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NOTÍCIA

Vereador questiona funcionamento de serviço de verificação
de óbitos no município

VERSÍCULO DO DIA
E não nos conduzas à tentação;

mas livra-nos do mal; porque teu é
o reino, e o poder, e a glória, para

sempre. Amém.

Mateus 6:13

Leila Rosa lança clips de músicas autorais no Festival “Poços
curte em casa”
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Dia do Guarda Rodoviário

Previsão do
tempo

Datas Comemorativas e
fatos históricos

O Serviço Municipal de
Verif icação  de Óbitos
(SMVO) é assunto de um
requerimento apresentado na
Câmara de Poços, de autoria
do vereador Paulo Eustáquio
de Souza (MDB). O objetivo
do pedido de informações é
entender o funcionamento do
serv iço prestado  no
município.

O SVO foi criado pela Lei
nº5.956, de 03 de julho de
1995, junto à Secretaria
Municipal de Serv iços
Urbanos, no Setor do Serviço
Funerário Munic ipal,
passando a integrar a
estrutura da Secretaria
Municipal de Saúde, sob a
denominação de “Serviço
Municipal de Verificação de
Óbitos – SMVO”. De acordo
com a Lei, o Serv iço
Municipal de Verificação de
Óbitos deve atestar a morte
de pessoas falecidas em
Poços de Caldas , sem
assistência  médica. A
referida le i exclui das
atribuições  do SMVO o
ates tado das mortes
violentas, como homicídios,
suicídios e acidentes fatais,
cujos atestados de óbitos são
de responsabilidade do
Instituto de Medicina Legal,
órgão vinculado à autoridade
policial do Estado de Minas
Gerais.

Em seu requerimento, o
vereador faz d iversos
questionamentos sobre este
serviço prestado. Segundo
ele,  é importante saber

Assessoria da Prefeitura de Poços*

A cantora e compositora
Leila Rosa lança os clips das
músicas “Canto da Cigarra”
e “Dias de Chuva”, nesta
sexta-feira (24), às 19h30,
na apresentação “O
Recomeço em sua casa”, no
fest ival cultura l on line
“Poços curte em casa”. As
canções autorais integram o
álbum “Recomeço”, de 2017.

Os v ídeos serão
disponibilizados durante a
“live” de Leila Rosa. No
repertório, canções como
“Vem pra mim”, “Morena
Faceira” e “Blum”, entre
outras. A apresentação terá
uma hora de duração e será
transmitida pelo canal do
festival no Youtube (pelo link
https://bit.ly/2CGLOt0 ou
pelo @pocoscurteemcasa).

Leila Rosa tem 30 anos de
carreira e reside na cidade
de Poços de Caldas desde
2004. Rein ic iou seus
projetos musicais trazendo
boas novas à cena cultural
com o lançamento do seu
primeiro álbum:
“Recomeço”, em 2017.
Iniciou sua carreira no Rio
Grande do Sul, Santa
Catarina e Paraná, com
atuação em bandas, bares,
trabalhos em estúdios
musicais, shows artísticos
em teatros, eventos,
festivais, congressos, hotéis
e ministrando aula de canto.

Em 2009 e 2010,
apresentou-se em
Brasília e também em
Paris  e Bordeaux, na
França. Em 2012,
produziu e foi intérprete
do show “Sou do mundo,
sou Minas Gerais”. Em
2017, iniciou a turnê de
lançamento nacional do
seu á lbum autoral
“Recomeço”, nos estados
de RS, SC, MG e SP.
Também é vocalista da
banda Nêga Olív ia há
mais de três anos.

O festival
O Festival “Poços curte

em casa” começou no
últ imo sábado, 18 de
julho, com o objetivo de
oferecer conteúdo
artístico de qualidade à
população, ao mesmo
tempo em que movimenta
a cadeia produtiva da
cultura local durante a
pandemia do novo
coronavírus.

Até o f ina l do ano,
produtos cultura is em
diversas l inguagens
artísticas serão
d i s p o n i b i l i z a d o s
gratuitamente no canal do
fest ival no YouTube
(@pocoscurteemcasa) e
na página no Facebook,
seja em transmissão em
tempo real, a popular
“liv e”, ou em formato
gravado.

quantos médicos da
medicina legal trabalham
atualmente no município,
quantos são peritos e
também, em ausência
deste profissional, onde
são realizadas as
autópsias para os casos
de mortes violentas. Além
disso, Paulo Eustáquio
indaga se há e quais são
os custos para o
municíp io no caso de
autópsias realizadas em
outras c idades,  como

diár ias, horas extras e
combustível e também qual
o tempo médio para o
traslado do corpo.

