
POÇOS DE CALDAS, QUARTA-FEIRA 21 DE OUTUBRO DE 2020 - ANO XXV -  EDIÇÃO 6191

Secretaria de Saúde registra o 42º
óbito por Covid-19 em Poços de Caldas

Campanha de
Multivacinação segue até o

dia 30

Atendido da Adefip é Vice-
Campeão brasileiro de

dança em cadeira de rodas

Trânsito tem mudanças
nesta quarta para ação de

desinfecção da Praça Pedro
Sanches

Caldense viaja a Tocantins
em busca de vitória contra

o Palmas para se
aproximar do G4
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NOTÍCIA

Ministério da Infraestrutura inicia fusão de estatais

VERSÍCULO DO DIA
Temos, porém, este tesouro em

vasos de barro, para que a
excelência do poder seja de Deus, e

não de nós.

2 Coríntios 4:7

Campanha de Multivacinação segue até o dia 30
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NOTÍCIA

Agência Brasil*

Dia do Contato Publicitário

Previsão do
tempo

Datas Comemorativas e
fatos históricos

O Ministério da
Infraestrutura iniciou o
processo de unificação de
duas empresas estatais com
sobreposição de finalidades: a
Empresa de Planejamento e
Logística (EPL) - que realiza
estudos técnicos para
concessões de transportes - e
a Valec Engenharia,
Construções e Ferrovias S/A -
responsável pelas ferrovias
brasileiras. O anúncio foi feito
ontem (19). Ambas terão
funcionários e atribuições
incorporados à nova empresa,
que será chamada Infra S.A.

“A implantação da Infra
S.A., que vai incorporar a
Valec e a EPL, fará o Minfra
deixar de ter duas empresas
dependentes do Tesouro
Nacional e que apresentam
prejuízo acumulado para o
surgimento de uma nova, que
vai reduzir custos de

Assessoria da Prefeitura de Poços*

 Se você tem crianças e
jovens em casa com até 15
anos incompletos e ainda
não foi com eles até uma
sala de vacina, você tem até
o f ina l do mês. A
mult iv acinação 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  jov ens ,  no
entanto , não há meta
estabe lec ida para esta
ação, tendo em vista que se
tra ta de chamada para
atua lização de car tão.
Serão ofertadas todas as
v ac inas do  ca lendário
básico de v acinação da
criança e do adolescente.

Para le lamente,  está
sendo realizada a vacinação
contra a Poliomieli te.  O
grupo alvo da vacinação
ind iscr iminada  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. Segundo
atua lização do  ú lt imo
sábado, 17, após o Dia D,
foram aplicadas em Poços
2.135 gotinhas contra a

Polio. Atualmente,  no
cenário  g loba l da
poliomielite, existem dois
países  endêm icos
(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-
Amer icana da Saúde

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

Salas  e  Horários  de
Atendimento

É importante manter os
cuidados necessários para
prevenção da proliferação
da Cov id-19 . É
recomendável que idosos
não levem as crianças e
jovens para imunização,
porque fazem par te  do
grupo de r isco  do

Coronav í rus. É
importante que apenas
um acompanhante vá
com a criança ou jovem
à sa la  de  v ac inação,
como forma de ev itar
aglomerações. Uso de
máscara por todos
continua obrigatório. As
salas a tendem 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. As
ações  v ão a té 30 de
outubro.

funcionamento, ser
autossuficiente e
competitiva, aumentar a
produtividade e ampliar a
eficiência na estruturação
de projetos de
infraestrutura, sempre
pensando a logística de
transportes, estruturando o
futuro, sem qualquer
descontinuidade ao que
está em andamento
atualmente”, informou
Marcelo Sampaio,
secretário-executivo do
Ministério da
Infraestrutura.

O plano de fusão das
estatais deverá ser
apresentado no prazo de
90 dias e a previsão é que
todo o processo seja
concluído em 270 dias.
Durante o prazo inicial,
consultores apresentarão
os resultados do modelo

de funcionamento da Infra
S.A., com padrões para a
governança do projeto e o
alinhamento estratégico com
os principais executivos das
empresas.

