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❚ ESTADOS UNIDOS

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE AUDIÊNCIA PÚBLICA

sobre o EIA/RIMA do empreendimento Regularização ambiental das obras de dragagem e
disposição de rejeitos na Fazenda Floresta e recuperação das margens e setores., localizado
na Fazenda Floresta - Estrada de acesso à Santana do Deserto KM 12 - Zona Rural, CEP: 35442-
000,Rio Doce/ MG, sendo sua análise realizada pela Superintendência de Projetos Prioritários da
Secretaria do Estado de Meio Ambiente e desenvolvimento Social de Minas Gerais (SEMAD/
SUPPRIMG).

A FUNDAÇÃO RENOVA, inscrita sobre CPNJ N° 25.135.507/0001-83, convoca os interessados a
participar por meio de plataforma virtual da Audiência Pública hibrida sobre o EIA e seu respectivo
RIMA do empreendimento Regularização ambiental das obras de dragagem e disposição de
rejeitos na Fazenda Floresta e recuperação das margens e setores, Processo nº 1496/2020,
modalidade LAT (LicenciamentoAmbiental Trifásico), Classe 6, Tipo de Licença: LOC, localizado no
município de Rio Doce/MG, a realizar-se no dia 15 de Outubro de 2020, 18h:00min, através do site

. A audiência pública será transmitida presencialmente,
mediante inscrição previa, nos seguintes espaços ; Espaço Vista. Rua Juiz Achilles Velloso, 385,
bairro Estoril. Belo Horizonte (MG); Espaço Multiuso. Rua: Coronel Luiz Torres, s/n, bairro Centro.
Rio Doce/ MG – CEP: 35442-000; Escola Municipal José Gomes de Souza, Rua Minas Gerais, 44,
bairro Nova Soberbo. Santa Cruz do Escalvado/ MG; Quadra Poliesportiva Soberbo. R. B, 17 CT,
bairro NovaSoberbo. SantaCruz doEscalvado/MG. Em função da segurança sanitária exigida pela
pandemia da COVID-19 a participação presencial nestes locais será limitada Informa, ainda, que o
RIMA encontra-se à disposição a partir do dia 05/10/2020 para os interessados no seguinte local e
horário:PrefeituraMunicipal de Rio Doce, localizada na RuaAntônio da Conceição Saraiva, n° 19
– Centro – Rio Doce/MG, segunda a sexta-feira, das 12h as 17h, Prefeitura de Santa Cruz do
Escalvado, localizada na Rua Capitão Luiz Sette, n° 130 – Centro – Santa Cruz do Escalvado,
segunda a sexta-feira, das 8h as 17h, Prefeitura de Ponte Nova, localizada na Avenida Caetano
Marinho, 306 – Centro - Ponte Nova/MG, segunda a sexta-feira, das 12h as 16h, Escritório ATI
CentroAlternativo deFormaçãoRosaFortini, localizada naRuaMajor Eugênio Palermo , n º 121,
Rio Doce/MG, Prefeitura de Belo Horizonte, localizada naAvenidaAfonso Pena, n° 1212 – Centro
– Belo Horizonte/MG. Os estudos encontram-se também em formato digital nos endereços
eletrônicos disponíveis em: , e a partir
de 05/10/2020 tambémnoendereço audienciapublicaonline.com.br.