“Esse pedido de
informações busca não só
esclarecimentos sobre os
valo res gastos pelo
município com relação ao
SMVO, mas também reforça
a necessidade de mais
profissionais na área, já que
não há perito substituto.
Sem contar que, havendo

mais um perito, os
familiares não precisarão
passar pelo desconforto
da demora na chegada
do corpo que teve que ser
peric iado em outro
municíp io. O que nós
buscamos é minimizar o
sofrimento dessas
pessoas enlutadas que
aguardam para prestar as
homenagens aos entes
queridos,” finaliza Paulo
Eustáquio.
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Auxílio emergencial: 65,3 milhões de brasileiros
recebem a 4ª parcela

Diretor da UEMG em Poços fala dos 30 anos da
instituição em reunião com os vereadores

Atendendo a um convite
feito através de
requerimento de autoria dos
vereadores Paulo Tadeu
Silva D’Arcádia e Maria
Cecília Figueiredo Opípari
(PT), a Sessão Ordinária da
Câmara de Poços desta
terça-feira (21) contou com
a participação remota do
diretor da Universidade do
Estado de Minas Gerais
(UEMG) - campus Poços de
Caldas – professor Carlos
Alberto Casalinho, para falar
sobre os 30 anos da
instituição, completados em
2019.

Na ocasião,  o diretor
explanou um pouco sobre a
história da instituição, como
se deu a instalação da
unidade em Poços, e
também os desafios da
Universidade. A UEMG foi
fundada em 1989 como
uma Universidade
multicampi, ou seja, que
está instalada em diversos
municípios de Minas Gerais.
Atualmente está presente
em 16 cidades, oferecendo
118 cursos de graduação,
41 cursos de pós-
graduação, além de
doutorados, mestrados e
polos de ensino a distância.

No ano de 2002, através
de uma parceria com a
Autarquia Municipal de
Ensino (AME), passou a
ofertar o curso de pedagogia
em unidade instalada em
Poços. Após reunião do
Conselho Universitário, em
2017, a Unidade Acadêmica
de Poços de Caldas passou
a ter autonomia para gerir

currículos próprios.
Atualmente, segundo

Casalinho, o campus de
Poços conta com 19
professores efetivos, sendo
15 doutores, dois em
processo de doutorado e
dois mestres, além de
quatro professores
designados. O diretor
destacou também a
Universidade Aberta da
Maturidade (UNABEM), um
projeto de extensão do
curso de pedagogia que
trabalha com alunos da
terceira idade e já existe no
campus desde 2006. “No
semestre passado nós
tínhamos duas turmas e
para este ano nós
começamos com 120
idosos, mas foram as
primeiras turmas que
colocamos em
isolamento…esperamos
que eles voltem,” disse.

Casalinho também
comentou sobre a
instalação de novos cursos
em Poços de Caldas, que
hoje conta somente com o
curso de Pedagogia. “A
respeito de novos cursos,
apesar do
contingenciamento do
Estado, nós temos uma
comissão que foi criada no
ano passado para fazer um
levantamento das
demandas na região e na
nossa microrregião.
Estamos analisando,
porque existe todo um
processo, para ver qual
curso ou quais cursos
poderíamos instalar aqui,”
ponderou.

A Caixa Econômica
Federal atendeu 65,3
milhões de brasileiros com
o pagamento de quatro
parcelas do auxíl io
emergencial até esta
quinta-feira (23). Desse
total, 19,2 milhões já eram
beneficiários do Programa
Bolsa Família; 10,5 milhões
constavam do Cadastro
Único (CadÙnico) e outros
35,6 milhões são pessoas
que não tinham nenhum
registro de pagamento de
benefícios anter ior à
pandemia da covid-19 (54%
do total) .

Os três grupos, no total
de quatro parcelas,
receberam R$ 129,5
bilhões. Desse valor, R$
51,5 bi foram destinados
aos inscr itos no Bolsa
Família; R$ 21,1 bi para
quem constava no
CadÚnico; e R$ 56,9 bi
(44% do valor).

Mais de um terço dos
valores pagos foi para a
população residente na
Região Nordeste (R$ 45,4
bilhões). E o estado em que
as pessoas receberam o
maior volume de recursos
foi São Paulo: R$ 22,8
bilhões (17,6%).