Segundo a pasta,
avaliações trimestrais serão
feitas para acompanhar o
desenvolv imento e a
performance da nova estatal.
A empresa responsável pela
unificação, a Consultoria
Falconi, prevê uma empresa

mais enxuta com os cortes
de gastos administrativos,
e mais ágil, com
investimentos em
conhecimentos gerenciais
e técnicos para os
funcionários. A projeção
também cita ganhos de
eficiência e aumento de
produtividade para a Infra
S.A.

A criação da Infra S.A. é
a primeira investida do
governo federal em fusão
de estatais.
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Secretaria de Saúde registra o 42º óbito por Covid-19
em Poços de Caldas

Segundo Boletim
Epidemiológico divulgado pela
Secretaria Municipal de Saúde
de Poços de Caldas, nesta terça,
20 de outubro, são 1428 casos
positivos em Poços: destes,
1112 pacientes são
considerados recuperados, 267
seguem em isolamento
domiciliar, quatro estão em
Unidade de Terapia Intensiva e
três em ala ou leito clínico. São
11 novos casos em relação a
última atualização. São 42 óbitos
confirmados no município. O
Boletim confirma por Covid-19,
o óbito do paciente de 88 anos
que possuía comorbidade e que
estava em investigação.
Permanece em investigação, o
óbito da paciente de 87 anos
que possuía comorbidade.

Dentre os 1428 casos
positivos no município, 50,3% se
referem a pacientes do sexo
masculino. A faixa etária de
maior incidência é dos 30 aos
39 anos, que corresponde a
23,5% dos casos. A taxa de
ocupação de Unidade de
Terapia Intensiva, nesta terça,
está em 24,56%. De 57 leitos,
são 14 leitos ocupados, sendo
quatro por pacientes
confirmados e residentes em
Poços, o que corresponde a
7,02%. E dez leitos ocupados
por pacientes de outros

Caldense viaja a Tocantins em busca de vitória contra
o Palmas para se aproximar do G4

Depois de vencer o
Palmas no sábado no
Ronaldão por 2 a 0 pela
última partida do primeiro
turno da Série D, o Verdão se
reapresentou no CT nesta
segunda a tarde. A equipe
realizou uma atividade na
academia e em seguida fez
uma movimentação no
campo.

A delegação alviverde irá
enfrentar novamente o
Palmas, desta vez fora de
casa, no Estádio Nilton
Santos, no Tocantins, Quarta-
feira às 16 horas, pela rodada
de abertura do returno. No
formato de disputa da Série
D 2020, dos oito integrantes
de cada grupo, classificam-se
quatro. A Veterana está em
sétimo lugar com sete pontos.
Em caso de vitória, vai a 10
pontos e entra de vez na briga
por uma vaga na próxima
fase da competição.

municípios, o que corresponde
a 17,54% da ocupação, já que
a rede hospitalar de Poços
também recebe pacientes de
outras localidades. Nesta terça,
são dez internações, conforme
descrito na taxa de ocupação
de UTIs: três pacientes de
Andradas, um de Águas
Vermelhas, dois de Alfenas, um
de Botelhos, um de
Muzambinho, dois de
Machado. Lembrando que
estes casos não são
computados nas estatísticas
locais referentes aos números
de casos positivos, mas já estão
incluídos na taxa de ocupação
de leitos de UTI, divulgada
diariamente no Boletim
Epidemiológico. O Boletim
contabiliza 25 óbitos de não
residentes. O Boletim também
informa que já foram realizados
no município, somando as
redes pública e privada, 16.945
testes e exames.

Informe Estadual
Segundo o Informe

Epidemiológico divulgado pela
Secretaria de Estado da Saúde
de Minas Gerais, 338.107 são
casos confirmados. E destes,
23.296 estão em
acompanhamento; 306.328
recuperados e 8.483 são óbitos
por Covid-19 registrados em
Minas.

Isso porque o Bahia de
Feira está em quarto com 10
pontos, logo atrás de
Brasiliense e Atlético de
Alagoinhas, que ocupam
respectivamente a segunda
e terceira posição com 11
pontos. O Gama disparou na
liderança com 19 pontos.

Logística da viagem
O plantel segue viagem às

00h30 de ônibus na
madrugada de segunda para
terça até Campinas. O voo é
às 6h25 em Viracopos,
desce em Brasília e depois
pega o voo das 9h50 para
Palmas. Chegada prevista
11 horas da manhã e a
concentração será no Hotel
10 Palmas. O time retorna
quinta-feira, no voo das
18h30 até Brasília, depois sai
às 20h55. Chegada prevista
22h30 em Campinas e 1h30
de sexta em Poços.

