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Polícia Civil prende um dos líderes do
tráfico de drogas em Poços Caldas

 Lucas Arruda ressalta
importância do Plano

Municipal de Mobilidade
Urbana

Sesc Poços de Caldas faz a
doação de 200 máscaras

para a Santa Casa

Caldense viaja à BH para
reedição da semifinal de
2015 contra o Tombense

Poços de Caldas chega à
décima terceira morte por

Covid-19

Profissionais do
atendimento a pessoas em
situação de rua participam
de conversa sobre saúde

mental
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NOTÍCIA

Aplicativo ajudará a rastrear contatos de infectados com
covid-19

VERSÍCULO DO DIA
Porquanto não há diferença entre

judeu e grego; porque um mesmo é
o Senhor de todos, rico para com

todos os que o invocam.

Romanos 10:12

Sábado tem samba e bossa nova no festival “Poços curte em
casa”

A direção não se responsabiliza por artigos ou matérias assinadas bem

como quaisquer notícias que não representem sua linha.
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NOTÍCIA

Agência Brasil*

Dia Nacional do Selo

Previsão do
tempo

Datas Comemorativas e
fatos históricos

O Ministério da Saúde
lança hoje  (30) uma
atualização para o aplicativo
Coronavírus SUS que poderá
rastrear e alertar sobre a
proximidade e o contato com
pessoas infectadas pela
covid-19.

A tecnologia, chamada API
Exposure Notification, já é
usada em outros países,
como Alemanha, I tál ia  e
Uruguai, e só será ativada
caso o usuário habilite  a
função “not if icação de
exposição”  nas
configurações do aplicativo.

Segundo nota divulgada
pelo Ministério da Saúde,
pessoas que  estiv erem

Assessoria da Prefeitura de Poços*

Neste sábado (1), a live “O
jeito mineiro de fazer samba”
vai agitar o festival cultural
online “Poços curte em
casa”, a partir das 16h. Em
formato enxuto, a proposta
traz os integrantes da banda
“Catiorobichos” - Giuliano
D’Onófrio (percussão) e
Dodô Noronha (cavaco) -,
que acompanharão Nego
Moura (voz e violão) na roda
de samba.

O repertório é voltado para
a demonstração do jeito
mine iro de c riar e fazer
samba, trazendo
intepretações de
composições de grandes
artistas que levaram o nome
de Minas Gerais para o
Brasil, além de composições
próprias. A apresentação vai
proporcionar um momento
de resgate da memória de
artistas mineiros, ao mesmo
tempo em que preconiza sua
importância e relevância
para a cultura popular
brasileira, levando também o
público a dançar e cantar,
apreciando o bom samba
mineiro.

Também no sábado, a
part ir das 19h, es tará
disponível no cana l do
festival o show “Jazzimar &
Os Jotas – Bossa Nova
Instrumental”, com o
maestro, arranjador e
compositor Josimar Agnus
Pereira, no saxofone; Júlio

geolocalizadas em um
perímetro próximo de
outras pessoas que
informaram estar
infec tadas pelo  novo
coronavírus receberão
um alerta. O sistema não
ident if ica o doente,
apenas av isa da
proximidade de alguém
que, voluntariamente,
informou estar com
diagnóstico positivo para
a doença nos últimos 14
dias.

Para se cadas trar
como doente, o usuário
deve validar o exame com
o diagnóstico positivo.
Segundo o bolet im do
ministério, “a técnica será

Cesar, na guitarra, e
Joaquim Borges (Joca),
na bateria.

A proposta musical é
levar ao público  um
trabalho de qualidade
ímpar do trio especialista
em bossa nova
instrumental, gênero
mundialmente conhecido
e que, na percepção do
maestro Josimar Agnus, é
o jazz bras ileiro . No
repertório, músicas como
Wave (Tom Jobim), Deixa
(Baden Powe ll),
Insensatez (Tom Jobim) e
Bananeira (João Donato),
com arranjos do maestro.

Todo o conteúdo do

festival está disponível no
Youtube (pelo link https://
bit. ly/2CGLOt0 ou pelo
@pocoscurteemcasa).

Domingo
Já no  domingo (2),  o

espetáculo de teatro de
bonecos “A  flor e o
imperador” estará disponível
a partir das 16h.  Com
Jacque Ferrari e Gui
Gerr ie iro, o  espetáculo
gravado é baseado em um
antigo conto chinês, que
narra a importância da
verdade em qualquer
situação. A peça tem como
foco a honestidade e a
coragem para enfrentar os
prob lemas. O v ídeo vai

conta r também com
alertas sobre ações de
combate e enfrentamento
ao novo coronavírus.