O número de pessoas
beneficiadas e os valores

repassados foram
descritos pelo presidente
da Caixa, Pedro
Guimarães, durante
entrevista coletiva no canal
do banco oficial no
YouTube.

Está disponível no site
da Caixa o calendário dos
próximos pagamentos das
quartas e quintas parcelas
do auxílio emergencial.

Durante a entrevista
online, Pedro Guimarães
falou da necessidade de
atual ização de
informações por aplicativo
da Caixa entre os
beneficiários dos quais
fal tam dados ou há
alguma inconsistência
cadastral, e por isso não
tiveram dinhei ro
creditado. Nesses caso
não é preciso ir a qualquer
agência.

O presidente da Caixa
também mencionou
aqueles que t iveram o
pagamento do auxí l io
emergencia l suspenso
por fraude comprovada ou
eventual  desvio sob
invest igação.  Somente
esse grupo “terá que ir à
agência”,  orienta
Guimarães,  segundo
calendário f ixado pela
data de aniversário, em

período indicado por
alerta do aplicativo Caixa
Tem.

Pedro Guimarães ainda
frisou que a maior parte
da movimentação do
dinheiro recebido do
auxílio emergencial se dá
por meio digital, seja via
apl icat ivo para
pagamento de contas de
e m p r e s a s
concessionárias (água,

luz,  telefone) ou pelo
cartão de débito. Dos R$
778,5 mi lhões
movimentados ontem
(22), R$ 751,4 milhões
(96,5%) foram usados
por meio eletrônico.

Esse comportamento
dos beneficiários evi ta
aglomeração no banco
em tempo de pandemia.
Apenas R$ 27,1 milhões
(3,5% do total

movimentado) foram
sacados em espécie nas
agências, lotéricas, postos
correspondentes ou por
guia de retirada.

Na entrevista online, o
presidente da Caixa ainda
descreveu que 3,9 milhões
de trabalhadores que
tiveram seus contratos de
trabalho suspensos
receberam o Benef íc io
Emergencial  de

Preservação do Emprego
e da Renda, e voltou a
falar da nova modalidade
de emprést imo para
cerca de 6 milhões de
trabalhadores que
optaram pelo saque de
aniversário do FGTS, a
0,99% de juros ao mês
para antecipação de
parcela – a taxa básica da
economia (Sel ic) foi
fixada em 2,5% ao ano.
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A Santa Casa de Poços
de Caldas (MG) inaugura
nesta quinta-feira (23) uma
nova ala para atendimento
de pacientes com Covid-
19. Ao todo, foram
disponibilizados 12 leitos.

Esses leitos ficam na Ala
D,  que estava sendo
reformada há cerca de três
meses e contou com a

Santa Casa inaugura nova
ala com 12 leitos para

atender pacientes com
Covid-19
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ETE-1 com problemas?
 Além de provocar mau

cheiro, que está
incomodando os moradores
do bairro Córrego D’antas, a
Estação de Tratamento de
Esgoto, recentemente
inaugurada estaria
funcionando apenas com
60% da sua capacidade,
continuando a despejar no
Rio Lambari 40% do esgoto
que é coletado na área
urbana e levado até a
estação pelos emissários.

Esta informação chegou
até o blog e precisa ser
esclarecida pela direção do
DMAE que anunciou após a
inauguração da ETE-1 que
100% do esgoto da cidade
estaria sendo tratado.
Segundo consta, para uma
eficiência em torno de 90% a
estação exigiria um novo
investimento da ordem de R$
5 milhões.

Era apenas fake news
O Promotor de Justiça,

Glaucir Modesto, esteve no
programa Boca Boa e ao ser
perguntado pelo repórter
Silas Lafaiete sobre a
possibilidade de se
candidatar a um cargo
majoritário, como vice do
prefeito Sérgio Azevedo,
notícia que circulou pelos
bastidores da política, deu
uma explicação para os
rumores em torno do
assunto.

Começou esclarecendo
que não está filiado a nenhum
partido, que continua como
membro integrante do
Ministério Público e explicou
que combinou com um amigo
que passaria a ele uma
mensagem de voz dizendo
que poderia sim, ser
candidato, mas fez isso
apenas para avaliar qual o
alcance e como se dá a
propagação de uma notícia
falsa.

O amigo repassou a
mensagem para um terceiro,
pedindo que este mantivesse
segredo sobre o assunto.
Acontece que esse terceiro
repassou a informação para
outras pessoas, inclusive
duas mensagens de voz
gravadas pelo promotor,
confirmando a intenção de se
candidatar ao cargo político.
“A notícia falsa teve tanta
repercussão que até o
prefeito me ligou para saber
se era verdade”, disse o
promotor.