Retrospecto

Caldense e Palmas se
enfrentaram apenas uma
vez na história, justamente
no último final de semana.
Vitória alviverde por 2 a 0
com gols de Tevez e Gabriel
Tonini.

Campanha
A Veterana vem de duas

vitórias, quatro derrotas e um
empate: 1 a 3 Brasiliense, 0
a 3 Atlético de Alagoinhas-
BA, 0 a 0 Tupynambás, 0 a
5 Gama, 1 a 0 Villa Nova, 0
a 3 Bahia de Feira e 2 a 0
Palmas. O Verdão está com
sete pontos na competição
e ocupa a sétima posição do
Grupo A6. Já o Palmas ainda
não pontuou e está na
lanterna.

Desfalques e retornos
O Verdão não poderá

contar com o volante Lucas
Silva, que recebeu o terceiro
cartão amarelo e terá de
cumprir suspensão

automática. Os atletas
Nathan, Luis Henrique, Léo
Rafael e Ruan Souza estão
entregues ao departamento
médico por problemas
musculares e estão fora da
partida. A equipe fez os
testes de COVID-19, o
zagueiro Lucas Mufalo
testou positivo e ficará em
isolamento nos próximos
dias. O zagueiro Thiago
Batista e o atacante Igor
Gomes foram dispensados
e não fazem mais parte do
elenco.

Pendurados
O meio-campista

Henrique Caivano e o
volante Franklin estão
pendurados com dois

cartões amarelos. Nathan,
Guilherme Martins, Marco
Damasceno, Morais, Thiago
Batista, Filipi Sousa, Lucas
Mufalo, Matheus Silva, Verrone
e o técnico Marcus Paulo Grippi
levaram um cartão amarelo
cada na competição.

Gols e assistências
Filipi Sousa, Marco

Damasceno e Tevez são os
autores dos gols da equipe na
competição até aqui. Verrone
e Matheus Guarujá somam
uma assistência cada.

Arbitragem
A arbitragem ficará a cargo

de Tiago Ramos de Oliveira, da
Paraíba, com assistência de
Samuel Smith Nobrega Silva e
Washington Sousa Monteiro.

Além do quarto árbitro
Dagoberto Silva Modesto e
do analista de campo
Adriano de Carvalho, todos
do Tocantins.

Transmissão
A partida será transmitida

com imagens ao vivo no site
mycujoo.tv e aplicativo
MyCujoo, o link estará
disponível no site oficial da
Caldense. 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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Mais famosa por
equipamentos de
telecomunicações e pelas
recentes controvérsias
globais sobre o uso ou não
de sua tecnologia 5G, a
gigante chinesa Huawei
avançou rapidamente no
cobiçado setor de energia
solar do Brasil, onde lidera
no fornecimento de
inversores solares,
equipamento que recebe a
energia dos painéis.

A companhia, que tem
30% desse mercado no
Brasi l , agora prepara o
lançamento de baterias
elétricas que podem ser
associadas com sistemas
de geração fotovoltaica,
disse à Reuters uma
executiva da empresa.

Empresas chinesas têm
demonstrado grande
apetite pelo mercado de
energia elétrica no Brasil e
fabricantes do país oriental
são os principais
fornecedores de
equipamentos da
crescente indústria solar
do maior país da América
Latina, em meio a uma
aposta de Pequim em
energias renováveis e
segmentos inovadores.

Para a Huawei , no
entanto, a trajetória do
Brasi l  nessa área está
apenas começando.

“Esse setor ainda é
muito pequeno em relação
ao mercado total ,  se a
gente falar em termos de
matriz energética a parte
solar representa menos de
2%. Então achamos que a
indústr ia solar  tem
realmente um futuro muito
brilhante no Brasil. E além
disso o Brasi l  tem um
recurso muito bom em
comparação com qualquer
país do mundo, de sol, de
ir radiação”, disse a
diretora de Digital Energy
Business da Huawei do
Brasil, Quanling Wang.