Às 18h, é a estreia do
show “Gui Terra cantando
clássicos do Rock”, de
Guilherme Ananias Terra.
A apresentação de 60
minutos tem no repertório
músicas de bandas
consagradas como
Queen, Guns N’Roses,
Beat les, Aeorsmith,
Scorpions, entre outros. O
processo de produção
consiste em cantar sobre
músicas instrumentais,
utilizando pré-produção
de mixagem e edição.

uma parte essencia l da
transição para a v ida
cotidiana e , ao mesmo
tempo, gerencia o risco de
novos surtos.”

O Ministério da Saúde
informa que cerca de 10
milhões de brasile iros
possuem o aplicat ivo
instalado nos celulares, e

espera que ha ja um
aumento no uso de 30%
após a implementação da
novidade.

O aplicativo
Coronavírus - SUS está
disponível para as
plataformas Android - na
Google Play e para iOS,
na App Store.
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Caldense viaja à BH para reedição da semifinal de
2015 contra o Tombense

 Lucas Arruda ressalta importância do Plano Municipal
de Mobilidade Urbana

 O Plano Municipal de
Mobil idade Urbana tem
sido alvo de
questionamento por parte
do vereador Lucas Arruda
(Rede) desde o início do
mandato. Ainda em 2017,
o parlamentar apresentou
pedido de informações
para obter respostas sobre
estudos, elaboração e
implementação do sistema
em Poços de Caldas, fez
outras cobranças em 2018
e 2019 e em 2020 volta a
questionar o Executivo
sobre o tema.

A Política Nacional de
Mobi l idade Urbana é
estabelecida através da Lei
Federal 12.587/2012 e tem
o objetivo de promover a
integração entre os
diferentes meios de
transporte e a melhoria da
acessibil idade e
mobilidade das pessoas e
cargas no terri tório do
município. Ela prevê ainda
a inst i tuição do Plano
Municipal de Mobilidade
Urbana para os municípios
com mais de 20 mi l
habitantes.

Segundo o vereador, a
previsão inicial para
implantação do Plano em
Poços de Caldas era 2015,
mas, conforme ofício do
Ministério Público
encaminhado à Câmara
em abril de 2017, o Plano
de Mobilidade Urbana não
foi desenvolvido em razão
de dificuldades e restrições
orçamentárias. Ainda em
2017, o parlamentar
buscou informações mais

concretas sobre o
processo de construção
do plano, questionando a
parceria entre a Prefeitura
e a Universidade Federal
de Itajubá (UNIFEI), e a
elaboração de estudos e
prazos para
implementação do Plano
Municipal.

Este ano, o vereador
volta a indagar sobre o
processo de implantação
do Plano de Mobilidade
Urbana, já que, segundo
estabelecido pela Lei
Federal, os estudos nesse
sentido, que deveriam ser
real izados até abr i l de
2019, t iveram prazo
prorrogado até 2023, mas,
finalizado este prazo, os
municípios f icam
impedidos de receber
recursos orçamentários
federais dest inados à
mobil idade urbana, até
que atendam à exigência
da Lei. “Poços de Caldas
está atrasada, porque nós
entramos em um processo
licitatório do transporte
públ ico e estamos
revisando um plano
diretor, sem ter um plano
de mobilidade aprovado e
isso é muito ruim.
Qualquer gestão técnica e
eficiente prezaria por um
estudo desses com
antecedência a outros
projetos maiores, por isso
que a gente faz essa
cobrança, não é porque a
Lei Federal prorrogou para
2023 que podemos nos
tranquilizar e não fazer
esse planejamento”,

Após cinco anos,  a
Caldense retorna à
semifinal do Campeonato
Mineiro e irá enfrentar o
Tombense em dois jogos.
A par t ida de ida será
domingo (02) às 11 horas
na Arena Independência
em Belo Hor izonte e a
volta na quarta-feira às 16
horas no mesmo local.

Curiosamente será a
reedição da semifinal de
2015, quando a Veterana
encarou o mesmo
Tombense. Na ocasião o
Verdão empatou o
primeiro jogo em Tombos
por 0 a 0 e depois venceu
em casa por 2 a 0. Na final
f rente ao At lét ico-MG,
empate sem gols no
Mineirão e derrota por 2 a
1 com gol polêmico do
centroavante Jô.

