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Dólar
Em mais um dia de volati-
lidade no mercado finan-
ceiro, o dólar teve leve alta 
depois de iniciar a sessão 
em queda. A bolsa de va-
lores subiu depois de três 
dias consecutivos de queda. 
O dólar comercial encerrou 
esta quinta-feira (11) vendi-
do a R$ 5,388, com alta de 
R$ 0,017 (+0,32%). Na mí-
nima do dia, por volta das 
10h30, a cotação chegou a 
cair para R$ 5,33, mas vol-
tou a subir durante a tarde, 
com o real descolando-se 
da maioria das moedas 
dos países emergentes e 
perdendo valor. O merca-
do de ações teve um dia de 
trégua. O índice Ibovespa 
fechou o dia aos 119.300 
pontos, com alta de 0,73%. 
O indicador chegou a supe-
rar os 120 mil pontos pela 
manhã, mas não sustentou 
os ganhos e perdeu ritmo 
durante a tarde. Apesar da 
aprovação do projeto de lei 
que concede autonomia do 
Banco Central, os investi-
dores continuam atentos a 
uma eventual recriação do 
auxílio emergencial. O pre-
sidente da Câmara, Arthur 
Lira, disse que a situação 
econômica está ficando 
“crítica” para a população 
e que o governo precisa de-
finir uma posição “viável” 
para uma nova rodada do 
benefício. 

**

Feriado
Em razão da pandemia de 
covid-19, muitos estados 
e munícipios brasileiros 
revogaram seus pontos 
facultativos e cancelaram 
suas festas e desfiles de 
carnaval. Apesar disso, a 
Federação Brasileira de 
Bancos (Febrabab) informa 
que, de acordo resolução 
do Banco Central, o ca-
lendário de feriados ban-
cários está mantido e nos 
dias 15 e 16/02, segunda 
e terça-feira de carnaval, 
não haverá atendimento ao 
público nas agências. Na 
quarta-feira de cinzas (17) 
o início do expediente será 
às 12h, com encerramento 
em horário normal de fe-
chamento das agências.

 **

Banco Central
O Banco Central (BC)  ga-
rante que a aprovação da 
lei que dá autonomia do 
BC trará benefícios impor-
tantes ao país no médio 
e longo prazos. Segundo 
informações, a experiência 
internacional mostra que 
uma maior autonomia do 
banco central está relacio-
nada a níveis mais baixos 
e menor volatilidade da 
inflação e contribui para 
a estabilidade do sistema 
financeiro. A autonomia 
do BC vai proporcionar 
maior confiança de que a 
instituição será capaz de 
cumprir seus objetivos e 
terá maior credibilidade, 
o que facilitará a obtenção 
de inflação baixa, menores 
juros estruturais, menores 
riscos e maior estabilidade 
monetária e financeira. O 
Banco Central também diz 
que a autonomia vai contri-
buir para “consolidar os ga-
nhos alcançados nos últimos 
anos em termos de estabili-
dade de preços e estabilidade 
financeira” e “complementa 
e apoia a ampla agenda de 
reformas que o BC tem em-
preendido para promover 
um sistema financeiro mais 
eficiente, competitivo e in-
clusivo no Brasil.”

**

Safra
O Brasil deve registrar, 
em 2021, safra recorde 
de cereais, leguminosas 
e oleaginosas, segundo 
estimativa de janeiro do 
Instituto Brasileiro de Geo-
grafia e Estatística (IBGE). 
De acordo com a previsão, 
o país deve produzir 262,2 
milhões de toneladas, re-

sultado 3,2% superior ao 
registrado no ano passado. 
A previsão de janeiro para 
este ano é 0,7% superior 
(ou seja, mais 1,7 milhão de 
toneladas) à feita pela esti-
mativa de dezembro do ano 
passado. Já a área colhida 
deve ser de 66,8 milhões 
de toneladas, ou seja, 2,1% 
acima da observada no ano 
passado. Entre as princi-
pais lavouras, a expectativa 
é de alta nas produções 
de soja (7,2%), que deve 
totalizar 130,3 milhões de 
toneladas; de milho (0,4%), 
que deve totalizar 103,7 
milhões de toneladas; de 
feijão (4,1%) e de sorgo 
(0,1%). Por outro lado, são 
esperadas quedas na safra 
de arroz (-0,6%), que deve 
chegar a 11 milhões de to-
neladas; na lavoura de algo-
dão herbáceo (16,5%), que 
deve totalizar 5,9 milhões 
de toneladas; e na safra de 
trigo (-6,5%).