“A Huawei começou no
final de 2016 o negócio de
solar no Brasil e até agora,
em três anos e pouco, já
se tornou l íder de
mercado”,  acrescentou
ela, ao comentar que
usinas solares em
operação ou em
construção com inversores
solares da Huawei somam
cerca de 2 gigawatts em
potência.

O Brasi l  possui

Huawei avança em energia
solar no Brasil e mira em

baterias
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Curtas
* Albert Mareca passou

a manhã de ontem reunido
com advogados e pessoas
do seu partido, o PSB, se
preparando para a
audiência na par te da
tarde em que a Promotora
de Justiça Gabriela Anreu
denuncia o prefeito Sérgio
Azevedo por  ter
comparecido a ent rega
das chaves de
apartamentos do Minha
Casa, Minha Vida. Albert é
autor da denúncia. Depois
de ouvir  outras
testemunhas, a promotora
que invest iga o caso
julgou que a fala de Albert
não ser ia relevante e
optou por dispensar o seu
depoimento.

* Está agendada para
esta terça- fe i ra,  no
período da manhã, uma
entrevistas dos candidatos
a prefeito na Associação
Comercial .  Cada um
responderá a duas
perguntas com tempo
l imi tado em 15 minutos
para as duas respostas. As
entrevistas serão
individuais por conta da
pandemia do coronavírus,
expl ica a di reção da
entidade de classe.

*  No si te of ic ia l  do
Tribunal Superior Eleitoral
para d ivulgação de
candidaturas e contas
elei tora is,  E lo is io do
Carmo Lourenço (PSB), já
aparece como inapto e
candidatura indeferida.

* E por falar nisso, como
último recurso para manter
a candidatura E lo is io,
aconselhado pelos seus
advogados, deve recorrer
da sentença que indeferiu
o registro da sua
candidatura ao Tribunal
Regional Eleitoral. Só que
ao cont rár io do que se
esperava,  e le não vai
pleitear uma liminar para
se manter candidato. Seus
advogados entenderam
que o melhor é solicitar ao
TRE-MG o deferimento da
candidatura e confiam nos
argumentos para obter
sucesso, o que evitaria o
desgaste d e o ex-prefeito
concorrer  com uma
liminar.

* Ainda sobre Eloisio. O
pré-candidato a prefei to
pelo PSB sofreu outro
revés na justiça eleitoral.
Ent rou com uma

atualmente cerca de 3
gigawatts em capacidade
instalada em grandes
usinas solares, além de
cerca de 3,8 gigawatts em
sistemas solares em
modal idade conhecida
como geração distribuída
- que envolve a instalação
de placas fotovol taicas
em telhados ou terrenos
para atender diretamente
à demanda de empresas
e de consumidores.

“A part icipação de
mercado é de
aproximadamente 30%”,
disse Wang.

Segundo ela, a Huawei
não tem uma meta
específica de crescimento
nesse setor,  mas quer
seguir fornecendo, além
de módulos, outras
soluções como
tecnologias que usam
inteligência artificial (IA)
para melhorar  o
desempenho dos ativos
solares.

A empresa
i m p l e m e n t o u
recentemente para um
projeto solar da geradora
Rio Alto, em Coremas, no
sertão da Paraíba, uma
solução que promete
aumentar a geração e
tornar mais efet ivas e
inteligentes as atividades
de operação e
manutenção com o uso
de algoritmos e modelos
matemáticos baseados
em IA.

“Na indúst ria solar
temos o objetivo de levar
a digitalização para todas
usinas”, disse Wang.

Baterias
Ela acrescentou ainda

que a Huawei  tem se
preparado para lançar no
Brasi l ,  em breve,
soluções com baterias
elétricas, que podem ser
associadas a painéis
solares, por  exemplo,
para fornecer energia de
forma ininterrupta.

O primeiro lançamento,
previsto para o próximo
mês, será de uma bateria
voltada a cl ientes
residenciais, sob o nome
de Luna 2000, que terá
design modular  e
capacidade de até 30
kwh, com módulos de 5
kwh cada. Ela é feita de
fosfato de ferro-l í t io,
normalmente usado em
veículos elétr i cos,

segundo a empresa, que
deve importar  o
equipamento.

No primeiro semestre
de 2021, a Huawei prevê
lançar no país baterias
para apl icações
comerciais, incluindo em
grandes usinas de
geração cent ral izada,
acrescentou Wang.

