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NOTÍCIA

Poços de Caldas FC realiza jogo-treino nesse sábado

VERSÍCULO DO DIA
A ti, ó fortaleza minha, cantarei
salmos; porque Deus é a minha

defesa e o Deus da minha
misericórdia.

Salmos 59:17

Centerplex Cinemas reabre neste sábado no Shopping Poços
de Caldas
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NOTÍCIA

Assessoria do Poços de Caldas FC*

Dia das Bruxas (Halloween)

Previsão do
tempo

Datas Comemorativas e
fatos históricos

A diretoria do Poços de Caldas
Futebol Clube confirmou a
realização do segundo jogo-treino
da equipe. Jogo que servirá de
preparação para a 2ª Divisão do
Mineiro será no sábado, 31 de
outubro, contra a equipe do
Guarani/Walter World.

A partida será realizada no
Centro de Treinamento do Vulcão,
o Clube da ADC Alcoa, às 10h, e
não terá a presença de torcida.

A participação de profissionais
da imprensa está liberada. Para
isso, é pedido que cheguem com
antecedência para devido
cadastro e para que sejam
recomendadas as medidas de
segurança.

A presença dos membros da
imprensa deverá ser confirmada
até as 18h de sexta-feira (30 de
outubro) através deste grupo. O
uso de máscaras será obrigatório
por parte dos membros da
imprensa.

Assessoria do Shopping*

Telonas, som especial, pipoca
quentinha e filmes inéditos. O
Centerplex Cinemas vai retomar
as atividades a partir deste
sábado (31) no Shopping Poços
de Caldas. A reabertura da
operação segue protocolos
rígidos de segurança e foi
permitida após decisão do Comitê
Municipal Gestor Extraordinário
do Plano de Contingenciamento
em Saúde do Coronavírus,
publicado em edição suplementar
do Diário Oficial na última sexta-
feira (23).

A reabertura do Centerplex
acontece em grande estilo com
a estreia de Tenet, 11º filme de
Christopher Nolan. O longa é o
primeiro grande lançamento das
telonas após a reabertura das
salas de cinema no Brasil. Na
trama, um agente da Cia é
recrutado pela Tenent, uma
organização misteriosa. A missão
deles é impedir que um renegado
oligarca russo, que pode se
comunicar com o futuro, inicie a
Terceira Guerra Mundial.

A programação tem ainda o
recém estreado A Ilha da
Fantasia, que conta a história de
uma ilha mágica no Oceano
Pacífico capaz de realizar até os
sonhos mais improváveis dos
visitantes. O cachorro mais
amado das telinhas também vai
ser atração no retorno do cinema
com o filme Scooby.

“A reabertura do Centerplex é
uma conquista para nós do
shopping e também para Poços

de Caldas como um todo.
Além de mais uma opção
segura de lazer, temos a
retomada de diversos postos
de trabalho – o que ajuda,
inclusive, no processo de
reaquecer a economia.
Retomar as atividades do
cinema é também um sinal
importante de que o trabalho
que realizamos aqui junto a
todas as medidas tomadas do
poder público vêm surtindo
efeito. A população está cada
vez mais consciente e isso
nos ajuda a manter um
trabalho de qualidade, que
mantém a segurança como
prioridade para todos os
nossos clientes e
colaboradores”, pontua
Wagner Fernando,
superintendente do Shopping
Poços de Caldas.

Segurança
Para garantir uma

retomada segura das
atividades, o Centerplex
Cinemas adotou diversos
protocolos de segurança. Nos
espaços coletivos e
individuais, colaboradores
realizarão a higienização
frequente, com produtos de
alto desempenho. Todas as
salas têm capacidade
reduzida de ocupantes,
respeitando as determinações
municipais. O distanciamento
é definido automaticamente
no momento da compra dos
ingressos.

Haverá, ainda, um intervalo
maior entre uma sessão e outra
para que seja feita a higienização
completa de todos os espaços da
sala. Os dispensers de álcool gel
estão disponíveis para o uso em
todos os espaços do cinema. O
time de atendimento do
Centerplex passará por controle
rigoroso de aferição de
temperatura, lavagem e
higienização regular das mãos,
além do uso obrigatório dos itrens
de proteção individual.

