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Prefeito de Botelhos se desculpa por
incêndio causado por fogos de artifício

Poços de Caldas
regulamenta aplicação da

Lei Aldir Blanc no
município

PRF apreende caminhão há
roubado cinco anos no Rio

de Janeiro

Profissional de saúde de
Poços morre vítima de

Covid-19

Polícia Civil prende
suspeitos por roubo a
joalheria em Andradas

Esportes coletivos, aulas
da academia, Piano’s Bar e

outras atividades da
Caldense voltam a

funcionar esta semana
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NOTÍCIA

Polícia Civil prende suspeitos por roubo a joalheria em
Andradas

VERSÍCULO DO DIA
E acontecerá naquele dia que a raiz

de Jessé, a qual estará posta por
estandarte dos povos, será

buscada pelos gentios; e o lugar do
seu repouso será glorioso.

Isaías 11:10

Esportes coletivos, aulas da academia, Piano’s Bar e outras
atividades da Caldense voltam a funcionar esta semana

A direção não se responsabiliza por artigos ou matérias assinadas bem

como quaisquer notícias que não representem sua linha.
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NOTÍCIA

Asessoria da Polícia Civil

Dia do Profissional de Educação
Física

Previsão do
tempo

Datas Comemorativas e
fatos históricos

A Polícia Civil de Minas Gerais
(PCMG), com apoio da Polícia
Militar e da Guarda Municipal de
Andradas, cumpriu, na sexta-
feira (28), dois mandados de
busca e apreensão em razão de
um roubo ocorrido no último dia
22. Na ocasião, dois homens, de
25 e 28, foram presos em
flagrante pelo crime.

Durante a ação, foram
apreendidas, nas casas dos
suspeitos, uma arma de fogo
carregada com seis munições
intactas, e as joias roubadas de
uma joalheria da cidade.

No dia do crime, os suspeitos
estavam em uma motocicleta e
utilizaram um revólver de cano
longo para dominar as vítimas,
conseguindo roubar várias joias.

Os objetos recuperados
foram restituídos à vítima e os
suspeitos, encaminhados ao
Sistema Prisional.

Assessoria da Caldense*

O Comitê Extraordinário
COVID-19  pub l icou  o
p rotoc o lo  de  re tomada
pa rc ia l  de  a t iv idades
esport iv as , recreação e
lazer em Poços de Caldas.
A Caldense havia enviado
em ab ri l  um  p lano  de
flexibilização total do Clube
e foi atendida aos poucos
c om a  libe raç ão de
algumas atividades. Agora,
com a adesão de Poços ao
p rog rama  Minas
Consciente do Governo do
Estado, foi possível uma
flexibilização mais ampla.

No dia 01 de setembro,
te rça-fe ira , retornam as
au las  de  g inás t ica ,
a t iv idades  em  ge ra l na
academia, hidroginástica,
natação, peteca, tênis de
campo,  tên is  de  me sa ,
squash e futebol society.
D ia  02  de  s etem bro ,
quar ta - fe i ra ,  v o l tam as
aulas de futsal, basquete,
v ô le i e  c r ic ke t .  O  Café
Ga ler ia e o Piano’s Bar
também serão reabertos,
porém  o  P ian o ’s  terá
en trada independente e
acesso ao clube vedado.

No caso da musculação,
au las  da  academ ia ,
hidroginástica e natação, é
prec iso agendar horário
pelo telefone (35) 3722-
1110, ramal 30. Já as aulas
de vôlei, basquete, futsal,

cricket e tênis de mesa
serão agendadas pelos
r e s p e c t i v o s
p ro fesso res ,  que
en tra rão  em  c on ta to
com os alunos. Para a
p rát ica  dos  dema is
es po r tes  é  p rec iso
m arc a r  ho rá r io  pe lo
telefone (35) 3722-1110.

O Clube estará aberto
de segunda à sexta das
6 às  22 horas  e  aos
s ábados  e  dom in gos
das 7 às 18h. Os sócios
dev e rão  chega r no
horário agendado para a
realização da atividade
desejada, não haverá
sala de espera e filas. A
ent rada  s erá  pe la
portaria principal. Por
prevenção sanitária a
le i tura  de d ig i ta l das
c at racas  fo i
desabilitada.