Ela disse que a
empresa ainda está em
conversas com clientes e
parceiros no Brasil para
entender as alternativas
mais vantajosas de uso de
baterias e como se dará a
regulamentação do uso
desses equipamentos.

A Reuters publicou no
final de setembro que a
Agência Nacional de
Energia Elétrica (Aneel)
abriu um processo de
discussão pública sobre
como ajustar a regulação
para permitir a inserção de
tecnologias de
armazenamento de
energia.

“Estamos lançando
agora globalmente, mas
na China já f izemos
alguns projetos piloto, e
depois no Brasil vamos
fazer  alguns pi lotos
também. Estamos em
conversas com uma
universidade para fazer
um laboratório de
pesquisa e
desenvolvimento (P&D)
incluindo bateria, um P&D
para energia solar no
Brasi l ,  mas ainda não
fechamos o acordo”, disse
Wang.

Ela explicou ainda que
a Huawei decidiu partir
para a fabricação de suas
próprias bater ias após
acumular  muitas
experiências com
apl icações de
armazenamento de
energia em sua atuação
no setor de
telecomunicações.

Para a executiva, essas
soluções poder iam ser
usadas, por exemplo, para
garantir fornecimento de
energia em regiões
remotas que não fazem
parte do sistema elétrico
interl igado,  como a
Amazônia, onde muitas
vezes a energia é gerada
por usinas térmicas caras
e poluentes.

representação contra o
prefei to Sérgio
Azevedo, candidato à
reeleição, alegando que
em sua propaganda
elei toral  o prefei to o
ofendeu ao sustentar
que assumiu a
Prefei tura em 2017,
com um déf ic i t  de
R$150.000.000,00 e
que esse déficit teria se
dado por  uma
“ a d m i n i s t r a ç ã o
inadequada do dinheiro
público”. Na verdade,
segundo Elois io,  o
déf ic i t  deixado
cor respondia a R$
70.606.929,00.

*  Após anal isar  o
conteúdo da
representação, o juiz da
350ª.  zona elei toral ,
Carlos Alberto Pereira
da Silva entendeu que
que a propaganda do
representado teve
esteio em documento
apresentado à Câmara
Municipal  e que
conf i rma o valor
apontado na
propaganda eleitoral ,
sem que se tenha
qualquer  not íc ia da
impugnação desses
valores à época pelo
ex-prefeito. Diante do
que não existe qualquer
afronta ao estabelecido
na lei eleitoral e não se
ver i f ica,  também,
qualquer fato ofensivo
no t recho da
propaganda. Por esse
mot ivo julgo
improcedente a
representação, decidiu
o Magistrado.

* Subindo. Dados do
Portal da Transparência
do Tribunal de Contas
do Estado indicam que
a prefeitura de Poços
no ano de 2019 gastou
com pessoal 56,86% do
tota l  arrecadado,
quando o l imite é de
54% de acordo com a
Lei  de
R e s p o n s a b i l i d a d e
Fiscal. No mesmo ano
arrecadou R$ 710
mi lhões e gastou R$
738 milhões, um déficit
de R$ 28 mi lhões.
Comparado com 2017,
o aumento no gasto
com pessoal subiu R$
122 mi lhões em dois
anos.

* Nos bastidores das

campanhas, o clima é de
expectat iva pela
divulgação da próxima
pesquisa elei toral  na
corrida pela prefeitura, já
contratada pelo Grupo
Cioff i  com divulgação
agendada para o dia 30.
Na opin ião de alguns
est rategistas de
campanha, caso o prefeito
aumente a diferença de 9
pontos para o segundo
colocado,  a chance de
vencer  a ele ição será
enorme.

* O mesmo acontece
com o adversár io que
conseguir encostar ou até
mesmo ul trapassá-lo na
pesquisa.  Com poucos
dias de campanha pela
f rente,  quem est iver
crescendo na preferência
do eleitorado deve chegar
em pr imei ro.  Mas pode
acontecer de a pesquisa
apresentar um empate
técnico entre dois ou mais
candidatos e aí ninguém
sabe o que vai acontecer.

