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NATAL ILUMINADO

Decoração terá mais
luzes e até projeções

A equipe do prefeito Dé-
cio dos Santos (PSB) está
prometendo o Natal mais
iluminado da história de
Barão de Copcais, com
diversos pontos da cidade
decorados e até projeções
na fachada do Santuário
de São João Batista.
“Garanto que nossa cidade
nunca teve uma ilumina-
ção igual terá neste ano”,
afirma o secretário muni-
cipal de Cultura e Turis-
mo, Gabriel Cassoli. 3

GSM revitaliza praça
e entorno da capela
na entrada de Brumal

DIA V EM SANTA BÁRBARA

A praça e o entorno da capela de Nossa
Senhora Aparecida, na entrada do trevo do
distrito de Brumal, em Santa Bárbara,
ganharam cara nova com a reforma e
revitalização feitas pela GSM Mineração e
seus colaboradores, no Dia V. 4
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Cuidado: tem boi na
pista da MG-129

VÍRUS “DRIBLA” VACINA

Descoberta nova variante
do coronavírus com grande
número de mutações

Os cientistas alertam que a
variante B.1.1.529, descoberta
pela primeira vez em Botsuana
e com seis casos de infecção
confirmados na África do Sul,
tem um “número extremamente
alto” de mutações, o que pode
levar a novas ondas de covid-
19. Foram confirmados 10 ca-
sos em três países (Botsuana,
África do Sul e Hong Kong)
por sequenciamento genético,
mas a nova variante causou
grandes preocupações aos pes-
quisadores porque algumas das
mutações podem ajudar o ví-
rus a escapar à imunidade.

Os primeiros casos da vari-
ante foram descobertos no
Botsuana, no último dia 11, e
os primeiros na África do Sul
três dias depois. O caso en-
contrado em Hong Kong foi de
um homem de 36 anos que
teve um teste PCR negativo
antes de voar de Hong Kong
para a África do Sul, onde per-
maneceu de 22 de outubro a
11 de novembro. O teste foi
negativo no regresso a Hong
Kong, mas deu positivo em 13
de novembro, quando ele esta-
va em quarentena.

A variante B.1.1.529 tem 32
mutações na proteína spike, a

parte do vírus que a maioria
das vacinas usa para preparar
o sistema imunológico contra a
covid-19. As mutações na pro-
teína spike podem afetar a ca-
pacidade do vírus de infectar
células e se espalhar, mas tam-
bém dificultar o ataque das cé-
lulas do sistema imunológico
sobre o patógeno.

O virologista do Imperial
College London Tom Peacock
revelou vários detalhes da
nova variante, afirmando que
“a quantidade incrivelmente
alta de mutações de pico su-
gere que isso pode ser uma
preocupação real”.

Na rede social Twitter, ele
defendeu que “deve ser muito,
muito, monitorado devido a
esse perfil horrível de picos”,
acrescentando que pode aca-
bar por ser um “aglomerado
estranho” que não é muito
transmissível. “Espero que
seja esse o caso”.

A médica Meera Chand, mi-
crobiologista e diretora da UK
Health Security Agency, afir-
mou que, em parceria com ór-
gãos científicos de todo o
mundo, a agência monitora
constantemente a situação das
variantes de SARS-Cov-2 em

PERIGO CONSTANTE

Motoristas que passam pela MG-129, na chegada de
Santa Bárbara, próximo ao trevo de acesso a Catas Al-
tas, devem ficar atentos. Vários animais estão soltos na
região, o que aumenta o risco de acidentes.

nível mundial, à medida que
vão surgindo e se desenvol-
vem. “Como é da natureza do
vírus sofrer mutações frequen-
tes e aleatórias, não é incomum
que surjam pequenos números
de casos apresentando novas
mutações. Quaisquer variantes
que apresentem evidências de
propagação são avaliadas rapi-
damente”, acrescentou.

Os cientistas observam a
nova variante, em busca de
qualquer sinal de que esteja a
ganhar força e acabe por se
espalhar amplamente. Alguns
virologistas da África do Sul já
estão preocupados, especial-
mente devido ao recente au-
mento de casos em Gauteng,
uma área urbana que inclui
Pretória e Joanesburgo, onde
já foram detectados casos com
a variante B.1.1.529.

Ravi Gupta, professor mi-
crobiologista da Universidade
de Cambridge, afirmou que o
seu trabalho em laboratório re-
velou duas mutações na
B.1.1.529 que aumentam a in-
fecção e reduzem o reconheci-
mento de anticorpos. “Parece
certamente uma preocupação
significativa com base nas mu-
tações presentes”, disse.

Policiais civis da região fazem treinamento
Policiais civis da 3ª Delegacia Regional de Itabira – que inclui Barão de Cocais – participaram do
XVIII Treinamento de Operador de Fuzil Calibres 5,56-7,62 e Pistola .40. Estiveram presentes
investigadores, escrivães, peritos criminais e médicos legistas. O curso foi com instrutores da
Academia de Polícia Civil de Minas Gerais (Acadepol) no estande de tiro do Centro de Treinamento
Avançado, em Sabará, Região Metropolitana de Belo Horizonte, terça (23) e quarta-feira (24).

Acom PCMG
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Decoração de Natal terá novos locais
iluminados e projeções no santuário

BARÃO COM MUITO MAIS LUZES

A iluminação de Natal
este ano em Barão de Co-
cais incluirá projeções “de
cinema” na parede externa
do Santuário de São João
Batista, durante 10 dias, e
um expressivo aumento
dos locais decorados. A
decoração da área cen-
tral da cidade será inau-
gurada na próxima quar-
ta-feira (1º) e a do distri-
to de Cocais no dia se-
guinte. Ambas terão che-
gada de Papai Noel e
apresentação da Banda de
Música Santa Cecília.