www.audienciapublicaonline.com.br

https://www.fundacaorenova.org/noticia/eia-rima-candonga

EDITALDECONVOCAÇÃODEPROCESSOELEITORALDOSINTRAUTO –SINDICATODOS
TRANSPORTADORES AUTONÔMOS DE AUTOMÓVEIS E CONGÊNERES E
MICROEMPRESAS TRANSPORTADORASDEAUTOMÓVEIS E CONGÊNERESDOESTADO
DE MINAS GERAIS/SINDICATO DOS CEGONHEIROS/MG – O SINTRAUTO/MG – Sindicato
dos Transportadores Autônomos de Automóveis e Congêneres do Estado de Minas Gerais –
Sindicato dos Cegonheiros/MG, inscrito no CNPJ sob o nº 00.566.629/0001-01, registrado no
Cadastro Nacional de Entidades Sindicais (CNES) sob o nº 46000.003411/95-65, com sede na
Rua Quatro, nº 257, Distrito Industrial Paulo Camilo, Betim/MG, CEP 32.669-172, endereço
eletrônico sintrauto@terra.com.br, por seu Presidente Carlos Alberto Roesel, na forma do
disposto nas obrigações legais e estatutárias, vem comunicar a abertura do processo eleitoral, em
conformidade com o disposto no art. 45, 46, 47, 48 e 49, do Estatuto Social, art. 511 e ss, da CLT e
art. 8, II, da CF. O prazo para o requerimento de registro de chapa, formada por sindicalizados em
dia com as suas obrigações sociais, será do dia 05 de outubro de 2020 até 09 de outubro de 2020,
entre as 09:00 e 17:00 horas, conforme art. 51, do Estatuto Sindical. O Requerimento deverá ser
protocolado na secretaria da Entidade Sindical na Rua Quatro, nº 257, Distrito Industrial Paulo
Camilo, Betim/MG, CEP 32.669-172, atendendo ao disposto no art. 52, do referido Estatuto.Após
as 17:00 horas do dia 09 de outubro de 2020 estará definitivamente encerrado o prazo para
inscrições. A votação será nos dias 04 e 05 de novembro de 2020, na sede do sindicato, de 09:00
às 17:00 horas. Betim, 03 de outubro de 2020 (CarlosAlbertoRoesel –Presidente).

Diagnosticado com COVID-19, presidente foi internado após sentir sintomas, segundo
médicos, por precaução. Tratamento experimental com vitamina D não utiliza cloroquina

Com febre e tosse, Trump
é transferido para hospital

MANDEL NGAN/AFP

O presidente dos Estados Uni-
dos, Donald Trump, foi levado na
tarde de ontem para o hospital.
Trump e a esposa, Melania, foram
diagnosticados com COVID-19,
segundo anúncio feito por ele na
madrugada de ontem. O presi-
dente foi encaminhado da Casa
Branca para o Centro Médico Mi-
litar Walter Reed, perto de Wa-
shington, a capital dos Estados
Unidos, de helicóptero. De acordo
com a porta-voz da Casa Branca,
Kayleigh McEnany, Trump per-
manecerá hospitalizado nos pró-
ximos dais. “Por recomendação
de seu médico e de especialistas
médicos, o presidente trabalhará
nos escritórios presidenciais do
hospital de Walter Reed pelos pró-
ximos dias”, afirmou McEnany.

A Casa Branca afirmou, em no-
ta, que o presidente americano
está sendo tratado com vitamina
D, zinco, famotidina, melatonina
e aspirina. Além disso, foi infor-
mado que ele estava cansado, tos-
sindo e com dor de cabeça. O bo-
letim disse que Trump estava ani-
mado e tinha recebido um coque-
tel que estava ainda em testes.
“Ele está sendo avaliado por um
time de especialistas e juntos va-
mos fazer recomendações ao pre-
sidente e à primeira-dama sobre
os próximos e melhores passos”,
disse o médico da Casa Branca
Sean Conley.

Vale relembrar que, mesmo
afirmando que estava tomando
hidroxicloroquina para preven-
ção contra o novo coronavírus, o
presidente dos Estados Unidos,
Donald Trump, foi infectado pelo
vírus. O remédio não está fazen-
do parte do tratamento que ele e
a esposa estão recebendo.

Trump, que rejeitou reiterada-
mente a gravidade da pandemia,
anunciou na madrugada de quin-
ta para sexta-feira pelo Twitter
que tanto ele quanto a primeira-
dama testaram positivo para a
COVID-19 e que o casal vai respei-
tar uma quarentena. O presiden-
te está recebendo o tratamento
da empresa de biotecnologia Re-
generon, um medicamento ex-
perimental que ainda não rece-
beu a aprovação das autoridades
reguladoras. Nesta semana, a Re-
generon anunciou resultados
preliminares positivos de seu
tratamento, que reduz a carga
viral e o tempo de recuperação
de pacientes não hospitalizados.

O médico da Casa Branca com-
pletou que Trump, de 74 anos, está
acima do peso, e também está to-
mando suplementos de zinco,
melatonina para dormir e uma

aspirina por dia. Conley afir-
mou que a primeira-dama está
bem e sofre apenas de uma leve
tosse e dor de cabeça. “Obrigada
pelo carinho que vocês nos en-
viam. Tenho sintomas leves,
mas, em geral, me sinto bem. Es-
pero uma rápida recuperação”,
tuitou Melania.