* Pelos lados da casa
amarela,  a ordem é
trabalhar para executar o
máximo de obras, mesmo
que sejam de menor porte
e evi tar qualquer
turbulência no
atendimento dos eleitores,
em especial na área de
saúde. Como a campanha
está bem organizada, o
resto é com o pessoal que
está nas ruas trabalhando
pela reeleição.  Para
monitorar o movimento do
eleitorado o comando da
campanha utiliza os mais
de noventa candidatos a
vereador da coligação.

* Na sessão ordinária
desta terça- fei ra os
vereadores votam,  em
regime de urgência,
projeto de lei do Executivo
autorizando a abertura de
crédi to suplementar  no
valor de R$ 1.771.000,00
para pagamento de
despesas com auxí l io-
al imentação dos
servidores vinculados à
Secretar ia Municipal  de
Educação. O projeto
passou pelas comissões
de Justiça, Finanças e de
Fiscalização Orçamentária
e tem parecer  conjunto
pela aprovação.



O Banco de Exportação
e Importação dos Estados
Unidos (EximBank) e o
governo brasi le iro
assinaram hoje (20) um
acordo para investimentos
de até US$ 1 bilhão (R$ 5,6
bilhões) no Brasil.

O Exim e o Ministério da
Economia concordam em
identif icar opções para
usar o financiamento do
banco amer icano  nas
áreas  de
t e l e c o m u n i c a ç õ e s
(incluindo tecnologia 5G, a
próxima geração de rede
de internet móvel), energia
(incluindo nuclear, petróleo
e gás e  renov áve is),
infraestrutura, logística,
mineração e manufatura
(incluindo aeronaves), de
acordo com informações
da Embaixada dos Estados
Unidos no Brasil.

Na cerimôn ia  de
assinatura do memorando,
no Itamaraty, em Brasília,
o ministro da Economia,
Paulo Guedes, disse que o
Bras il  está abr indo os
horizontes de
investimentos.

“Fizemos um acordo
com o Mercosul,  que
estava parado há o ito
anos , com a  União
Europeia, parado há 20
anos, fizemos um acordo

Atendido da Adefip é Vice-Campeão brasileiro de
dança em cadeira de rodas
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 Brasil e banco americano assinam acordo de US$ 1 bi
em investimentos

21 DE OUTUBRO DE 2020

PM prende menor infrator por tráfico de drogas em Botelhos

Em 19 de outubro de 2020, às 08h45min, na cidade de Botelhos, na Rua São
Gonçalo, Bairro Santa Cruz, a Polícia Militar abordou um indivíduo, sexo
masculino, menor de idade e durante busca pessoal, encontrou em posse dele
sete pedras de crack, R$ 41,15 e um aparelho de telefone celular. O menor alegou
que adquiriu a droga em Poços de Caldas/MG e pretendia revendê-la em
Botelhos/MG. Ele foi apreendido e conduzido ileso à Delegacia de Polícia Civil.

Agência Local de Comunicação Organizacional do 29º BPM

O  a t le t a  d a  A d e f ip
F e rn a n d o  d a  S i l v a
Pacheco, es treante  na
Dança  em  Cadeira  de
R o d a s ,  c o n q u i s t o u  o
Vice Campeonato no I
Open  de  Pa radanç a e
ta m b é m  n o  X I X
Campeonato  Brasi le iro
de Dança Esportiva em
C a d e i r a  d e  R o d a s ,
realizados pela CBDCR
-  C o n f e d e r a ç ã o
Brasile ira de Dança em
C a d e i r a  d e  R o d a s ,  I
Ve rs ã o  O n - l i n e .  “ " N o
m e u  p r im e i ro
campeonato em dança
e m  c a d e i ra  d e  r o d a s
fiquei em segundo lugar
a q u i  n o  B ra s i l  e  n o
mundo, mas nada disso
seria possível se eu não
t iv es s e  um a  GRANDE
e qu ip e  de  e xc e le n te s
p r o f is s io n a i s  m e

com a Área  de L iv re
Comércio  Europe ia .
Começamos negociações
com Japão, Coreia do Sul,
Canadá e chegamos a um
grande acordo com os
americanos para facilitar o
comércio, convergência
de marcos regulatórios e
ant icorrupção”, d isse
Guedes.