Uma série de regras
devem ser seguidas:

- Todos os horários de
ativ idades devem ser
agendados

- Proibido menores de
12 anos

- Será feita a aferição
de tempera tu ra  na
entrada e os associados
devem preencher uma
ficha de anamnese

- Cada atividade tem
um número limitado de
pessoas de acordo com

o espaço físico
- As ativ idades devem

ser realizadas a cada 40
m inu tos  e  du ran te  20
m inu tos  s erá  fe i ta  a
limpeza e higienização de
espaços e equipamentos

-  De 4  em 4 horas  o
Clube deve fechar por uma
hora para  h ig ien ização
completa

-  Ev i te  ao  m áxim o
at iv idades  com con ta to
físico

- As atividades de lazer
c omo  banho  de  s o l  e
b r in quedo tec a  e  a
utilização de quiosques e
saunas estão proibidas

- Proibida a entrada de
ac om pa nhan tes  e
espectadores

-  Us o  ob r iga tó r io  de
m ás c ara s em  toda s  as
a t iv idades  (exc e to  nas
piscinas)

- Higienização das mãos
com álcool em gel e dos
pés  em tape te s de
sanitização

-  Gua rda -v o lumes ,
bebedouros e vestiários
dev em  pe rmanece r
fechados, sendo liberados
somente os sanitários e
lavatórios

-  Pro ib ido  o  us o de
cam isetas regatas e  as
atividades devem ser feitas
com cabelos presos

- Cada associado deve
trazer sua garrafa de água

ou squeeze cheia
- Ev entos sociais e

competições esportivas
estão proibidos

- O Piano´s Bar e o
Café  Ga le r ia
funcionarão seguindo
todas  as  no rm as  e
r e c o m e n d a ç õ e s
sanitárias

O pres iden te  da
As so c iaç ão  A t lé t ic a
Ca ld ense ,  Rov i ls on
R ibe iro ,  pede  a
colaboração dos sócios
às  m edidas  de
prevenção elaboradas
pelas  au to r idades
san itárias .  “Peço aos
as soc iados  que
cheguem nos horários
certos de cada atividade
agendada, para melhor
organ ização e ev item
aglomerações. Estamos
s egu indo  todas  as
reg ras  do  p ro toc o lo ,
pensando sempre na
saúde dos associados.
É preciso que cada um
faça sua parte para que
poss am os  c on t inua r
aber tos  e  que  nov as
f l e x i b i l i z a ç õ e s
acon teç am  nos
próximos dias” – disse
Rovilson.
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Poços de Caldas regulamenta aplicação da Lei Aldir
Blanc no município

Medidas emergenciais do BNDES atendem 200 mil
empresas

Duzentas mil empresas,
que empregam juntas
mais de 6 mi lhões de
pessoas, foram
beneficiadas com R$ 61,7
bi lhões das medidas
emergenciais do Banco
Nacional de
D e s e n v o l v i m e n t o
Econômico e Social
(BNDES) para enfrentar os
impactos da pandemia do
novo coronavírus no país.
Do total de empresas, 99%
são de micro, pequeno e
médio portes (MPMEs). As
informações foram
divulgadas hoje (31) pela
assessoria de imprensa do
banco.

Além disso, R$ 20
bilhões foram repassados
do Fundo PIS-Pasep,
administrado pelo BNDES,
para o Fundo de Garantia
do Tempo de Serviço
(FGTS), para permitir que
pessoas f ísicas façam
saques emergenciais e
dest inem parte dos
recursos ao consumo, de
modo a ajudar a retomada
da economia e a dar fôlego
aos pequenos negócios.
Somando esse valor,  o
total  das medidas
e m e r g e n c i a i s
operacional izadas pelo
BNDES ul trapassou a
marca de R$ 80 bilhões.
As pr imeiras medidas
foram anunciadas em 22
de março deste ano.

O BNDES destacou o
desempenho do Programa
Emergencial de Acesso ao
Crédito (PEAC),  que
proporcionou R$ 30,6

Foi publicado, no Diário
Oficial do Município desta
segunda- fe i ra,  31 de
agosto ,  o Decreto nº
13.413, que regulamenta,
em âmbito municipal, os
p r o c e d i m e n t o s
necessários à aplicação
dos recursos recebidos
por meio da Lei Federal
nº  14.017,  conhecida
como Lei Aldir Blanc, que
dispõe sobre as ações
emergenciais destinadas
ao setor cultural a serem
adotadas  durante  o
es tado de ca lamidade
públ ica causado pe la
pandemia do novo
coronavírus.