A diferença dessa vez
no confronto contra o time
de Tombos é a
classificação das equipes.
Em 2015 a Caldense
havia terminado a
primeira fase como líder e
o Tombense em quarto.
Agora a si tuação se
inverteu, sendo assim o
adversár io joga com a
vantagem de dois
resul tados iguais.  Ou
seja, dois empates,  ou

vi tór ia e der rota pela
mesma diferença de gols
favorece a classificação
da equipe vermelha e
branca.

A partir desta rodada, o
árbitro de vídeo (VAR),
passará a ser utilizado no
Minei ro.  A t í tulo de
informação,  será o
primeiro jogo da história
da Caldense a utilizar a
tecnologia. Quem passar
do duelo
automat icamente será
campeão do interior e irá
disputar  a f inal  do
estadual contra o
vencedor de América e
Atlético.

A delegação alviverde
segue viagem para a
capital mineira ao meio
dia desta sexta-feira (31)
e irá chegar ao destino
por vol ta das 21h.  No
sábado pela manhã o
elenco real iza um
trabalho na Cidade do
Galo e depois  f ica em
concentração para o jogo.

Retrospecto
O ret rospecto do

conf ronto assinala 10
jogos,  4 vi tór ias da
Caldense, 5 empates e 1
vi tória do Tombense. A
Veterana marcou 11 gols
e sof reu 5.  A úl t ima

partida entre as equipes
foi pela nona rodada do
Campeonato Minei ro
2020 em Tombos-MG. Na
oportunidade a Veterana
saiu na frente com gol de
Luan Costa, mas levou a
vi rada com tentos de
Rubens e Cássio Ortega.

Campanha
A Veterana terminou a

pr imeira fase da
compet ição com seis
vitórias, dois empates e
três derrotas (América 2
a 2, Uberlândia 2 a 0,
URT 0 a 1, Villa Nova 2 a
0,  Boa Espor te 1 a 0,
At lét ico-MG 2 a 1,
Pat rocinense 2 a 2,
Coimbra 2 a 0, Tombense
1 a 2, Tupynambás 4 a 0
e Cruzeiro 0 a 1) e ficou
com 20 pontos em 4º
lugar  na tabela.  Já o
Tombense f i cou na
liderança do campeonato
com 26 pontos.

Arbitragem
A arbitragem ficará a

cargo de Marco Aurélio
Fazekas Ferreira (apitou
Atlético 1 x 2 Caldense e
Tombense 2 x 1 Caldense
este ano) ,  com
assistência de Guilherme
Dias Camilo e Celso Luiz
da Silva. Além do quarto
árbi t ro Gabr ie l  Murta

Barbosa Maciel  e do
inspetor Joel Tolent ino
Damata Junior.  Igor
Junio Benevenuto será o
árbitro de vídeo, com os
auxi l iares Ricardo
Marques Ribei ro e
Freder ico Soares
Vi lar inho,  junto ao
observador  de VAR
Renato Cardoso da
Conceição.

Pendurados e
suspensos

O zagueiro Lucas
Mufalo, o atacante João
Victor, o zagueiro Morais,
o meia Nathan, o volante

André Mensalão e o lateral-
direito Fil ipi Sousa estão
pendurados com dois
car tões amarelos.  Os
atletas Lucas Silva, Alyson,
Artur, Franklin, Jonathan
Costa,  Rafael  Rosa,  o
técnico Marcus Paulo
Grippi, o preparador físico
Fel ipe Pezzo e o
preparador de golei ros
Vhenycius Zarpelão
levaram um cartão amarelo
cada na competição.  Os
jogadores Luan Costa e
Fraga também receberam
um cartão amarelo, porém
não fazem mais parte do

elenco alviverde.
Transmissão
A par t ida será

transmitida ao vivo pelo
SporTV e Premiere. O
torcedor pode
acompanhar  o duelo
também pelas rádios de
Poços: Rádio
Arquibancada,  Rádio
Cultura, MAK Rádio ou
Rádio Linha Direta. Além
disso, haverá cobertura
em tempo real pelo site
do Jornal Mantiqueira e
pela página do
globoesporte.

argumenta.
Diante da demora, o

vereador pergunta sobre o
andamento dos trabalhos
acerca do Plano de
Mobil idade Urbana de
Poços de Caldas; por qual
motivo o projeto ainda não
foi enviado à Câmara
Municipal e quando ele
será encaminhado à Casa
para análise.