Ele acrescentou que o
acordo com o Exim “vem
no momento exato” em
que os  hor izon tes  de
inv est imentos  em
infraestrutura, logística,
cabotagem, mineração,
pe tróleo e gás natural
estão sendo
“desbloqueados”.

“O Congresso está
aprovando passo a passo
cada uma dessas regras
de modernização  do
marco de investimentos e
estamos trabalhando com
os amer icanos  nos
o r g a n i s m o s
internacionais”, ressaltou.

OCDE
Também presente na

cerimônia, o presidente
Jair Bolsonaro falou sobre
a satisfação em receber a
comitiva do embaixador
Robert O ’Brien,
conselheiro de Segurança
Nac iona l dos Estados
Unidos, e agradeceu o

a u x i l i a n d o ,  p o r  ta n t o
essa conquista não é só
m é r i t o  m e u ,  m a s  d e
todos da Adefip e c laro
da  professora Luciene
R o d r i g u e s
t a m b é m " , d i s s e

Fernando.”
Além disso, as crianças

da instituição também se
d e s t a c a ra m  n a  X I X
Mostra Nacional de Dança
Art íst ica  em Cadeira  de
Rodas - I Versão On-line.

apoio do presidente Donald
Trump para a adesão do
Brasil à Organização para a
Cooperação  e o
D e s e n v o l v i m e n t o
Econômico (OCDE).

A OCDE reúne os países
mais industrializados do
mundo e  estabe lece
parâmetros conjuntos de
regras econômicas e
legislativas para os seus
membros. Atualmente, o
grupo conta com 36 países-
membros,  a  maior ia  da
Europa.

Da Amér ica  La t ina,
apenas o Chile e o México
estão no g rupo. Para
ingressar como membro, o
Brasil deve cumprir uma
série de requisitos, em um
processo  que lev e,  em
média, três anos.

Bolsonaro disse ainda que
espera comparecer à posse
para o segundo mandato de
Trump, caso  e le seja
reeleito, nas eleições que
acontecem em novembro
nos Estados Unidos. “Não
interfiro, mas do coração e
pelo respeito que tenho ao
povo  americano  e  pelo
trabalho e consideração que
Trump teve para conosco,
[é] que manifesto dessa
forma nesse momento” ,
disse o presidente.
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Brasil anuncia que vai comprar 46 milhões de doses
da CoronaVac

Nesta quarta, 21, haverá
alterações no trânsito no centro
da cidade, especialmente das
ruas próximas ou que dão acesso
à Praça Pedro Sanches. Estarão
fechadas: Rua São Paulo, no
trecho que compreende da Rua
Assis até a Praça Pedro Sanches;
Praça Pedro Sanches, no trecho
que começa na Rua Rio de
Janeiro e vai até a Avenida
Francisco Salles; Rua Rio de
Janeiro, próxima ao Parquinho
Infantil e até a Praça, além do
entorno da Praça Pedro Sanches
em frente ao Palace Hotel e ao
lado do PIT – Ponto de
Informações Turísticas, próximo
ao Coreto. O fechamento do
trânsito será a partir das 6 da
manhã e vai até a conclusão do
trabalho de desinfecção da Praça
Pedro Sanches, que será
conduzido por uma equipe do
Batalhão de Defesa Química,
Biológica, Radiológica e Nuclear,
coordenada pelo Comando da 4ª
Região Militar. A equipe de
militares especializados virá do
Rio de Janeiro para o 14º Grupo
de Artilharia de Campanha. O
local será sinalizado e isolado
durante este dia, até às 17h ou

Trânsito tem mudanças nesta quarta para ação de
desinfecção da Praça Pedro Sanches

Após reunião virtual com
governadores na tarde de
hoje (20), o ministro da
Saúde, Eduardo Pazuello,
assinou um protocolo de
intenções para adquirir 46
milhões de doses da vacina
CoronaVac, que está sendo
desenv olv ida pela
farmacêut ica chinesa
Sinovac em parceria com o
Instituto Butantan.

Segundo o Ministério da
Saúde, esta ação é mais
um passo na estratégia de
ampliar  a o fer ta  de
v ac inação para  os
brasileiros. O ministério já
t inha acordo com a
AstraZeneca/Oxford, que

prev ia 100 milhões de
doses da vacina, e outro
acordo com a iniciativa
Covax, da Organização
Mundial da Saúde, com
mais  40 milhões  de
doses.