Na bomboniere, todos os
produtos serão higienizados
antes de serem entregues aos
clientes e as pipocas serão
preparadas em um processo
rigoroso de higiene para garantir
a segurança de todos os
consumidores.Todo espaço do

cinema será sinalizado com
as instruções de utilização do
espaço, além do
distanciamento de
segurança. Barreiras físicas
foram instaladas para
minimizar o contato entre as
pessoas durante o
atendimento.

Além das medidas de
segurança específicas do
cinema, o Shopping Poços de
Caldas mantém seus próprios
protocolos, como
higienização constante de
superfícies de alto contato,
desinfecção de mesas e
cadeiras da praça de
alimentação após cada uso e
capacidade reduzida de
clientes simultâneos e
disponibilização de álcool gel
em diversos pontos.
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Confronto Mineiro: Caldense e Villa Nova se enfrentam
domingo às 16h

Depois de uma série de
jogos às quartas e
sábados, a Caldense teve
uma semana cheia para se
preparar para o jogo de
domingo contra o Vil la
Nova no Estádio Castor
Cifuentes em Nova Lima-
MG. A Veterana acertou
com reforços e o técnico
Marcus Paulo Grippi pôde
usar as atividades para
ajustar a equipe.

A delegação segue
viagem nesta sexta às
12h30 com destino à Belo
Horizonte,  onde f icará
concentrada no Hotel
Ramada. No sábado a
tarde o elenco realizaria
uma atividade na Cidade
do Galo,  mas a
movimentação foi
transferida para a Toca da
Raposa I.  A delegação
retorna à Poços após o
jogo.

Retrospecto
O retrospecto geral do

confronto assinala 82
jogos, sendo 32 vitórias da
Caldense, 27 empates e 23
vitórias do Villa. A Veterana
marcou 99 gols e sofreu
77. A última partida entre as
equipes foi no pr imeiro
turno da Série D 2020,
quando a Veterana venceu
por 1 a 0 com gol de Marco

Cemitérios têm medidas de prevenção ao coronavírus
para dia de Finados no Sul de Minas

Cemi tér ios  das
maiores cidades do Sul
de Minas  estão nos
preparat ivos  para a
movimentação do feriado
de Dia de F inados,  na
segunda-feira (2).  Este
ano,  por  conta  da
pandemia de
coronavírus, foi preciso
adaptar as regras, com
medidas para garantir a
segurança dos visitantes.

Além da desinfecção
realizada nesta semana,
que precede o fer iado,
al guns  pro toco los
deverão ser  seguidos
como d is tanc iamento
social, uso de máscaras
e álcool em gel. Também
há medidas cont ra a
dengue, com orientações
para que os v is i tantes
não ut i l izem mater ia is
que possam juntar água

Damasceno.
Campanha
A Veterana vem de

quatro vitór ias, 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, 2 a 0
Palmas, 2 a 1 Palmas e 1
a 0 Bahia de Feira. O
Verdão está com 13
pontos na competição e
ocupa a 4ª posição do
Grupo A6. Já o Villa Nova
tem 07 pontos e está na
sétima posição.

 Pendurados
O meio-campista

Henrique Caivano, o
volante Franklin, o lateral-
direito Fi l ipi Sousa, o
atacante Marco
Damasceno e o atacante
Matheus Si lva estão
pendurados com dois
cartões amarelos. Nathan,
Guilherme Mart ins,
Morais, Thiago Batista,
Lucas Mufalo, Matheus
Si lva, Verrone,  João
Paulo, Tevez  e o técnico
Marcus Paulo Grippi
levaram um cartão
amarelo cada na
competição.

Gols e assistências

parada e criar focos do
mosquito Aedes aegypti.

Varginha
Nos dois cemitérios de

Varg inha,  Parque  da
Saudade e Cemi tér io
Municipal, são realizados
procedimentos de
combate a dengue,
buscando possíve is
focos do mosquito. Foi
feita também uma busca
por escorpiões, por uma
equipe do Cent ro  de
Zoonoses. Neste sábado
(31), também acontece
uma desinfecção de todo
o loca l  em função da
Covid-19.

Em ambos os
cemi tér ios ,  a ent rada
será l im i tada a 400
pessoas,  que serão
controladas por fichas. A
administ ração dos
cemi tér ios  também

recomenda que os
visi tantes levem álcool
em gel e a própria água,
para evi tar  o uso de
bebedouros públicos.