O secretário municipal
de Cultura e Turismo,
Gabriel Cassoli, garante
que será a maior ilumina-
ção de Natal já vista em
Barão de Cocais. “Foram
três meses de estudos e
conhecendo projetos de
iluminação de Natal. Ga-
ranto que nossa cidade
nunca teve uma ilumina-
ção igual terá neste ano.
Barão de Cocais será a
cidade mais iluminada no
Natal na região do Médio
Piracicaba”, afirma.

Mais pontos da cidade
serão iluminados, explica
Gabriel Cassoli. “As pra-

ças dos bairros Leão
XIII e Progresso, em
frente à igreja de São
José, e a praça do Povo,
no Centro, vão receber
iluminação este ano.
Também na lista está a
praça Nossa Senhora
Aparecida”, informa.

Um destaque será a
projeção de “tela de ci-
nema” no Santuário de
São João Batista. “A
projeção mapeada é um
projetor gigantesco, que
faz recorte na estrutura
do Santuário, então,
100% da imagem trans-
mitida não fica quadra-
da. As animações serão
na torre do santuário,
com Papai Noel descen-
do e outras animações.
Será uma interação muito
legal e pela primeira vez
na região. Será um espe-
táculo de 10 dias em
frente ao Santuário São
João Batista”, comenta
Gabriel Cassoli.

No distrito de Cocais,
a novidade será a cober-
tura da rua da Ladeira
com luzes. “Serão 130
metros da rua da Ladeira
cobertos por luzes. Além
disso, vamos iluminar
todo o largo, as igrejas
de Santana e do Rosário.

Será a maior iluminação
natalina que o distrito re-
cebeu até hoje em sua
história. Aliás, neste perí-
odo será proibido a cir-
culação de caminhões na
rua da Ladeira, somente
carros pequenos”, diz o
secretário de Cultura.

O prefeito Décio Ge-
raldo dos Santos (PSB)
afirma que levou a ilumi-
nação de Natal para ou-
tros pontos da cidade
“para garantir um pouco
de alegria e espírito nata-
lino em um ano tão difí-
cil”. “Sabemos que foi

um ano muito difícil,
muitos não vão estar
com seus amigos e pa-
rentes por causa da co-
vid-19, é um fato que a
gente não pode esque-
cer. Mas é um ano de
vitória, com a vacina
chegando. Foi um 2021

de muita superação. Em
2022, Barão vai viver um
momento diferente, com
pleno emprego, muitos
investimentos e cresci-
mento, por isso, temos
motivos para comemo-
rar, graças a Deus”, co-
menta Décio dos Santos.

Guilherme Assis

DA REDAÇÃO

Decoração de Natal já está sendo instalada e a inauguração no Centro será na próxima quarta-feira

Guilherme Assis
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GSM revitaliza a praça Nossa
Senhora Aparecida e entorno

DIA V NO DISTRITO DE BRUMAL

A praça e o entorno da
capela de Nossa Senhora
Aparecida, na entrada do
trevo do distrito de Brumal,
em Santa Bárbara, passaram
por reforma e revitalização
feitas pela GSM Mineração,
junto com os colaboradores
da empresa. A ação ocorreu
no dia 2 de outubro, 10 dias
antes da Festa de Nossa Se-
nhora Aparecida – padroeira
do Brasil – e fez parte do
Dia V da mineradora.

A localidade escolhida é
a entrada principal do dis-
trito de Brumal, onde pas-
sam diariamente diversos
turistas com destino ao
Santuário do Caraça. O lí-
der comunitário Bruno No-
gueira afirmou que há anos
a praça e a capela não pas-
savam por uma reforma e a
escolha da GSM pela manu-
tenção do espaço demons-
trou o compromisso da mi-
neradora e de seus funcio-
nários com a comunidade.

“Ficou bem claro que a
GSM é uma empresa que se
envolve com a comunidade.
Da mesma forma que ela
gera emprego, ela está preo-
cupada também com as
pessoas e tem uma visão
para a área social. A alegria
dos colaboradores no Dia V
foi pela satisfação de estar
na praça e melhorar o ambi-

ente da comunidade. O en-
volvimento e a participação
dos funcionários da GSM
também foram uma coisa
muito rara de se ver”, reco-
nheceu Bruno Nogueira.

A coordenadora de De-
partamento Pessoal da GSM
Mineração, Solange Ferreira
Souza Castro, participou do
Dia V no trevo de Brumal e
para ela o sentimento é de
aprendizado. “Que energia
boa da comunidade de Nos-
sa Senhora Aparecida. O
Dia V me ensinou tanta coi-
sa legal, que contribuiu mui-
to para meu desenvolvimen-
to como pessoa. Naquele
dia, eu descobri o sentido
do termo comunidade. A
união forte, o acolhimento
das pessoas, e ali senti que
juntos somos muito mais
fortes para vencer os obstá-
culos”, contou emocionada.

Solange Castro disse que
ainda está impressionada
com a receptividade dos mo-
radores do distrito de Bru-
mal. “A comunidade é mui-
to receptiva, ficamos feli-
zes em contribuir com to-
dos nesse Dia V promovido
pela GSM. Que venham
mais encontros, para que a
empresa possa ter a chance
de colorir e tornar ainda
mais agradável onde vive-
mos”, enfatizou.

Voluntários
da GSM
trabalharam
para deixar
a praça e o
entorno da
capela, na
entrada do
distrito
de Brumal,
ainda mais
bonitos