“O plano de mobilidade
é uma preocupação que
nós temos desde que
assumimos o nosso
mandato, porque ele vai
nortear o Executivo,
independente de quem
estiver no governo, em um
planejamento de curto,
médio e longo prazo, para
a mobilidade no município
como um todo. Quando eu
falo de mobilidade urbana

eu estou falando do
pedestre, que precisa ter
calçada adequada, que
precisa ter uma via de
baixa velocidade para que
ele não corra riscos de
acidentes; estou falando
do automóvel, que precisa
das vias para poder se
locomover; estou falando

de mobil idade para as
pessoas com deficiência;
estou falando do ciclista, do
monotrilho, do meio passe
estudanti l  e de outros
modelos de transporte. Eu
estou falando de uma
eficiência do transporte
público, então, quando eu
falo de mobilidade urbana,

eu me refiro a todo tipo de
mobi l idade e isso é
fundamental para que
uma cidade seja
acolhedora e para que as
pessoas tenham
liberdade de ir e vir com
segurança,” f inal iza o
vereador.
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Desde o início desta
legislatura, o vereador
Álvaro Cagnani (PSDB) tem
solicitado melhorias no
trânsi to na avenida
Vereador. Edmundo
Cardillo, especialmente no
trecho do cruzamento que
dá acesso à rua Argentina,
no bairro Quisisana. O
parlamentar já apresentou
diversas indicações e
requerimentos cobrando a
instalação de uma rotatória
para dar acesso ao bairro
Quisisana e bairros
adjacentes e também a
instalação de um semáforo
no trecho, medidas que,
segundo o vereador, trarão
mais segurança e fluidez
para quem transita pela via.

Segundo o vereador, o
pedido para implantação de
uma rotatória e um
semáforo avenida Vereador
Edmundo Cardillo vem ao
encontro de reivindicações
de motoristas e moradores
da região. De acordo com
Cagnani, além de
possibilitar mais segurança,
a rotatória poderá facilitar a
entrada de veículos que
saem da Zona Sul e Zona
Leste e precisam seguir
para outros bairros, como
Quisisana, Santa Ângela e
Santa Augusta, sem passar
pelo trânsito intenso.

Mesmo que o trecho seja
de responsabi lidade do
Departamento Nacional de
Infraestrutura de
Transportes ( DNIT) e do
Departamento de

 Álvaro Cagnani cobra
melhorias no trânsito em

trechos dos bairros
Bianucci, Quisisana e

Cascatinha
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Abertura de CEI deve
ser aprovada

O requer imento
contendo solicitação para
a instalação de uma
Comissão Especia l  de
Inquér i to (CEI) ,  para
investigar uso irregular de
recurso do Fundephact
deve retornar a pauta da
próxima sessão legislativa
e talvez tendo como autor
desta vez o própr io
presidente da Câmara,
vereador Carlos Roberto
de Oliveira Costa.

Na reunião de terça-
feira o requerimento de
autoria do vereador Paulo
Tadeu,  contendo sete
assinaturas,  portanto,
duas a mais que o
necessár io para ser
aprovado, foi retirado de
pauta pelo presidente para
ser  submet ido a
assessoria jurídica.

Segundo informações, a
assessoria apontou falha
na redação do
requerimento por ser muito
abrangente, citando “todos
os fundos” ,  o que
prolongaria a investigação
para além da atual
legislatura.

Fei ta a correção,  um
novo requerimento será
submetido aqueles que
assinaram a pr imeira
proposta para ser
assinado e incluído na
pauta da reunião da
próxima terça-feira.

Um problema que surgiu
na tarde de ontem diz
respeito a indicação, pelos
partidos, dos vereadores
que irão integrar a referida
comissão invest igat iva.
Vár ios vereadores já
declinaram da indicação,
alegando que o trabalho
vai exigir dedicação quase
que diária, em período de
campanha elei tora l ,
quando a maior ia dos
atuais vereadores é
candidata para mais um
mandato legislativo.

Castração animal
A paral isação da

castração animal pela falta
de microchip voltou a ser
tema de discussão na
Câmara. O vereador Pedro
Magalhães teve aprovado
requerimento, na sessão
de terça- fei ra,  em que
questiona o Executivo se
há previsão da aquisição
dos microchips e o retorno
das castrações.