As  missas não
poderão ser realizadas
dentro do cemitério. O
horár io de
func ionamento na
segunda- feira (2) será
das 7h às 18h.

Poços de Caldas
Em Poços de Caldas,

no Cemitério Municipal,
só  será permi t ida a
l impeza de jazigos até
domingo (1°), às 17h45,
para evitar que o tempo
de permanênc ia  dos
visi tantes se estenda.
Durante as visitas, será
obr igatór i o o uso de
máscaras, e apesar de
ser disponibilizado álcool
em gel  para os

Marco Damasceno (3
vezes), Fil ipi  Sousa,
Tevez, Gabriel Tonini e
Matheus Silva são os
autores dos gols da
equipe na competição até
aqui. Matheus Guarujá (2
vezes) e Verrone somam
uma assistência cada.

Arbitragem

A arbitragem ficará a
cargo de Wasley do Couto
Leão, do Pará, com
assistência de Fernanda
Nândrea Gomes Antunes
e Douglas Almeida Costa.
Além do quarto árbitro
Gabriel Murta Barbosa
Maciel e do analista de
campo Eduardo Henrique

Vieira Campos, todos de
Minas Gerais.

Transmissão
A part ida será exibida

através do site mycujoo.tv e
aplicativo MyCujoo, o link
estará disponível no si te
of icial  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.

v i s i tantes ,  é
recomendado que cada
um leve o próprio.

A ent rada não será
l imi tada,  porém a
administração do local
conta com a
co laboração dos
visitantes. Os vasos de
flores devem ser furados
para evitar água parada
em caso de chuva.

As celebrações serão
real izadas do lado de
fora do cemitério, com
estrutura montada com
palanque,  som,

banhei ros quím icos  e
cadeiras dispostas com a
distância necessár ia.  O
horário de funcionamento
na segunda-feira (2) será
das 6h às 18h.

Pouso Alegre
Em Pouso A legre,  a

limpeza dos túmulos ficará
sob responsabil idade da
administ ração do
cemi tér io,  pare ev i tar
aglomerações. O uso de
máscaras  também será
obr igatór i o.  A
recomendação da
prefeitura da cidade é de

que as  homenagens
sejam breves e que as
pessoas ev i t em f icar
muito tempo no local.

A entrada de cemitério
será pela Rua
Comendador  José
Garcia e a saída pela
Rua Amélia Batista Silva,
o horár io de
func ionamento na
segunda-feira (2) será
das 6h às 18h.  As
missas  não vão
acontecer.
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Qualidade, variedade e
inovação são as palavras do
momento no Shopping Poços
de Caldas, que vai inaugurar
quatro novas operações até
o dia 7 de novembro. São
quatro lojas de diversos
segmentos que ampliam o
mix do empreendimento: o
restaurante Cancun Steak
Burger, a gelateria Dubelato,
a Lícia, de cama, mesa e
banho e a Chilli Beans Ótica.

“As inaugurações são um
sinal importante de que
estamos na contramão deste
momento difícil para a
economia. Com as novas
lojas nós elevamos a
qualidade do Shopping Poços
de Caldas, que passa a
atender ainda mais
necessidades de nossos
clientes. Além disso, as
inaugurações significam
também novos postos de
trabalho e um movimento
importante na economia local
como um todo”, destaca
Wagner Fernando,
superintendente do shopping.

Cancún Steak Burger
De portas abertas desde

esta sexta-feira (30), o
restaurante Cancún oferece
um cardápio variado, com
destaque para as iguarias
mexicanas, como tacos,
burritos, quesadilhas e
nachos e também para os
pratos texanos como buffalo
wings e potatoes skins. O
Cancún oferece, ainda,
opções de grelhados
especiais como picanha e bife
ancho, pratos executivos de
segunda a sexta-feira e
hambúrgueres com blend
exclusivo de carnes. No bar,
drinks especiais com e sem
álcool, sodas italianas,
limonadas especiais e
margueritas e sobremesas
variadas.