Somadas, as t rês
vacinas – AstraZeneca,
Cov ax e  Bu tan tan-
Sinovac - representam
186 milhões de doses, a
serem disponibilizadas
a inda no pr imeiro
semestre de 2021.

Segundo o ministro, as
doses serão distribuídas
em todo o Brasil por meio
do Programa Nacional de
Imunizações (PNI).

    “Temos a expertise

de todos os processos que
env olvem esta logíst ica,
conquistada ao longo de 47
anos de PNI.  As vacinas vão
chegar aos brasileiros de
todos os estados”, disse
Pazuello.

O acordo
Para  o pro toco lo  de

intenções de compra de
doses da CoronaVac, uma
nova medida provisória será
editada para disponibilizar
crédito orçamentário de R$
1,9 bilhão. O Ministério da
Saúde já havia anunciado,
também, o investimento de
R$ 80  m ilhões  para
ampliação da estrutura do
Butantan – o que auxiliará na
produção da vacina.

Segundo o Ministério, o
processo  de aquis ição
ocorrerá após o imunizante
ser  aprovado e obter o
regist ro junto à Agênc ia
Nac iona l de Vig i lância
Sanitária (Anvisa).

Produção local
A lém destas  doses

iniciais, a partir de abril, a
Fiocruz dev e começar a
produção p rópr ia  da
AstraZeneca e disponibilizar
ao país até 165 milhões de
doses durante o segundo
semestre de 2021. O acordo
do Instituto Butantan com a
Sinovac também prevê a
transferência de tecnologia
e, com isso, o Butantan deve
passar  a  produzir  100

milhões de doses por ano
com sua nova fábrica.

A expec ta t iv a  do
Ministério da Saúde é que
a vacinação  possa  ser
inic iada em jane iro  do
próximo ano. Mas alerta
que isso vai depender dos
resultados da Fase 3 das
vacinas, que testa eficácia,
e de liberação da Anvisa.

Segundo o ministério, o
primeiro grupo a  ser
imunizado serão os
profissionais da saúde e
pessoas do grupo de risco
para a covid-19 (a doença
prov ocada pe lo  nov o
coronavírus). A vacinação,

na medida em que a ação for
finalizada. Havendo chuva na
manhã desta quarta, a ação será
transferida para o Terminal
Rodoviário, na zona Oeste. O
trabalho terá o apoio da equipe
da Secretaria de Serviços
Públicos, dos Agentes de
endemias da Vigilância
Ambiental da Secretaria
Municipal de Saúde e dos
servidores do Demutran –
Departamento Municipal de
Trânsito, seguindo orientações
do Batalhão de Defesa Química,
Biológica, Radiológica e Nuclear
(Btl DQBRN) no Estado. Para
descontaminar os locais, os
militares do Btl DQBRN utilizam
o microbicida de amplo espectro
BX24, um produto a base de
cloros e detergentes, que não é
tóxico para pessoas após a sua
aplicação. Ações de desinfecção
e capacitação em Minas Gerais,
contra a Covid-19, já vem sendo
realizadas, desde o mês de
agosto, conduzidas pelo
Comando Conjunto Leste por
meio da 4ª Região Militar, mais
alto escalão do Exército
Brasileiro em Minas Gerais.

segundo o órgão, não
será obrigatória.

Testes
A CoronaVac já está na

Fase 3 de testes  em
humanos. Ao todo, os
testes com a CoronaVac
– que tiveram início no
Brasil em julho – serão
rea lizados  em 13  mil
voluntários.

Caso a última etapa de
testes  comprov e a
ef icácia da vacina, ou
seja, comprove que ela
realmente protege contra
o novo coronav írus, o
acordo entre a Sinovac e
o Butan tan  prevê a

transferência de tecnologia
para produção  do
imunizante  no Brasi l .  A
CoronaVac p revê a
adminis tração de  duas
doses por pessoa.

Ontem (19), o diretor do
Instituto Butantan, Dimas
Cov as,  anunciou que a
CoronaVac é uma vacina
segura, ou seja, ela não
apresenta efeitos colaterais
graves. Ele também disse
que os  resu ltados de
eficácia ainda não foram
finalizados, mas que ele
espera que isso seja
possível de acontecer até
dezembro deste ano.