Gustavo Bonafé
declarou que a situação
é compl icada,  ainda
mais agora com a
pandemia em que
algumas pessoas,
quando passam por
d i f i c u l d a d e s
f i n a n c e i r a s ,
abandonam os animais.
Sem serem castrados
eles procr iam
aumentando o número
de animais nas ruas. A
vereadora Ciça
garant iu que até o
Conselho que trata dos
animais não está
funcionando, porque os
conselheiros estão
desmot ivados com a
falta de política animal
da administ ração
municipal

 Aplicação de
recursos

Ainda de autoria do
vereador Pedro
Magalhães,  foi
aprovado na úl t ima
sessão da Câmara, por
12 votos, requerimento
quest ionando o
Executivo sobre como
estão sendo aplicados
os recursos recebidos
com as mul tas. Mais
uma vez o vereador
lembrou-se da intenção
da administ ração
municipal em querer
instalar mais 12
radares na cidade. “Eu
sou contra e gostaria de
entender se estes
novos radares são
necessár ios mesmo,
aonde vão
serinstalados e se há
algum estudo nesse
sentido.”

Prêmio para a DMD-
D

A Agência Nacional
de Energia E lét r ica
real izou ontem a
cer imônia v i r tual  de
ent rega do Prêmio
ANEEL de Ouvidor ia
2019.  A cer imônia
virtual foi transmitida ao
vivo pelo canal  da
Agência no YouTube e
contou com a
participação do diretor-
geral da ANEEL, André
Pepitone, do diretor da
Agência, Sandoval
Feitosa, do presidente
do Fórum de
Ouvidores, Leci José
Coimbra, além da
presença de

Edificações e Estradas de
Rodagem (DEER – MG), o
parlamentar tem cobrado
mais atenção do Poder
Executivo para que possa
interceder junto aos órgãos
competentes para que
estudem a implementação
de melhorias no trânsito do
local. “Há anos nós temos
tentando, através de
indicações e
requerimentos, cobrando a
respeito da situação difícil
ali, porque os motoristas
têm que seguir até a
entrada do Condomínio
Quisisana para ter acesso
à rua Argentina e ali o
trânsito é intenso, então a
rotatória ajudaria”,
comenta.

Além disso, o vereador
também cobra a
implantação de um
semáforo, próximo a outra
rotatória, que dá acesso ao
bairro Bianucci. Em
resposta ao vereador, o
Demutran afirmou que não
há estudos para
implantação semafórica no
local, pois o trecho é de
competência estadual. “O
incômodo al i é grande,
essa avenida está situada
em um perímetro urbano,
e sua conservação e
manutenção é feita pelo
DNIT através DEER – MG,
mas esse é um pedido da
população, por isso
seguimos cobrando,”
explica o vereador.

Cascatinha
Outra reivindicação do

vereador diz respeito às
melhorias no trânsito no
bairro Cascatinha e
loteamentos próximos,
como na avenida Santo
Antônio com avenida
Antônio Carlos, no
cruzamento da rua Vivaldi
Leite Ribeiro com avenida
Vereador Edmundo Cardillo
e rua Dr. Alexandre Ferreira
Neto, no cruzamento com
a rua Argentina.

Nos referidos trechos os
problemas ocorrem pela
fal ta de traff ic calming,
semáforo e faixa para
travessia. Além disso, há
trechos onde os pedestres
têm di ficuldades para
atravessar, pois não há
calçadas, nem sinalização.
Tais ruas, segundo o
parlamentar, são de
movimento intenso, já que
há escolas na região, além
de condomínios,
residências e
comércios.“Nesses locais
eu peço o semáforo e o
traffic calming porque o
pedestre não tem como
atravessar, ele fica ali
esperando um momento,
mas é muito perigoso, tem
escola, tem a CEI
Cascatinha, tem hotel, é
uma área bem
movimentada e o pedestre
fica um pouco
perdido.Espero que a
Secretaria de Defesa
Social , através do
Demutran, olhe para esse
pedido da população,”
finaliza Cagnani.

representantes das
empresas finalistas. “Essa
premiação que acontece
hoje é algo que devemos
celebrar, graças à
realização de um trabalho
grandioso e de união entre
todos os que atuam no
setor. Mas cabe ressaltar
que,  neste momento,  o
grande premiado é o
consumidor”, afirmou Leci
José Coimbra, presidente
do Fórum de Ouvidores.

Na 3ª edição do Prêmio
ANEEL de Ouvidoria,  a
premiação foi dividida em
três categorias: pequeno,
médio e grande porte. Na
classe “Distribuidoras de
pequeno porte” venceu a
Empresa de Força e Luz
de Urussanga Ltda.  em
segundo f i cou o
Departamento Municipal
de Eletricidade de Poços
de Caldas (DMED).