Por se tratar de uma

autoridade do Ministério
Público, claro que poucos
iriam colocar em dúvida a
veracidade da informação
e imaginar que se tratava
apenas de mais uma fake
news.O blog recebeu e
mantém no arquivo as
duas mensagens do
promotor que é conhecido
pelo seu espírito aberto e
extrovertido, nada, porém,
que interfira em sua
ilibada conduta
profissional.

D e s e m p r e g o
preocupa

O aumento do
desemprego na cidade,
em função da pandemia
coronavírus, foi um dos
temas discutidos pelos
vereadores na sessão
ordinária da Câmara
Municipal de terça-feira.
R e q u e r i m e n t o
apresentado pelos
vereadores Maria Lígia,
pastor Wilson e Ricardo
Sabino, aprovado pela
maioria, indaga quais as
ações do executivo para
pelo menos aliviar o
problema, uma vez que
existe a informação oficial
do Caged sobre 4.000
pessoas que perderam
seus empregos no
município.

Para o vereador
Gustavo Bonafé quando
uma cidade tem gestão e
planejamento a resposta,
nestes casos, é rápida,
basta ver como se
portaram Pouso Alegre,
que teve ação para não
permitir o aumento de
demissões e Extrema,
que até conseguiu elevar
o número de empregos
com carteira assinada.
“Isso não se resolve de
uma hora para outra.
Poços não tem
competência porque não
criou o hábito de construir
soluções na geração de
novos empregos”,
afirmou. O vereador
Marcelo Heitor lamentou
as demissões, bem como
a situação dos pequenos
e médios
empreendedores que
estão vivendo momentos
de dificuldades.

Verificação de óbito
Apesar de não ser da

alçada da prefeitura, mas
do Estado, o vereador
Paulo Eustáquio quer
informações sobre o

serviço de verificação de
óbito. Segundo ele, Poços
conta apenas com dois
peritos e um está de férias e
há ainda a informação de que
um deles deve se aposentar
em breve. Na avaliação do
vereador uma cidade do porte
de Poços deveria contar com
mais profissionais nesse setor
para não ser obrigada a
enviar corpos para outras
localidades em caso de morte
violenta.

O vereador Paulo Tadeu
concordou com Paulo
Eustáquio e disse que não é
de hoje que isso acontece e
“parece que não tem
solução”. Disse ainda que só
neste ano houve 73 óbitos por
causas desconhecidas contra
31 no mesmo período do ano
passado. Criticou ainda o fato
de a Secretaria de Saúde
haver transferido o exame de
verificação óbito para a UPA.

Mais um recurso
O diário oficial publicou

ontem comunicado assinado
pelo presidente da Comissão
Especial de Licitações, Sérgio
Carlos Pereira, referente a
apresentação de recurso
administrativo pela empresa
Auto Onibus Floramar Ltda.
sobre a anulação parcial do
edital da concorrência pública
para o serviço público de
transporte coletivo de
passageiros. A comissão
concede prazo de cinco dias
para a segunda empresa que
participa do certame, Jundiá
Transportadora Turística Ltda.
querendo, manifestar-se
sobre o documento.

Governo participativo
A pré-candidata à prefeita

pelo PT,vereadora Maria
Cecilia Opipari, a “Ciça”, após
a divulgação da pesquisa feita
pelo Grupo Cioffi em que
aparece na quarta colocação,
diz que tem sido procurada
por diversos apoiadores o
que a deixa ainda mais
animada para a disputa.

Ela lidera dentro do partido
a proposta de caso eleita,
construir um plano de
governo participativo. Ontem
a vereadora foi a expositora
da proposta de retomada do
chamado orçamento
participativo. Já foram feitas
várias reuniões sobre o
assunto e as propostas
coletadas, segundo ela, serão
importantes para a retomada
do crescimento e impulso
para uma cidade moderna e
tecnológica.

ajuda de várias empresas
construtoras.

Essa ala estava
desativada há sete anos.
As obras começaram em
abri l  e todos os
trabalhadores que
part iciparam eram
voluntários.

Além da Santa Casa, o

Hospi ta l Santa Lúcia
disponibilizou 10 leitos de
UTI exclusivos para
pacientes do novo
coronavírus. O Hospital
São Domingos,  que
estava fechado há mais de
10 anos, também foi
reformado e reinaugurado
como hospital  de
campanha.



