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MORADORA DE CONDOMÍNIO A QUATRO QUILÔMETROS DO AEROPORTO DE UBAPORANGA, VIZINHO A CARATINGA, 

A DENTISTA ROSSANA BORTOT É DAS PRINCIPAIS TESTEMUNHAS DA QUEDA DO AVIÃO QUE MATOU MARÍLIA 
— MENDONÇA E OUTRAS QUATRO PESSOAS. ELA DEU DETALHES DO QUE VIU A OFICIAIS DO CENIPA, QUE APURAM O 

CASO. OS MOTORES DA AERONAVE FORAM RETIRADOS ONTEM DO LOCAL E ENVIADOS PARA PERÍCIA. 

BH TERMINA A 
VACINAÇÃO DE ADULTOS 

o JAIR AMARAL/EM/DAA PRESS 

Cem por cento dos adultos de Belo Horizonte y 2 ” , ; —— 7 Va 
chegaram à fase de imunização completa contra a 

COVID-19, anunciou ontem a prefeitura. De acordo 
com a Saúde municipal, a última faixa etária 

convocada foi a dos 23 anos, que tomou a 
AstraZeneca e por isso teve de aguardar por um 
intervalo maior, de oito semanas, até voltar aos 

postos. Parte desse público, o analista de 
investimentos Daniel Pinto Coelho Braz foi 

vacinado ontem na UFMG e comemorou a porta 
aberta para a retomada da normalidade, garantida 
pela vacina. O município informou ter distribuído 

4,3 milhões de doses do imunizante, incluindo 
60,5 mil de aplicação única. Apesar do anúncio, a 
Fundação Oswaldo Cruz adverte que pode haver 
moradores de BH ainda em atraso com o reforço. 
Esse número era estimado em 134 mil até 25 de 
outubro, mas a Fiocruz admite que parte desse 

contingente pode estar ligada a atraso no envio de 
dados ao Ministério da Saúde. A administração 
municipal informa que, como não é necessário 

comprovante de residência para a segunda dose, é 
possível que moradores da cidade tenham 

completado a proteção em outros municípios. 
Reiterou ainda a importância da imunização 

completa e informou que os imunizantes estão 
disponíveis em centros de saúde. Dt Eai 

O analista de investimentos Daniel Pinto Coelho Braz, de 23 anos, enfrentou quadro leve da doenca antes de ser vacinado e recebeu ontem, com alívio, o reforço 

AO DEIXAR O PALÁCIO DO PLANAITO, LÍDER DO PARTIDO DIZ QUE PRESIDENTE DEVE DISPUTAR REELEIÇÃO PELA LEGENDA, MAS AINDA NÃO HÁ CONFIRMAÇÃO OFICIAL 

MARIA LAENDER/SEBRAE MINAS/DIVULGAÇÃO ANIMA CONSERVAÇÃO, RESTAURAÇÃO E ARTES/DIVULGAÇÃO 

Preço da carne 
cai pouco, e 
varia até 324% 
Apesar de ainda alto, o custo dos 

cortes bovinos teve queda 

discreta na Grande BH, com 

influência sobre as carnes de 

frango e suína. Segundo pesquisa 

do site Mercado Mineiro, a maior 

redução foi verificada no quilo 

do acém: 7% em média. O 
consumidor, porém, precisa ficar 

atento para que a diminuição 

modesta não se perca nos preços 

dos açougues e supermercados: o 

levantamento detectou diferença 

de até 324% entre eles. RESTAURAÇÃO 
COMUNITÁRIA 

LIRA PEDE QUE PEDALANDO PARA O LITORAL sis 
STE [| B E RE 0 . : . : . j ) Conceição, em Ouro Preto, concluiu a 

Quem nunca pensou em curtir uns dias na Bahia? E se o caminho fizer parte do roteiro, pedalando? É o que promete o campanha para arrecadar com a 

4 O RCAMENTO projeto Primeira Rota de Cicloturismo de Minas Gerais, iniciativa do Sebrae, que pretende ligar municípios dos vales do comunidade recursos a fim de 

e Jequitinhonha e Mucuri às praias baianas pelo leito da antiga ferrovia Bahia - Minas, que termina no litoral sul do estado recuperar 23 peças sacras do século 18 

S ECR ETO” vizinho, em Ponta de Areia. Pelo trajeto, além de descobrir a história da sonhada - e frustrada - saída de Minas para o mar, pertencentes ao templo, como a de 

os visitantes podem conhecer estações, pontes e túneis em belíssimos cenários, degustar sabores típicos e aproveitar o São Roque (foto). Mais de 200 famílias 

traçado da estrada de ferro (foto), com aclives e declives suaves. aderiram à ação inédita. 
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