Rodovia será
recuperada

Quem esteve ontem no
programa Canal Aberto foi
o deputado estadual
Mauro Tramonte.  Ent re
outras coisas ele
aproveitou para reafirmar
que a Rodovia do
Contorno que se encontra
em péssimas condições
para tráfego,  será s im,
recuperada pelo
Departamento de Estradas
de Rodagem do Estado,
um compromisso que o
governo assumiu
atendendo a seu pedido.
Segundo Mauro,  os
trabalhos de recuperação
devem começar em breve
uma vez que já está sendo
feito o trabalho de medição
da pista a ser recuperada.

Curtas
*  A colocação de

outdoors em apoio ao
presidente Jair Bolsonaro
e a pichação das placas no
dia seguinte é uma mostra
de que nas eleições
municipais deste ano, a
exemplo de outras, estará
presente também a
baixar ia com ataques
pessoais aos candidatos.
Nas redes sociais,
consideradas terr i tór io
livre, os ataques e as fake
news já se fazem
presentes tendo como
alvos um vereador
candidato à reeleição e um
produtor  de eventos.
Infelizmente.



A  P o l í c ia  C iv i l  d e
Minas  Gera is  (PCMG),
em Poços de Caldas, Sul
do estado, prendeu um
h o m e m ,  d e  3 2  a n o s ,
a p o n ta d o  e m
in v e s t ig a ç õ e s  c o m o
principal líder do tráfico
d e  d ro g a s  n o  ba i r r o
Jardim Itamaraty. Ele foi
d e t ido  p o r  f o rç a  d e
m a n da d o  d e  p r is ã o
preventiva, nessa quinta-

Sesc Poços de Caldas faz a doação de 200 máscaras
para a Santa Casa
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Polícia Civil prende um dos líderes do tráfico de
drogas em Poços Caldas
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PM prende autor de tráfico no Bairro Monte Verde
Em 30 de julho de 2020, às 15h17min, na cidade de Poços de Caldas/MG, em

uma área de pasto que liga as Ruas Getúlio Plácido Rozinholi e Professora Didia
Brandão de Almeida, a Polícia Militar abordou um indivíduo, sexo masculino, maior
de idade, o qual desobedeceu à ordem emanada pela autoridade policial e fugiu
correndo. Ele foi alcançado e contido, resistiu à prisão, sendo necessária a
utilização de técnicas de defesa pessoal e imobilização para algema-lo. Submetido
à busca pessoal, localizou-se no bolso de sua bermuda, dez buchas de maconha.
O autor foi preso e encaminhado à Delegacia de Polícia Civil, com o material
apreendido.

PM recupera veículo produto de crime no Bairro Jardim Kennedy
Em 30 de julho de 2020, às 12h30min, na cidade de Poços de Caldas/MG,

durante patrulhamento pela Avenida URANIO, nº 720, Bairro JARDIM KENNEDY,
a Polícia Militar deparou com o veículo motocicleta Honda/CG 150 Titan KS, cor
preta, ano 2007, placa HBV9706- Poços de Caldas/MG, abandonado na via pública.
Em consulta ao sistema informatizado, verificou-se que a motocicleta possuía
queixa furto/roubo. O veículo foi removido pelo guincho ao pátio credenciado pelo
DETRAN/MG.

PM prende foragido da justiça em Santa Rita de Caldas
Em 30 de julho de 2020, às 16h35min, na cidade de Santa Rita de Caldas/MG,

a Polícia Militar efetuou cumprimento de mandado de prisão, por crime de trânsito,
expedido pela Comarca daquele município e deslocou à Rua Engenheiro Harry
Amorim da Costa, Bairro Centro, onde efetuou a prisão de um autor, sexo
masculino, maior de idade. Ele foi cientificado do teor do mandado, informado de
seus direitos e garantais constitucionais e encaminhado à Delegacia de Polícia
Civil.

Agência Local de Comunicação Organizacional do 29º BPM

Na última semana, a
provedora da Santa Casa de
Poços, Célia Maria de
Souza, esteve na sede do
Sesc Poços de Caldas
recebendo a doação de 200
máscaras através do
#PROTEÇÃOPARATODOS,
ação que está dentro de um
conjunto de iniciativas do
Sesc Minas para contribuir
com a sociedade durante
esse momento difícil de
pandemia

A gerente da unidade do
Sesc em Poços de Caldas,
Sonia do Carmo Pereira,
explica que o objetivo do
Sesc/MG é chegar ao maior
número possível de pessoas
com a ações efetivas de
cuidados com a saúde, bem-
estar e qualidade de vida.