“A gente está no Shopping
Poços de Caldas desde o
início, há 15 anos, esta é a
nossa sétima operação no
empreendimento. A nossa
expectativa é muito boa,
mesmo com esta pandemia.
Estamos com nossa nova
casa aberta para oferecer
qualidade, boa comida e
muito respeito com as
pessoas”, pontua Silmar
Couto, proprietário do
restaurante.

Lícia Cama, Mesa e Banho
Também inaugurada nesta

Shopping Poços de Caldas
inaugura quatro novas

operações e amplia mix de
lojas
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Curtas
* O Ministério Público

solicitou ontem, ao juiz da
22ª.  zona ele i toral  um
aditamento no processo
de cassação da
candidatura do prefei to
Sérgio Azevedo que tenta
ser reeleito para mais um
mandato.  No of íc io
encaminhado ao juiz
elei toral ,  a procuradora
solicita que seja incluído
no processo de cassação,
também o professor Julio
César de Frei tas (Tio
Júlio), candidato a vice na
mesma chapa.

* A numeróloga Dirce
Silveira durante entrevista
à uma emissora de rádio
nesta quinta-feira à tarde.,
perguntada sobre a
eleição de prefeito afirmou
categor icamente que o
candidato do PDT,
Eduardo Junqueira, será
eleito em 15 de novembro.
Aguardemos.

* Embora o assessor
técnico do DMAE tenha
classi f icado como
fakenews a informação de
que a ETE-1 poderia estar
poluindo as águas do Rio
Lambar i  e provocando
mortandade de peixes,
uma fonte garante que o
fato está muito estranho e
pode sim, estar ligado ao
funcionamento da estação
de tratamento de esgoto.
O acidente está rendendo
muitas e visitas por parte
da Polícia Ambiental e uma
análise da água feita nesta
quarta-feira mostrou que
nos parâmetros DBO e
DQO não houve melhora
na qualidade da água que
apresenta ainda níveis
elevado de ferti l izante e
esgoto. Se os laudos feitos
antes e depois da
inauguração da ETE forem
comparados, será possível
verificar que existe algo de
errado, garante a mesma
fonte.

* E no que diz respeito
ao abastecimento de água
tratada nos bairros da na
zona leste, existe sim, o
r isco de a s i tuação se
agravar  o que está
obr igando a manobras
constantes para evitar que
isso ocorra antes das
eleições.  Até o volume
morto da Represa
Saturnino de Brito já está
sendo usado para evitar o
problema.

* Como era de se
esperar, o ex-deputado
Carlos Mosconi, um dos
cr iadores do Sistema
Único de Saúde (SUS),
achou um despropósito
e quase caiu da cadeira
quando assist ia
televisão e ouviu a
not íc ia de que o
governo federal havia
editado um decreto que
permitiria a privatização
das Unidades Básicas
de Saúde (UBS)  em
todo o país. “Achei um
absurdo, uma falta de
bom senso uma medida
sem nenhum sentido”,
disse ele ao blog.
Fel izmente,  no dia
seguinte o presidente
cancelou o decreto.

*  Mosconi  lembrou
que o SUS já mantém
convênio com hospitais
para atendimento aos
assistidos pelo sistema
de saúde e deu como
exemplo em Poços de
Caldas o Hospital Santa
Lúcia e a Santa Casa
que atendem pacientes
sem recursos e são
reembolsados pela
assistência.

* Sobre a pandemia,
o secretár io af i rmou
que já existe uma
decisão do comitê que
gerencia as ações
contra o Covid-19 para
que as aulas
presenciais não sejam
reiniciadas este ano.
“Abr i remos exceção
apenas para quat ro
escolas pr ivadas,  de
a t i v i d a d e s
extracurriculares com
menos de 50 alunos
cada uma,  mesmo
assim, dentro de regras
que vão permi t i r  o
isolamento e a adoção
dos cuidados básicos
para evitar o contágio
do coronavírus.

* A temperatura nos
comitês das
campanhas eleitorais
sobe hoje logo pela
manhã com a
divulgação pela Rádio
Difusora da pesquisa
elei toral  fei ta pelo
Inst i tuto Projeta,
medindo a intenção de
votos dos eleitores para
os nove candidatos a
prefei to.  No f inal  da
tarde será a vez da
rádio Onda Poços

divulgar o resul tado da
pesquisa real izada pelo
Inst i tuto MDA.
Recomenda-se manter ao
alcance das mãos algumas
aspi r inas para evi tar
problemas cardíacos
causados pelas for tes
emoções.

