de cadáver em Ipuiuna
       Em 01 de outubro de 2020, às 0900Out2020-Qui, na cidade de Ipuiuna/MG, a Polícia

Militar foi acionada e compareceu à Rua Vereador Daniel Cândido de Souza, Bairro Copasa, em
uma academia de Jit Jitsu para atendimento de ocorrência de encontro de cadáver. No local a
equipe policial fez contato com a testemunha Aparecida de Fátima Moreira Franco, 64 anos, do
lar, proprietária do imóvel. Ela relatou que na presente data, por volta das 09h00min, notou que a
luz do piso superior do imóvel onde funciona a academia, estava acesa e ao subir até o piso
superior deparou com a vítima Caio Augusto Reis de Melo, 27 anos, auxiliar de serviços gerais,
dependurado pelo pescoço com uma faixa de kimono, já sem vida. No local foram encontrados
alguns pertences da vítima, que foram entregues à testemunha Lucrécia dos Reis Ribeiro, 52
anos, auxiliar de saúde, tia de Caio. Segundo relatos de familiares, CAIO estava desaparecido
desde a data anterior por volta das 23h00min. O local foi preservado e acionada a perícia técnica,
qual realizou seus trabalhos de praxe, encaminhando o corpo ao IML de Poços de Caldas/MG.

Agência Local de Comunicação Organizacional do 29º BPM

O Tribunal  Super io r
Eleitoral (TSE) anunciou
hoje (2) parcerias com as
redes sociais Twitter e Tik
Tok  pa ra  combater  a
desinformação durante as
eleições municipais deste
ano.

As  p la ta formas se
comprometeram a facilitar
o acesso a informações
f ided ignas  sobre  o
proces so e le i tora l,
des tacando-as  em
resultados de busca, por
exemplo.

Durante o anúncio, por
v ideoc onfe rênc ia ,  o
geren te  de Polí t icas
Públicas do Twitter Brasil,
Fernando Gallo, pediu que
os  usuários  le iam  a
po lí t ica  de in tegr idade
cívica da plataforma, que
veda alguns conteúdos
relacionados ao pleito.

podem se estabilizar e
Trump pode usar a
experiência para projetar
sua imagem como um
guerreiro na campanha
contra seu adversário
democrata, Joe Biden.

Mas se, aos 74 anos,
Trump ficar muito doente e
precisar ser hospitalizado,
como aconteceu com o
primeiro-ministro britânico,
Boris Johnson, ou se o
v írus se espalhar para
outros membros de seu
governo, os investidores
ficarão alarmados.

"O que está me deixando
preocupado mais do que
qualquer outra coisa é o
ponto de interrogação

sobre a legit im idade do
processo eleitoral", disse
David Arnaud, administrador
de fundos de renda fixa da
Canada Life Asset
Management, sobre o
diagnóstico de Trump.

A notícia levou os
investidores a se prepararem
para um período de alta
volatilidade, com a maioria
concordando que os
mercados permanecerão
tensos no futuro próximo.

Os indicadores de
volatilidade avançavam, com
o amplamente observado VIX
subindo para quase 29
pontos, ante patamar de
cerca de 27 pontos na quinta-
feira.

Ele também frisou que
o Twitter baniu em todo
mundo a veiculação de
anúnc ios  po lí t icos  ou
eleitorais. “Entendemos
que alcance político deve
ser merecido, e não pago,
po r tan to ,  não  v am os
vender publicidade nessa
eleição”, disse Gallo.

O diretor de Políticas
Públicas  do TikTok no
Brasil, Ricardo Tavares,
também ressaltou uma
atualização nas políticas
da plataforma para deixar
mais clara a proibição a
conteúdo enganoso.

Uma equipe do TikTok
deverá ajudar a Justiça
Ele ito ra l a  fazer
publicações mais eficazes
na rede social de vídeos
curtos, que é marcada
pe la  p resença  de um
público mais jovem.
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Cadastro Municipal de Cultura tem 557 agentes e
espaços culturais inscritos

O  C o n c u rs o  d e
Qualidade dos Cafés de
Poços de Caldas divulga
neste sábado,03 às 16h,
o  resu ltado da déc ima
t e r c e i r a  ed iç ã o ,  q u e
conta com a participação
de 54 ca fe icu lto res .  A
t ra ns m is s ã o  s e rá
c o m a n d ad a  p e lo
a p re s e n ta d o r  P e d ro
B e r to z z i  po r  m e io  d a
página do Concurso no
facebook.

Neste ano o concurso
b a t eu  re c o r de  d e
inscrição, com o env io
de 62 amostras de lotes
d e  c a f é  A r á b ic a
produzidos em 2020. Ao
todo serão 6 produtores
p re m ia d o s ,  s en d o  3
v e n c ed o r e s  e m  c a d a
u m a  da s  c a te g o r ia s :
Café Natural (v ia seca) e
Café Cereja Descascado
(via úmida).