 “Essa é uma ação que
compõe o conjunto de
nossas ações do Programa

Assistência. Nós já fazemos
no Sesc várias ações de
promoção da saúde, da
qualidade de vida e do bem
estar. Esse viés assistencial
está na nossa missão e o
cuidado com as pessoas
também. Então, durante a
pandemia, identificamos a
possibilidade de elaboração
de confecção de máscaras
usando uma rede de
pessoas voluntárias que a
gente tem dentro da nossa
rede de contato. Fizemos as
máscaras e à partir daí e
começamos a pensar para
qual instituição poderíamos
destinar as máscaras e
escolhemos a Santa Casa”,
relata Sonia.

Para o Analista de
Serviços Sociais do Sesc
Poços de Caldas, Allan
Reginaldo Batista, é por
meio da colaboração,

empatia e cooperação que
esta iniciativa se fortalece e
reforça o conceito de
coletividade e protagonismo
social.

“Atento ao cenário atual da
pandemia e as orientações
das autoridades de Saúde, o
Sesc em Minas, por meio do
Programa Assistência,
desenvolveu a Ação Social
#PROTEÇÃOPARATODOS,
uma estratégia de
enfrentamento ao Covid-19,
por meio da mobilização de
voluntários nas 17 unidades
que possuem atividade do
Programa Assistência, para
confecção de máscaras
solidárias. Visando promover
responsabilidade social,
cooperação e ações
solidárias, ampliando o projeto
#PROTEÇÃOPARATODOS
para as demais unidades do
Sesc em Minas, a fim de

feira (30).
O  s us p e i t o  es ta v a

s e n d o  p r o c u ra do  p o r
t o d a s  a s  F o r ça s  d e
S e g u ra n ç a  loc a is .
A t ra v é s  d e  a ç õe s  d e
in te l igênc ia  po lic ia l,  a
PCMG descobriu que ele
e s ta v a  e s c o n d id o  n o
mesmo ba ir ro  em que
c o m a n d a v a  a s
ativ idades criminosas.

O investigado chegou

a  t e n ta r  t r a n c a r - s e  n o
im ó v e l  a p ó s  rec e b e r
in f o rm a ç ã o  d a
aproximação da equipe da
Polícia Civil. Apesar disso,
o s  p o l i c ia is  o b t iv e r a m
êxito em efetuar a prisão.
A p ó s  o s  t r â m i t e s
realizados  na  De legac ia
Re g io na l  e m  P oç os  de
C a ld a s ,  e le  f o i
encaminhado ao Sistema
Prisional.

fortalecer a rede
colaborativa durante o
período de pandemia”
explica Allan.

As máscaras foram
recebidas pela provedora do
Hospital e entregue pelo
setor de Comunicação à
funcionários e pacientes.
“Nessa época de pandemia

é que vemos como a
solidariedade da sociedade
para com o Hospital faz a
diferença. A Santa Casa
agradece mais essa bela
iniciativa do Sesc Poços de
Caldas, nosso grande
parceiro de longa data.
Tenho certeza que essas
máscaras vão fazer toda a

diferença, tanta para
funcionários quanto para
pacientes que precisam
manter-se protegidos contra
o covid-19. Em nome de
todos no Hospital, muito
obrigado”, declara a
provedora da Irmandade,
Célia Maria de Souza.
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Poços de Caldas chega à décima terceira morte por
Covid-19

Segundo Boletim
Epidemiológico divulgado
pela Secretaria Municipal de
Saúde de Poços de Caldas,
nesta sexta, 31, são 437
casos positivos em Poços:

Profissionais do Centro de
Referência Especializado no
Atendimento à População
em Situação de Rua - Centro
POP - e agentes de
atendimento emergencial do
Serviço de Abordagem Social
participaram, na última
quinta-feira (30), de uma roda
de conversa com o tema
“Saúde mental do
trabalhador em tempos de
pandemia”.

A reunião foi realizada no
Centro POP, na Avenida João
Pinheiro, e teve como
convidado o psicólogo do
Departamento de Recursos
Humanos da Prefeitura de
Poços de Caldas, Cristiano
de Jesus Andrade.