* Um detalhe que vale a
pena analisar na pesquisa
encomendada pelo Grupo
Cioff i  é que ela aval ia
também os índices de
rejeição dos candidatos a
prefei to.  Na pesquisa
anterior, o instituto MDA,
contratado pela rádio Onda
Poços não apresentou
esse tipo de avaliação. A
informação é que na
pesquisa desta sexta-feira
a rejeição dos candidatos
fará parte da pesquisa,
assim como uma pergunta
que procura medi r  a
preferência dos eleitores
pelos candidatos a
vereador.

*  No comi tê de
gerenciamento da
pandemia do coronavírus
já existe um certo receio de
que,  assim, como em
outros países, a segunda
onda do Covid-19
aconteça também por aqui.
Por  isso é que as
recomendações para o uso
de máscara e isolamento
social serão reforçadas de
agora em diante. É só dar
um gi ro pelos botecos
durante a noi te para
perceber que muitos não
estão nem aí  para as
medidas sanitárias e muito
menos para
aglomerações.

*  O próximo prefei to,
seja ele quem for, terá todo
apoio da Associação
Comercial , mas também
será cobrado para atender
as re iv indicações da
classe que representa, de
maneira geral ,  os
empresários que fazem a
economia da cidade andar.
Essa é a intenção do
presidente da ACIA que em
conversa com o blog falou
que não deseja interferir,
mas sim, colaborar e ser
ouvido pela futura
administ ração.  Está
correto no seu
posicionamento, afinal de
contas a ent idade de
classe representa nada
menos do que 21
segmentos, entre eles, o
turismo.

sexta-feira (30), a Lícia
oferece produtos
diferenciados, de alta
qualidade para vestir toda
casa. São produtos para
cama, mesa e banho com
marcas de primeira linha e
fabricados com materiais
diferenciados, como tecidos
de 300 fios e algodão
egípcio.

“Lícia é o meu
sobrenome, quer dizer
nobreza, requinte,
sofisticação. E é isso que a
gente quer oferecer aos
nossos clientes, com
produtos diferenciados.
Temos boas expectativas
porque durante o período de
reforma as pessoas já
perguntavam sobre a loja e
gostavam da proposta.
Agora com a inauguração a
gente vai dar uma boa
resposta para o público que
está sedento para comprar
produtos de alta qualidade,
com preços mais acessíveis
que outras marcas do
mercado”, ressalta Vânia
Lícia, proprietária da loja.

Dubelato Gelateria
A Dubelato Gelateria abre

as portas neste sábado (31)
com muitos sabores de
gelatos artesanais. Os
sorvetes são feitos um a um
com ingredientes
selecionados, importados
diretamente da Itália, país de
origem dos gelatos. Além
dos sorvetes, servidos em
cascões ou copos, o
cardápio da Dubelato tem
opções de cafés especiais,
milk shakes e taças.

“Nós prezamos muito pela
qualidade, por isso a nossa
loja do shopping vem com
design diferente, mais
moderno e aconchegante.
Mudamos também a nossa
vitrine, mais fechada para
manter melhor a qualidade
do gelato e facilitar o
manuseio. Os clientes
podem esperar gelatos
deliciosos e muitas coisas
boas vindas de nós”, garante
Attilio Junior Rossi,
proprietário da Dubelato.

Chilli Beans Ótica
A Chilli Beans Ótica, que

será inaugurada no dia 7 de
novembro, chega ao
Shopping Poços de Caldas
com a qualidade garantida
Chilli Beans, uma das
maiores marcas de óculos

da América Latina, e grandes
diferenciais em óculos de
grau.

“Vamos trabalhar com
ainda mais opções de óculos
de grau, lentes próprias Chilli
Beans e dos maiores
laboratórios do país. A ótica
conta com espaço amplo e
com produtos modernos, de
alta qualidade e com preço
justo”, finaliza Roger Oliveira,
franqueado Chilli Beans em
Poços de Caldas.