A Prefe itura  de
Municipal de Andradas,
através da Secretaria de
Saúde e Ação Social, está
en tregando a todos os
Agentes Comunitários de
Saúde (ACS), tablets para
utilização no seu dia a dia
de trabalho.

Os equipamentos
con tém o s is tema de
Atenção Básica, que será
alimentado pelos agentes
durante as visitas e darão
agilidade ao serviço.

Essa modernização visa
ext ingu ir  as  f ichas  de
papel, permitindo coletar
i n f o r m a ç õ e s
individualizadas de forma
rápida e eficiente através
da utilização do aplicativo
e-SUS, fornecendo ao
s is tema de saúde , um
diagnóstico mais completo
da realidade dos usuários.

A Secretária de Saúde e
Ação Soc ia l,  Márcia
Fernandes de Andrade
Gonçalves parabenizou a
equipe e ressaltou que o
trabalho do Município está
em conformidade com as
orientações do Governo
Federal. "Todo o sistema
está em conformidade com
o Ministério da Saúde, que
orienta a informatização da
Saúde e o investimento no
trabalho de prevenção, que

Poços segue com a fiscalização nas entradas da
cidade
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Agentes Comunitários de Saúde de Andradas recebem
tablets
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é exatamente o trabalho
dos agentes de saúde.
Hoje  em Andradas o
atendimento da Atenção
Básica (urbana) já dispõe
do Prontuário Eletrônico
do Cidadão (PEC),
estando disponível em
todas as três Unidades da
Estratégia de Saúde da
Família (ESF), e também
na unidade de Saúde do
Materno In fant i l e
Policlínica, lembrando que
na Policlínica apenas os
atendimentos da Atenção
Básica está no PEC, e
todas essas  c inco
unidades  são
interligadas", f inaliza a
Secretária.

Segundo a Supervisora
de Saúde Coletiva e ESF,
Meire Rose Abib Teixeira,
a Atenção Básica, vem a
cada dia  inovando e
melhorando o atendimento

Vítima de estelionato em Poços de Caldas (1)
Em 22 de julho de 2020, às 14h31min, na cidade de Poços de Caldas/

MG, compareceu ao posto pol icial a vítima do sexo masculino, maior de
idade, a qual relatou que efetuou a compra de um veículo VW/Golf em
uma revendedora de veículos e que seu genro, maior de idade, foi ao
estacionamento buscar o veículo e a vít ima assinou uma procuração para
ele. Sem conhecimento da vítima, o autor fez um f inanciamento em seu
nome, no valor de R$ 25.000,00, em 48 parcelas de R$ 864,12, junto ao
Banco Santander. Foi registrado Bolet im de Ocorrência Policial e a vítima
or ientada.

Vítima de estelionato em Poços de Caldas (2)
Em 22 de julho de 2020, às 16h02min, na cidade de Poços de Caldas/

MG, compareceu ao posto pol icial  a vítima do sexo masculino, idoso, a
qual relatou que em 03/07/2020 efetuou a compra de um micro trator
moto cult ivador Nagano 16.5HP, pelo site www.agronorth.com.br e pagou
o  v a l or  de  R $  9 . 323 , 89 ,  pa r a  a  empres a  A g ronor t h  L tda .  A pós  o
pagamento, perdeu o contato com a empresa e até o momento o bem
adquirido não foi entregue a vít ima. Foi registrado Boletim de Ocorrência
Policial e a vít ima orientada.

PM prende foragido da justiça no Bairro Cascatinha
Em 22 de julho de 2020, às 16h20min, na cidade de Poços de Caldas/

MG, a Polícia Mil itar de posse de mandado em desfavor de um autor do
sexo masculino, maior de idade, deslocou à Rua Doutor Vicente Risola,
Bairro Cascatinha, onde local izou o foragido em sua residência. Ele foi
cientif icado de seus direitos, capturado em vir tude de mandado e levado
à presença da autoridade de Polícia Judiciária.

Agência Local de Comunicação Organizacional do 29º BPM

Desde o iníc io da
pandemia Poços de Caldas
controla a entrada de
pessoas no município para
conter a transmissão do
coronavírus. Turistas, por
enquanto, não podem vir
passear na cidade. Quando
tudo passar, estaremos de
braços abertos.

E para conter o fluxo de
pessoas por  aqui, três
barreiras funcionam dia e
noite  nas princ ipais
entradas da cidade.A
barre ira em frente à
Danone consegue fiscalizar
que vem de Campinas,
Campestrinho,  São
Sebastião da Grama,
Palmeiral e aven ida
Celanese.