Trump, inicialmente, estava
apresentandosintomasdeCOVID-
19 mais leves, segundo duas pes-
soas próximas a ele e familiariza-
das com sua condição, afirmou o
jornal The New York Times. O pre-
sidenteteveoqueumapessoades-
creveu como“sintomas de resfria-
do”, diz o jornal. Em uma arreca-
dação de fundos da qual partici-
pouemseuclubedegolfeemBed-
minster,NovaJersey,naquinta-fei-
ra, Trump teria entrado “em con-
tato com cerca de 100 pessoas”. Se-
gundoojornalapurou,Trump“pa-
recia letárgico”no dia do evento.

Uma pessoa informada sobre o
assunto disse que Trump ador-
meceu em um ponto da viagem
no Força Aérea Um, o avião
presidencial americano, no ca-
minho de volta de um comício
em Minnesota na noite de
quarta-feira – algo que Trump
não costuma fazer.

Joe Biden desejou, em sua con-
ta no Twitter, melhoras a Trump e
Melania. “Jill e eu enviamos nos-
sos pensamentos ao presidente
Trump e à primeira-dama, Mela-
nia Trump, para uma rápida recu-
peração. Continuaremos orando
pela saúde e segurança do presi-
dente e de sua família”, escreveu
Biden. Horas depois de anunciar
que testou positivo para o novo
coronavírus, Trump, recebeu vári-
as mensagens de personalidades
de todo o mundo com desejos de
uma rápida recuperação. O pri-
meiro a reagir à notícia foi o presi-
dente do Conselho Europeu, Char-
les Michel, que desejou ao chefe
de Estado uma “pronta recupera-
ção” em mensagem no Twitter.
Michel aproveitou a oportunida-
de para recordar que o coronaví-
rus “é uma batalha de todos. To-
dos os dias. Não importa em que
lugar do mundo você mora”.

O primeiro-ministro britânico
Boris Johnson, que também teve
o coronavírus e passou alguns di-
as na UTI em abril, também en-
viou desejos de recuperação a
Trump e sua esposa, Melania. Es-
pecialmente calorosa foi a mensa-
gemdopresidenterusso,Vladimir
Putin. “Estou convencido de que
suavitalidadenatural,suaforçade
espíritoeseuotimismooajudarão
a vencer este vírus perigoso”, afir-
mou o presidente russo em tele-
grama enviado ao colega ameri-
cano. Pouco antes, o porta-voz do
Kremlin também desejou uma
"prontaefácil"recuperaçãoaopre-
sidente dos Estados Unidos.

Em Berlim, a chanceler Angela
Merkel também enviou os melho-
res "desejos de recuperação" a
Trump e sua esposa e afirmou
acreditar em um "rápido restabe-
lecimento". O primeiro-ministro
da Índia, Narendra Modi, expres-
sou apoio ao“amigo”Trump, com
quemmantémboasrelações,ape-
sar da tensão comercial. Também
expressaram desejos de rápida re-
cuperação,entreoutros,osprimei-
ros-ministros Mark Rutte (Holan-
da), JustinTrudeau(Canadá)eBen-
jamin Netanyahu (Israel), assim
como os presidentes polonês, An-
drzej Duda, egípcio, Abdel Fatah al
Sissi, e do Zimbábue, Emmerson
Mnangagwa, além do mexicano
Andrés Manuel López Obrador e
do colombiano Iván Duque.

Rival e líderes
desejam rápida
recuperação

Donald Trump e a esposa, Melania, testaram positivo para o novo coronavírus e iniciaram quarentena na madrugada de ontem

Biden testa negativo
e retoma campanha

O candidato democrata à Casa
Branca, Joe Biden, testou negativo
para a COVID-19 e retomou sua
campanhapresidencialontem,três
dias depois do debate com o opo-
nente,opresidenteDonaldTrump,
que foi diagnosticado com o vírus.
O médico de Biden, Kevin O'Con-
nor, disse que o candidato e sua es-
posa,Jill,foramsubmetidosatestes
dePCRparaonovocoronavíruson-
tem “e não foi detectada a COVID-
19”. “Tenho o prazer de informar
queJilleeutestamosnegativopara
aCOVID-19”,anunciouBiden.“Espe-
ro que sirva de lembrete: usem
máscara, mantenham o distancia-
mento social e lavem as mãos”,
acrescentou.

O ex-vice-presidente de Barack
Obama,de77anos,decidiumanter
umaviagemprogramadaaoMichi-
gan,estadoconsideradochavepara

adisputaàPresidência.Odiagnós-
tico positivo de Trump, de 74, rea-
lizado depois que sua assessora
Hope Hicks apresentou sintomas,
abala a corrida presidencial a um
mês das eleições, em 3 de novem-
bro. Biden apresenta uma vanta-
gem sobre Trump de 7,2 pontos
percentuais nas intenções de voto

em todo o país, segundo pesquisa
realizada pelo RealClearPolitics.
Ontem, o ex-vice-presidente visi-
tariaGrandRapids,umacidadeno
MichiganondeTrumpvenceuem
2016, informou sua equipe de
campanha.