Sobre o Shopping Poços
de Caldas

O Shopping Poços de
Caldas é o primeiro e
principal centro de compras,
gastronomia e
entretenimento do Sul de
Minas e Leste Paulista e
abrange uma população de
cerca de 950 mil habitantes.
Pertencente a Partage
Shopping, o
empreendimento reúne
operações de grandes
marcas do varejo nacional,
como Renner, C&A, Ri
Happy, Magazine Luiza,
Lojas Americanas, Marisa,
1A99, Centauro e Polishop.
Para mais informações
a c e s s e :
www.pocosdecaldasshopping.com.br.

Sobre a Partage Shopping
A Partage Shopping está

presente em quatro das cinco
regiões do Brasil e
atualmente possui nove
shoppings em operação. A
empresa foi criada em 1997,
com sede na cidade de São
Paulo.

O primeiro
empreendimento do grupo foi
o Partage Shopping São
Gonçalo, no Estado do Rio
de Janeiro. Também estão
em operação atualmente o
Partage Shopping Mossoró
(Rio Grande do Norte); o
Partage Norte Shopping
Natal (Rio Grande do Norte);
o Partage Shopping
Campina Grande (Paraíba);
o Partage Shopping Betim
(Minas Gerais), o Partage
Shopping Parauapebas
(Pará); o Partage Shopping
Rio Grande (Rio Grande do
Sul), o Shopping Poços de
Caldas (Minas Gerais) e o
recém-adquirido Shopping
Pátio Marabá (Pará).
www.partageshopping.com.br



A Polícia Civil de Minas
Gerais (PCMG), em Poços
de Caldas, Sul do estado,
iniciou, nessa quarta-feira
(28/10), mais um mutirão
para realização de exames
teóricos de habilitação.

A medida foi adotada
após reunião realizada com
representantes de centros
de formação de condutores
da cidade e região,
oportunidade em que foram
levantados dados para
identificar a quantidade de
exames que estavam
pendentes, sobretudo em
razão da pandemia da
Covid-19.

Em Poços de Caldas,
serão realizados, até o dia
2 de dezembro, cerca de 84
exames, a cada quarta-
feira, na sede do Sest/

Caminhão carregado com arroz tomba em Poços de
Caldas

GERALPÁGINA 5

PCMG realiza mutirão para exames teóricos de
habilitação
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PM apreende menor infrator por tráfico de drogas em Andradas
Em 29 de outubro de 2020, às 07h58min, na cidade de Andradas/MG, a PMMG

durante operação de Batida Policial pela Rua Professora Antônia Delucio, Bairro
Horto, deparou com um indivíduo, sexo masculino, menor de idade,  sentado no
meio fio da calçada, em atitude suspeita.  Ele foi abordado e submetido à busca
pessoal, encontradas em sua mão esquerda 02 buchas de maconha e no bolso de
sua bermuda a quantia de R$ 15,00. O menor infrator foi apreendido, encaminhado
ao Pronto Atendimento do Hospital de Andradas/MG e posteriormente a Delegacia
de Polícia Civil, com os materiais apreendidos.

PM apreende menor infrator por tráfico de drogas em Caldas
Em 29 de outubro de 2020, às 21h15min, na cidade de Caldas/MG, a PMMG

durante patrulhamento preventivo pela Avenida Almirante Barroso, Bairro Jardim
Santa Cruz, quando procedeu a abordagem de um indivíduo, sexo masculino, menor
de idade,  em atitude suspeita pelo local.  Durante busca pessoal foram arrecadadas
02 buchas de maconha, 59 pinos tipo eppendorf contendo cocaína,  um aparelho
de telefone celular e a quantia de R$ 100,00. O menor infrator foi apreendido,
encaminhado ao Pronto Atendimento do Hospital de Caldas/MG e posteriormente
a Delegacia de Polícia Civil, com os materiais apreendidos.

Agência Local de Comunicação Organizacional do 29º BPM

Um caminhão bateu em
um muro ao fazer uma
curva na descida da Serra
de Campestrinho em Poços
de Caldas. O acidente
ocorreu logo pela manhã
desta sexta- fe ira,30. O
caminhão transportava
arroz, a carga ficou
espalhada em uma parte da
pista. O motorista  não
sofreu ferimentos e está
bem. A frente do veículo foi
danificada com o impacto
da batida. Os próprios
populares sinalizaram o
local com galhos até a
chegada da Políc ia
Rodoviária Estadual.