**

Serviços
O setor de serviços regis-
trou queda de 7,8% em seu 
volume no acumulado do 
ano de 2020. Esse foi o re-
cuo mais intenso do indica-
dor desde o início da série 
histórica, em 2012. O dado 
foi divulgado pelo Instituto 
Brasileiro de Geografia e 
Estatística (IBGE), em sua 
Pesquisa Mensal de Servi-
ços (PMS). Considerando 
apenas o mês de dezembro, 
o setor também teve quedas 
na comparação com novem-
bro de 2020 (-0,2%) e em 
relação a dezembro de 2019 
(-3,3%). A receita nominal 
caiu 7,1% no acumulado 
do ano e de 2,3% na com-
paração com dezembro de 
2019. Na comparação com 
novembro, no entanto, hou-
ve crescimento de 0,7% na 
receita. No acumulado de 
2020, o volume de serviços 
caiu em quatro dos cinco 
segmentos pesquisados. Os 
serviços prestados às famí-
lias tiveram o maior impac-
to na queda dos serviços em 
2020: 35,6%. O resultado 
veio do desempenho ruim 
de atividades como restau-
rantes, hotéis e atividades 
de condicionamento físico, 
devido à pandemia de co-
vid-19.

 **

Produção Animal
Os primeiros resultados da 
produção animal no quarto 
trimestre de 2020 mostram 
que o abate de bovinos caiu 
10,3%, o de suínos aumen-
tou 1,6% e o de frangos 
teve alta de 5,5% em rela-
ção ao mesmo trimestre de 
2019. Os dados são da Esta-
tística da Produção Pecuá-
ria: Primeiros Resultados, 
divulgada pelo Instituto 
Brasileiro de Geografia e 
Estatística (IBGE). Na com-
paração com o terceiro tri-
mestre de 2020, o abate de 
bovinos e suínos caiu 5,8% 
e 4,7%, respectivamente, e 
o de frangos cresceu 2,5%. 
No quarto trimestre de 
2020, foram abatidas 7,25 
milhões de cabeças de bo-
vinos, 10,3% a menos em 
comparação ao mesmo pe-
ríodo de 2019 e uma redu-
ção de 5,8% em relação ao 
terceiro trimestre de 2020. 
A produção de 1,96 milhão 
de toneladas de carcaças 
bovinas mostra queda de 
6,5% em relação ao quarto 
trimestre de 2019 e dimi-
nuição de 4,6% em relação 
ao terceiro trimestre de 
2020. Já o abate de suínos 
somou 12,10 milhões de 
cabeças no quarto trimes-
tre de 2020, representando 
um aumento de 1,6% em 
relação ao mesmo trimestre 
do ano anterior e queda de 
4,7% em comparação ao 
terceiro trimestre de 2020. 
O peso acumulado das car-
caças registrou 1,08 milhão 
de toneladas, aumento de 
1,7% em relação ao quarto 
trimestre de 2019 e queda 
de 7,8% em comparação 
com o trimestre anterior.
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Poços de Caldas, MG – 
O Comitê Extraordinário 
Covid-19 publicou nesta 
quinta-feira (11) a resolu-
ção nº 30, através da qual 
fica determinado que, ha-
vendo realização de even-
tos públicos ou privados 
de qualquer natureza, que 
promovam aglomerações, 
ou seja, que contenham 
mais de 30 pessoas si-
multâneas, e não sendo 
localizado o responsável, 
será expedida a autuação 
em nome do proprietário 
do imóvel, conforme re-
gistro do Cadastro Imobi-
liário do Município ou da 
matrícula no Cartório de 
Registro de Imóveis.

Foi determinado ainda 
que a força-tarefa de com-
bate à covid-19 poderá 
utilizar as imagens aéreas 
disponibilizadas pelo dro-
ne, contratado em apoio à 
fiscalização, para fins de 
autuação.

Tais medidas visam 
combater a realização 
de eventos clandestinos, 
principalmente em re-

COMITÊ definiu que festas em que não seja localizado o responsável, será expedida a autuação em nome do proprietário do imóvel

DIVULGAÇÃO

Proprietários podem ser multados 
em caso de festas e aglomerações

públicas e chácaras do 
município.

As medidas publicadas 
através da Resolução nº 
29 permanecem inalte-
radas.

Eventos particulares 
permanecem liberados 
exclusivamente para rea-
lização em casas de even-
tos, seguindo protocolos 
de saúde e segurança 
previamente estabeleci-
dos, bem como horário de 
6h às 23h59 e limitação 
de 40% da capacidade de 
pessoas sentadas.