Os Trumps e os Bidens estive-
ramjuntosnaúltimaterça-feiraem

Cleveland,Ohio,paraoprimeirode-
bate entre os três agendados até as
eleições. Na ocasião, o presidente
voltouazombar,comocostumafa-
zer, dos cuidados do seu oponente
com o novo coronavírus.“Não uso
máscaras como ele”, disse Trump
sobre Biden. “As máscaras fazem
umagrandediferença”,ressaltouBi-
den, lembrando que o diretor do
Centro de Controle e Prevenção de
Doenças (CDC), Robert Redfield, as
recomenda fortemente. O debate
entreoscandidatosàvice-presidên-
cia dos Estados Unidos, Mike Pence
e Kamala Harris, acontecerá na
quarta-feira,comoplanejado.

Livre do vírus, democrata
embarcou ontem para o Michigan,
estado considerado chave na
corrida pela Casa Branca

CHIP SOMEDEVILLE/AFP

'ESTOU BEM'

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, diagnosticado com
COVID-19, garantiu ontem estar “muito bem”, em breve mensagem de
vídeo publicado em sua conta no Twitter, antes de embarcar em um
helicóptero rumo a um hospital nos arredores de Washington. “Quero
agradecer a todos pelo tremendo apoio”, disse Trump em seu primeiro
comentário público desde que anunciou ter contraído a COVID-19, na
madrugada de quinta para sexta-feira. “Vou ao hospital Walter Reed.
Acho que estou muito bem. Mas vamos nos assegurar de que tudo
correrá bem”, explicou, afirmando que a esposa Melania, que também
testou positivo, está “muito bem”. Um dos apoios foi enviado pelo
presidente Jair Bolsonaro. "Com fé em Deus, logo estarão recuperados e
o trabalho na condução de seu país e sua campanha de reeleição não
serão prejudicados. Vocês vencerão e sairão mais fortes, para o bem dos
EUA e do mundo", publicou Bolsonaro em seu perfil no Facebook.

CAMPANHAOanúnciodotestepo-
sitivoparaCOVID-19dopresidente
Donald Trump gerou uma revira-
volta na corrida eleitoral dos Esta-
dos Unidos. A contaminação pelo
coronavírusa32diasdaeleiçãovai
mudar de imediato o ritmo da
campanha, com consequências
políticas ainda imprevisíveis para
o resultado de uma eleição já tu-
multuada. Trump, que vinha fa-
zendo comícios eleitorais e even-
tos de arrecadação de fundos pa-

ra a campanha em ambientes fe-
chados, iniciou a quarentena. Se
ele tiver um ciclo normal de recu-
peração da doença, de 14 dias
após a infecção, pode ficar quase
metade do tempo restante até as
eleições afastado do contato com
o público.

Os comícios são considerados
um dos maiores ativos políticos
do presidente, conhecido por ser
um “showman” com alta capaci-
dade de energizar seus eleitores
em discursos. Trump viajaria para

a Flórida ontem e para o Wiscon-
sin no fim de semana, dois esta-
dos-pêndulo cruciais para as elei-
ções. A infecção por COVID-19
também coloca em xeque a reali-
zação dos próximos dois debates
comodemocrataJoeBiden.Opró-
ximo encontro entre os dois can-
didatos está agendado para 15 de
outubro.

Todas as atividades da campa-
nhadocandidatorepublicanopas-
sarão para o formato virtual ou se-
rão adiadas, informou ontem seu
gerente de campanha, Bill Stepien.
“Todos os eventos anunciados an-
teriormente que envolvem a parti-
cipação do presidente estão em
processo de alteração para eventos
virtuais ou serão temporariamen-
teadiados”,disseStepien,aummês
das eleições de 3 de novembro.
Eventosenvolvendoaprimeira-da-
ma, Melania Trump, que também
testou positivo, serão adiados.

“Todos os eventos da campa-
nhaserãoconsideradoscasoacaso
e faremos quaisquer anúncios re-
levantes nos próximos dias”, disse.
Ovice-presidenteMikePence,cujo
teste deu negativo, manterá os
eventos de sua campanha, acres-
centou o consultor.