Quem entra na cidade
pela  zona sul,v indo de
Andradas, encon tra a
barre ira montada na

avenida Saturnino de Brito,
ao lado da represa. A
barre ira montada na
avenida Wenceslau Braz,
em frente ao Sest Senat,
fiscaliza quem chega de
Bote lhos, Cabo Verde,
Varginha, Caldas ou Pouso
Alegre.

O trabalho de
averiguação e fiscalização
é feito pela Polícia Militar,
Guarda Municipal e
agen tes de trânsito. É
importante lembrar que
prestadores de serviço e
entregadores com notas,
especificando a entrega de
produto e mercadorias, não
são barrados. Pessoas que
têm consultas ou exames
na cidade precisam
apresentar uma guia com
horário e assinatura do
profissional de saúde.

à saúde, com esta
ferramenta o registro do
agente irá d ire to para o
prontuário do paciente em
tempo real.  “Todos  os
agentes estão recebendo
esta ferramenta, que até no
início de Agosto estará em
uso”, f ina l izou a
Supervisora.

De acordo com a Agente
Comunitária de Saúde Joyce
Ynajara Teixeira Campos,
que atua na  unidade do
Bairro  Mantiqueira,  e la
realiza em média 12 visitas
por dia, e era necessário que
uma vez por semana ela
permanecesse na unidade
para realizar os lançamentos
nos prontuários. Agora, com
o tablet, isso vai gerar um
rend imento de
aproximadamente 40 visitas
a mais ao mês.
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Coronavírus: Boletim Epidemiológico desta quinta, 23
de Julho

Segundo Bolet im
Epidemiológico divulgado
pela Secretaria Municipal
de Saúde de Poços de
Caldas, nesta quinta, 23,
são 371 casos positivos
em Poços: destes, 290
pacientes são
c o n s i d e r a d o s
recuperados, 65 seguem
em isolamento domiciliar,
quatro estão em Unidade
de Terapia Intensiva e
dois estão em lei tos
clínicos. São 10 óbitos
registrados no município,
em função da Covid-19.
Em relação a atualização
divulgada na quarta, 22,

O bairro Nova Aparecida
terá uma área de lazer e
convivência na “A revitalização
da Praça Nossa Senhora
Aparecida é um pedido antigo
dos moradores e já estava no
cronograma de obras do
“Nosso Bairro está de Volta”,
contou o secretário adjunto de
Obras, José Benedito Damião.

No local foram instalados
um parquinho infantil e
academia ao ar livre. A área
ganhou ainda um projeto
paisagístico e vai ter iluminação
de led.

Os moradores dos bairros
Bem Bastos e Jardim Regina,
logo mais, também vão usufruir
de uma área de lazer e
convivência. Na rua do Café,
entre os dois bairros, a área
pública que estava sem
utilidade, com
aproximadamente 1.500
metros quadrados, vai ser
transformada na Praça
Presidente Bernardes. Ali serão
instalados o parquinho para as
crianças e academia ao ar livre.
O espaço vai receber um
projeto paisagístico e será todo
iluminado com led.

Programa “Nosso Bairro está de Volta” faz melhorias
na zona leste

houv e reg is t ro de
quatro novos casos.

Dentre os 371 casos
posi t ivos,  50,1% se
referem a pacientes do
sexo feminino. A faixa
etár ia  de maior
incidência é dos 40 aos
49 anos ,  que
corresponde a 25,8%
dos casos.

A taxa de ocupação
de Unidade de Terapia
Intensiva, nesta quinta,
está em 21,05%. De 57
leitos,  são 12 le i tos
ocupados,  sendo

quatro por pacientes
confirmados e oito, por
pacientes que
aguardam resultado de
exame para
conf i rmação do
diagnós t ico .  A rede
hospitalar  de Poços
também recebe
pac ientes de out ras
loca l idades .  Nes ta
quinta ,  são sete
in ternações:  t rês
pacientes de
Andradas ,  um de
Campest re,  um de
Caldas e dois de Santa

Ri ta de Caldas .
Lembrando que estes
casos  não são
computados nas
esta t ís t icas  loca is
referentes aos números
de casos positivos. No
total de 57 leitos de UTI
disponíveis, constam os
10 leitos do Hospital de
Campanha.

O Bole t im também
informa que já foram
realizados no município,
somando as redes
pública e privada, 6.074
testes e exames.