Bares, restaurantes, 
carrinhos de lanche, trai-
lers, lanchonetes e simi-
lares seguem com o ho-
rário de funcionamento 
entre 6h às 23h59. Com 
ocupação máxima de 
40% de pessoas, exclusi-
vamente sentadas, e man-
tendo o distanciamento 
de 2 metros quadrados 
entre as mesas. Fica proi-
bida a atividade dançan-
te e a orientação é que 
não haja fila de espera 
nestes estabelecimentos, 

inclusive, fica proibida 
a venda de bebidas para 
quem estiver aguardan-
do do lado de fora. Está 
suspenso também o fun-
cionamento de brinque-
dotecas, espaços kids, 
playgrounds e similares. 
Lojas de conveniência, 
mercados, minimerca-
dos, mercearias, hiper-
mercados, supermerca-
dos, comércio varejista 
de mercadorias em geral 
e comércio de bebidas 
continuam com horário 
de funcionamento delimi-
tado entre 6h e 22h, sendo 
vedada a entrega direta ao 
consumidor ou através de 
delivery após o referido 
horário. Os estabeleci-
mentos que contenham 
mais de uma atividade 
econômica registrada na 
Classificação Nacional de 
Atividades Econômicas 
(CNAE) deverão obede-
cer aos protocolos mais 
restritivos. A atividade de 
degustação de alimentos e 
bebidas também continua 
proibida. Fica determina-

da também a suspensão 
das atividades de parques 
públicos aos sábados, do-
mingos e feriados, de 
clubes sociais, esportivos 
e similares, exceto para 
atividades físicas coleti-
vas e academia, parques 
de diversão e parques 
temáticos, exploração de 
jogos de sinuca, carteado, 
bilhar e similares, produ-
ção teatral, de espetáculos 
circenses, de marionetes 
e similares (manter sis-
tema online), produção 
de espetáculos de rodeios 
e vaquejadas, cinemas, 
sauna e banhos termais 
coletivos.

O não cumprimento das 
determinações expedidas 
pelo Comitê caracteriza 
crime contra a saúde pú-
blica e de desobediência, 
podendo ainda gerar san-
ções administrativas de 
multa e interdição.

As denúncias podem ser 
feitas pelo telefone 153, 
pelo aplicativo Eouve ou 
pelo e-mail: covid19pc@
gmail.com

Poços de Caldas, MG - A 
Secretaria Municipal de 
Educação está realizando 
uma pesquisa de opinião 
sobre o retorno das aulas 
presenciais voltada para 
as famílias dos alunos 
matriculados no Ensino 
Fundamental e Médio e 
Educação Infantil.

Os gestores escolares 
disponibilizam o link com 
o formulário de pesquisa 
aos responsáveis pelos 
alunos, principalmen-
te através de grupos de 
Whatsapp. É necessário 
indicar a unidade educa-
cional onde o aluno está 
matriculado, turma, nome 
completo do estudante 
e responder à seguinte 
questão: “No atual quadro 
da pandemia em nossa 
cidade, você levaria seu 
filho para a escola?”.

O objetivo é levantar 
dados que auxiliem a pre-
feitura na tomada de deci-
sões sobre a possibilidade 
de retomada das aulas 
presenciais, no caso de 
uma flexibilização por 
parte do Governo do Es-
tado de Minas Gerais. 
Os dados, de natureza 
quantitativa e obtidos 
por meio de “Formulários 
Google”, serão de extrema 
relevância para análise e 
avaliação.

“A participação das fa-
mílias é de fundamental 
importância. Queremos 
ouvir o que pensam os pais 
e responsáveis dos nossos 
alunos da Rede Municipal 
sobre a retomada das au-

Secretaria lança 
pesquisa sobre retorno 
das aulas presenciais 
em Poços de Caldas

las presenciais. O atual 
momento de pandemia 
exige que estejamos todos 
juntos, dialogando para 
chegarmos a soluções 
que nos levem sempre 
ao bem comum”, destaca 
a Secretária Municipal 
de Educação, professora 
Maria Helena Braga.

As aulas na Rede Muni-
cipal de Ensino de Poços 
de Caldas tiveram início 
nesta segunda-feira, dia 8 
de fevereiro, de forma re-
mota. São 18.323 alunos 
matriculados no Ensino 
Fundamental e Médio e 
na Educação Infantil. As 
aulas presenciais estão 
suspensas desde o dia 
18 de março de 2020 e o 
Regime Especial de Ati-
vidades Não Presenciais 
teve início em 11 de maio 
do ano passado.