Psicólogo pela Unifae, de
São João da Boa Vista/SP,
com especialização em
Psicoterapia Breve pela Unip/
SP, mestrado em Psicologia
da Saúde pela Universidade
Metodista de São Paulo e
doutorando pela mesma
universidade, Cristiano
Andrade é autor do livro
“Saúde Mental e Trabalho:
temas emergentes na

Profissionais do atendimento a pessoas em situação
de rua participam de conversa sobre saúde mental

destes, 327 pacientes são
considerados recuperados,
96 seguem em isolamento
domiciliar,  um está em
Unidade de Terapia
Intensiva. Em relação a

contemporaneidade”, pela
Editora CRV.

“Foi uma conversa muito
importante para a escuta
dos profissionais que estão
na ponta desse atendimento
às pessoas em situação de
rua, que trabalham com a
Abordagem Social, dos
técnicos do Centro POP. A
proposta é que esses
momentos de troca de
experiências, formação e
escuta sejam contínuos”,
destaca a coordenadora de
Proteção Social Especial de
Média Complexidade da
Secretaria Municipal de
Promoção Social, Caroline
de Souza.

O ciclo de formação deve
contar com a presença de
convidados de outros
setores que possam
contribuir com temáticas
diversas relacionadas ao
cotidiano profissional dos
servidores que atuam junto
a esse público.

“No início da conversa, a
equipe ficou meio retraída,
mas aos poucos foi se
soltando e o encontro

tornou-se muito agradável. O
pessoal gostou muito. O
Cristiano demonstrou muito
conhecimento sobre o tema e
tenho certeza de que os
próximos encontros serão
ainda melhores”, ressalta o
coordenador da Abordagem
Social e Centro POP, Joel
Fernandes de Souza.

Atendimento
O Centro POP é um centro

especializado no atendimento
à população de rua, que
oferece serviços como local
para banho e refeição, café da
manhã e almoço, além dos
encaminhamentos necessários
não só para as instituições de
acolhimento como também
para retorno à cidade de
origem, retirada de segunda via
de documentos pessoais e
acesso a benefícios sociais.

Já a Abordagem Social, com
a popular Kombi da Promoção
Social, é a porta de entrada da
população em situação de rua
aos serviços oferecidos pelo
município a esse público.

atualização da quinta, 30,
foram registrados mais 12
novos casos. O óbito da
mulher de 70 anos que
possuía comorbidade, estava
em UTI de hospital da Rede
SUS e que seguia em
investigação, desde o
domingo, 26, foi confirmado
por Covid-19, segundo
resultado de exame analisado
na Funed, a Fundação
Ezequiel Dias em Belo
Horizonte. Até o momento são
13 óbitos confirmados no
município.

O boletim permanece agora
com um óbito em
investigação: paciente de 77
anos, possuía comorbidade e
estava há quatro dias
internado em UTI de hospital
que atende pela Rede SUS,
quando faleceu na terça, 28.
A Secretaria Municipal de
Saúde aguarda o resultado do
exame, para confirmação ou
descarte do diagnóstico por

Covid-19.
A atualização também traz

o registro do óbito de um
paciente não residente, de
86 anos, morador de
Andradas e que estava
internado em Poços. O
falecimento foi na noite desta
quinta, 30. A Secretaria
Municipal de Saúde se
solidariza com os familiares
e amigos, neste momento de
perda.

Dentre os 437 casos
positivos, 51,4% se referem
a pacientes do sexo
feminino. A faixa etária de
maior incidência é dos 30
aos 39 anos, que

corresponde a 24,7% dos
casos.

A taxa de ocupação de
Unidade de Terapia
Intensiva, nesta sexta, está
em 28,07%. De 57 leitos,
são 16 leitos ocupados,
sendo um por paciente
confirmado e 15, por
pacientes que aguardam
resultado de exame para
confirmação do
diagnóstico. A rede
hospitalar de Poços
também recebe pacientes
de outras localidades.
Nesta sexta, são oito
internações: quatro
pacientes de Andradas, um

de Campestre, um de Caldas
e dois de Santa Rita de
Caldas. Lembrando que estes
casos não são computados
nas estatísticas locais
referentes aos números de
casos positivos, mas já estão
incluídos na taxa de ocupação
de leitos de UTI, divulgada
diariamente no Boletim
Epidemiológico. No total de 57
leitos de UTI disponíveis,
constam os 10 leitos do
Hospital de Campanha.

O Boletim também informa
que já foram realizados no
município, somando as redes
pública e privada, 7.395 testes
e exames.