O acidente ocorreu em
um trecho que é perigoso,
o muro foi construído para
ev itar que os veículos
tombem e invadam a outra
pista como já ocorreu
diversas vezes.

Senat, localizado na rua
Geraldo da Costa Abrantes,
n° 200, Parque Pinheiros.
No total, serão realizadas
mais de 500 provas no
período estabelecido.

Exames específicos para
candidatos de Campestre,
Bandeira do Sul, Divisa
Nova, Cabo Verde e
Botelhos serão agendados
para o dia 2 de dezembro,
data de encerramento da
ação.

Já na região de
Andradas, serão aplicados
cerca de 240 exames, entre
os dias 28 de outubro e 13
de novembro, atendendo
candidatos não só do
município, mas também de
Caldas, Santa Rita de
Caldas, Ipuiúna e Ibitiúra de
Minas.

Segundo o delegado
regional Gustavo Henrique
Magalhães Manzoli, “a
aplicação desses exames
suprirá a demanda represada
na região, mas se trata de
medida extraordinária, de tal
modo que a marcação e a
realização de novos exames
na Unidade de Atendimento
Integrado (UAI), onde são
aplicados aproximadamente
21 exames diários, segue
normalmente. Importante
ressaltar que, conforme
normativas do Contran, os
prazos dos processos e
procedimentos afetos ao
Sistema Nacional de Trânsito,
incluindo habilitação, foram
interrompidos, de modo a não
prejudicar os candidatos em
razão da pandemia”.
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País só voltará a ter superávit primário em 2027,
projeta ministério

A 18ª Companh ia de
Me io  Am b ien te ,
re s po ns á v e l  pe lo
Polic iamento Ambiental
em 55 municípios no Sul
e  Sud oes te  de  Min as
Gerais, dará inicio no dia
01  de  no v e m bro  n as
ações e operações em
v i r tu de  d o  in ic io  da
PIRACEMA 2020/2021.

A Piracema tem
in íc io  n o  d ia  01  de
novembro de 2020 e se
estenderá até o dia 28 de
fe v e r e i r o  de  202 1 .
Du ran te  ess e  pe ríodo
ocorre a reprodução dos
peixes, motivo pelo qual
a lgumas espéc ies tem
sua captura proibida pela
legislação.

Du ran te  o
Pe r ío do  D e fe s o  os
pescadores profissionais
f i cam  p ro ib id os  de
exe rc e r  a  a t iv ida de  e
recebem um auxilio do
Go v e r no  Fe de r a l ,  o
Seguro Defeso.

Na  P i rac em a  o
Pescador Amador deve
po r ta r  a  Ca r te i ra  de

Polícia Militar de Meio Ambiente dará início à
operação ‘Piracema’

Pe s ca  Am ado ra ,  f i ca
p ro ib ido  a  p es c a  de
pe ixes  nat iv os , sendo
permitido a captura dos
pe ixe s  l is tado s  n as
Portarias 154, 155 e 156
do I. E. F, até 03 kg mais
um  exem p la r.  Pa ra  o
Pescador Pro fiss iona l
fica proibida a pesca de
pe ixes  nat iv os , sendo
permitida a captura dos
pe ixe s  l is tado s  n as
Portarias 154, 155 e 156
do I. E. F, até 03 kg mais
um exemplar e deverá
u t i l i za r  a pen as  os
apetrechos permit idos
para o período.

O s
estabe lec imentos que
comercializem peixes in
natura, congelados ou
não, deverão realizar a
Declaração de Estoque
até o 2º dia útil após o
in ic io  do  Pe r ío do
Defeso.

As declarações
de Estoque podem ser
entregues nos Quarteis
da  Po l ic ia  Mi l i ta r
Ambiental nas seguintes

As despesas com o
enfrentamento da pandemia do
novo coronavírus adiaram as
projeções para o reequilíbrio das
contas públicas. Segundo
relatório divulgado hoje (30) pela
Secretaria Especial de Fazenda
do Ministério da Economia,
somente em 2027 o país voltará
a registrar superávit primário
(resultados positivos nas contas
do governo sem os juros da
dívida pública).