To d o s  os  c a f é s
inscritos foram torrados
no  I F  Su l  de  Min as  –
Campus Machado, em
um traba lho conduzido
pelo  mestre  de torra e

Concurso de Qualidade dos Cafés de Poços de Caldas
divulga resultado neste sábado

O prazo para a inscrição
no Cadastro Municipal de
Cultura de Poços de Caldas
se encerrou na últ ima
quarta-feira, 30 de
setembro. A Secretaria
Municipal de Cultura
recebeu 557 cadastros,
sendo 505 de agentes e 52

p ro fe s s o r  L ea n d ro
C a r los  P a iv a .  J á  n o
ú l t im o  sábado ,26 ,  as
amostras passaram por
análises feitas por uma
comissão formada por
c la s s i f i c a d o r e s  e
degustadores de café,
seguindo a metodologia
in ternac iona l  da SCA
(Sp ec ia l t y  Co f f e e
Association), que avalia
10 diferentes atributos.
Participaram das provas
É d e r  Va n n u c c i
Latronico, Mario Filho,
T h ia g o  A u g u s to ,
Wallafe  Vitor Tavares,
D im i t r y  S i l v a
Branquinho e Leandro
Carlos Paiva.

Dev ido  à  pandem ia
de Cov id-19 ,  o  le i lão
dos  c a f és  p r em ia d os
também será realizado
no formato on line. Os
c o m p r a d o r e s
in t e re s s a d o s  p o d e m
entrar em contato pela
página no facebook.

O 13º  Conc urso  de
Qualidade dos Cafés de
Poços de Caldas tem o

de espaços culturais. O
cadastramento fo i a
primeira etapa de acesso
às ações emergenciais
previstas na Lei Aldir Blanc
(Lei 14.017/2020), que
dispõe sobre as ações
emergenciais destinadas
ao setor cultural a serem

o b j e t i v o  de  d e s ta c a r  e
incentivar a produção de
cafés f inos no município e
busca fomentar, fortalecer
e melhorar a qualidade do
produto da região, além de
e s t im u la r  a  a d oç ã o  d e
boas práticas durante toda
a cadeia  produt iv a e de
possibilitar o aumento de
re n d a  d a  c a f e i cu l t u r a
familiar.

C o m  r e a l iz a ç ã o  d a
Cooperativa Regional dos
Cafeicultores de Poços de
C a ld as ,  P re f e i t u r a
Municipal, IF Sul de Minas
e  E m a te r,  o  c o n cu rs o
c o n ta  c o m  o  a p o io  d o
Sindicato dos Produtores
R u ra is ,  S e b ra e ,
A s s oc ia ç ã o  Ca fé s
Vulcânicos da Região de
P o ç os  d e  C a ld a s ,
Confraria do Café do Sul
d e  Min a s ,  B ou rb o n
Specialty Coffees, Cristais
São Marcos,  Yoorin e New
York Pub. O patrocínio é
d o  Do n a t o  H o s p i ta l  d e
O lh os ,  S ic r e d i ,  C a f é
Caldense e Café Poços.

adotadas durante o estado de
calamidade pública por conta
da pandemia do novo
coronavírus.

O Cadastro Municipal de
Cultura foi estabelecido por
meio do Edital Secult nº 08/
202 e voltado para agentes
culturais residentes e
domiciliados em Poços de
Caldas que tenham atividades
desenvolvidas nas seguintes
áreas: artesanato; artes
plást icas; artes v isuais;
audiovisual; circo; cultura
digital; cultura popular; dança;
literatura, livro e leitura;
música; teatro; artes
integradas. O cadastro foi
aberto também para espaços
culturais estabelecidos em
Poços de Caldas que tenham
atividades desenvolvidas em
pelo menos 24 áreas
previstas no edital.

A inic iativa tem como
objetivo identificar e colher
informações de profissionais,
espaços, grupos, instituições
e coletivos que integram a
cadeia produtiva da Cultura

em Poços de Caldas, em
atendimento à necessidade
específica da Lei Aldir Blanc
e também em consonância
com o Sistema Municipal de
Cultura e em atendimento
ao Plano Municipal de
Cultura. Todas as
informações do Cadastro
Municipal de Cultura serão
utilizadas para subsidiar,
avaliar,  impuls ionar e
garantir outras iniciativas do
setor cultural.

O número de cadastros
está próximo do inicialmente
previsto pela Secretaria
Municipal de Cultura. Dos
505 agentes culturais

inscritos, 314 se
declararam do gênero
masculino, 188 do gênero
feminino, um transgênero,
um transgênero não binário
e um gênero fluido.
Desses, 176 têm mais 15
anos de atuação na área
artístico-cultural em Poços
de Caldas; 133 estão na
área entre 5 e 10 anos; 95
entre 2 e 5 anos; 88 entre
10 e 15 anos e 33 iniciaram
o trabalho no setor nos
últimos dois anos.

Conforme estabelecido
no Edital Secult nº 08/2020,
os cadastros deverão ser
homologados. Como ação

afirmativa, os proponentes
que apresentaram propostas
no Edita l de Produção
Cultural da Lei Aldir Blanc e
estiverem dev idamente
inscritos no Cadastro
Municipal de Cultura
receberão fator adicional de
cinco pontos na avaliação. Já
para fins de concessão de
recursos financeiros aos
espaços culturais que tiveram
suas atividades interrompidas
por conta da pandemia, está
em fase de elaboração um
edital que vai estabelecer as
condições e critérios para a
destinação dos subsídios.