O relatório elevou, de 12,5%
para 12,7% do Produto Interno
Bruto (PIB, soma dos bens e
serviços produzidos) a previsão
de déficit primário para o setor
público em 2020. Em valores, a
projeção de resultado negativo
subiu de R$ 895,9 bilhões para
R$ 905,4 bilhões. A conta inclui
tanto o déficit da União, como de
estados, municípios e empresas
estatais.

A projeção anterior havia sido
apresentada no fim de setembro.
O principal responsável pelo
aumento no déficit são os gastos
extras com a pandemia de covid-
19. O relatório elevou de R$
607,2 bilhões para R$ 615
bilhões a previsão de impacto no
resultado primário das medidas
de combate à doença e de
sustentação da economia.

Os principais responsáveis
pelo aumento na projeção de
gastos foi a prorrogação da
alíquota zero do Imposto sobre
Operações Financeiras (IOF)
sobre operações de crédito até
31 de dezembro e novos créditos
extraordinários no orçamento de
2020.

Evolução
De 12,7% do PIB de déficit

primário em 2020, o resultado
negativo encolheria para 3,1%
do PIB em 2021 e cairia
continuamente até 2026,
segundo o cenário apontado no
relatório. A partir de 2027, o país
voltaria a ter contas públicas no
azul, registrando superávit

primário, que continuaria a
crescer até atingir 1,3% do PIB
em 2029.

Se forem considerados
todos os compromissos a
serem honrados neste ano, a
necessidade de financiamento
deverá alcançar 17,2% do PIB
no fim de 2020, apontou o
relatório. “Além de enfraquecer
a atividade econômica, a crise
do coronavírus gerou
despesas adicionais para o
governo e prejudicou a
arrecadação, resultando em
um déficit primário
extraordinariamente elevado”,
informou o documento. Tanto
a necessidade de
financiamento como o déficit
primário são cobertos por meio
da emissão de títulos da dívida
pública.

As projeções para levaram
em conta as estimativas das
instituições financeiras
divulgadas no boletim Focus,
do Banco Central, em 19 de
outubro: encolhimento de
4,98% do PIB neste ano,
inflação de 2,6% pelo Índice
Nacional de Preços ao
Consumidor Amplo (IPCA) e
déficit primário de 12,7% do
PIB em 2020. A taxa Selic
(juros básicos da economia)
começaria 2021 em 2% ao
ano e subiria gradualmente
para 6% ao ano até 2024.

Pelas projeções do
Ministério da Economia, o PIB
cresceria 3,5% em 2021 e
subiria, em média, 2,5% ao
ano entre 2022 e 2029.

Impacto
Para calcular o impacto de

R$ 615 bilhões dos gastos com
a pandemia, a equipe
econômica considerou redução
de R$ 27,5 bilhões na
arrecadação em 2020, contra
queda de R$ 20,6 bilhões no
relatório divulgado em setembro.
Para as despesas, a previsão foi
levemente ajustada de R$ 586,6
bilhões para R$ 587,5 bilhões.

As estimativas de impacto no
orçamento das medidas
financeiras, que não interferem
no déficit primário, foram
mantidas em R$ 3,813 trilhões.
Entre essas ações, estão o
saque emergencial do Fundo de
Garantia do Tempo de Serviço,
medidas de apoio ao crédito de
bancos oficiais e renegociação
de dívidas com estados e
municípios.

cidades: Poços de Caldas,
Alfenas, Guaxupé, Passos,
Cássia, Piumhi, Carmo do
Rio Claro e São Roque de
Minas. Os peixes oriundos
de  pe s que -pa gue  e
aquicultura deverão estar
ac ompanhados de  No ta
Fiscal. Fica ainda limitado
a (05) cinco, o número de
v a ras  ou  c an iço s  p o r
pescador licenciado.

O artigo 34 da Lei
9.605/98 prevê que Pescar
em  pe r ío do  n o  q ua l  a
pesca seja proibida ou em
lugares  in terd itados  por
órgão competente, Pena -
detenção de um ano a três
anos ou multa, ou ambas
as penas cumulativamente,
a lém  da  au t uaç ão
administrativa aplicada ao
pescador irregular.

A população pode
fa ze r  as  de nú nc ias  de
crimes ambientais para a
Po l íc ia  Mi l i ta r  de  Me io
Ambiente diretamente nas
F raç õ e s  ou  a t rav és  do
Disque Denúncia Unificado
DDU-181.