Publ icada no  D iár io
Oficial da União em 30 de
junho de 2020 e
regu lamentada,  em
âmbito federal, em 18 de
agosto, a Lei Aldir Blanc
visa garant i r  renda
emergencial mensal aos
t rabalhadores e
trabalhadoras da cultura,
subsidiar a manutenção
de espaços art ísticos e
culturais e realizar editais
para aquisição de bens e
serviços vinculados ao
setor cultural.

O município já teve seu
plano de execução
aprovado junto  à

Plata forma +Bras i l  do
Governo Federa l .  O
município vai receber R$
1.195.317,78 para
destinação até novembro
de 2020. A gestão e o
acompanhamento dos
procedimentos de
aplicação dos recursos
f icarão a cargo de um
Comitê Gestor, formado
paritariamente por cinco
membros do Poder
Execut ivo e c inco
representantes  da
sociedade civil.

Sob a coordenação de
Gustavo Dutra, o Comitê
Gestor  é  f ormado por
Angela Maria Nogueira,
Mariana Chaves Oliveira,
Marianna Gonçalves de
Carvalho e Rai ssa de
Melo e  S i l va ,  como
membros da Secretaria
Municipal de Cultura; e
Daniela Marco Antonio
Alvi s i ,  Mar ia Caro l i na
Nass i f  Mesqu i ta de
Paula,  Pedro Cezar
Carvalho de Moraes,
Sergio Lopes Fernandes
e Valber  Rodr igues
Franco,  como
representantes  da
sociedade ci v i l .  A
pr imeira reunião já foi
realizada na tarde desta
segunda-fe ira (31) , de

forma remota.
O primeiro passo será

a real ização  de
cadast ramento de
ar t i stas,  agentes,
fazedores e espaços

culturais locais, cujos
dados subs id iarão a
implantação do Sistema
Municipal de Informação
e Indicadores Culturais.
O ed i tal  de

cadast ramento será
lançado em breve pela
Secul t  aos interessados
em receber os benefícios
previstos na Lei.

O decreto nº 13.413 está

di sponível  no Diár io
Of ic ia l  do Munic íp io ,
Ed ição  nº  519,  des ta
segunda- fe i ra,  28 de
agosto  ou neste l i nk
https://bit.ly/2Z7O70z.

bi lhões em crédi tos
garantidos a mais de 35
mil empresas, desde seu
lançamento em 30 de
junho. Quarenta agentes
f inanceiros já estão
habi l i tados a contratar
emprést imos com
garantia, que podem
variar de R$ 5 mil até R$
10 mi lhões. Esses
agentes respondem pela
decisão final de usar a
garantia do programa e
aval iar  o pedido de
crédito, no momento em
que estruturam cada uma
das operações.

Linhas
Dentre as demais linhas

emergenciais anunciadas
pelo BNDES com o
objet ivo de preservar
empregos e as atividades
econômicas das
companhias durante a
pandemia,  além de
viabilizar investimentos no
setor de saúde, a l inha
Crédito Pequenas
Empresas, que oferece
crédi to para capital  de
giro, superou a previsão
inicial de R$ 5 bilhões. Até
o momento,  já foram
aprovados R$ 6,9 bilhões,
para apoio a mais de 21
mil empresas.

O Programa
Emergencial de Suporte
ao Emprego (Pese), que
foi relançado no último dia
27, já aprovou R$ 4,6
bilhões em crédito desde
março e abril, viabilizando
o pagamento de salários
de mais de 1,9 milhão de
funcionários de 114 mil

empresas.
O BNDES promoveu

também a suspensão de
pagamentos de
financiamentos ao setor
privado, o que totalizou
R$ 12,4 b i lhões,
beneficiando mais de 28,5
mil MPMEs e 492 grandes
empresas.

As ações emergenciais
voltadas ao setor público,
com orçamento de R$ 4
bilhões, somaram R$ 3,9
bilhões em suspensão de
pagamentos de estados e
municípios.Por outro lado,
o banco acelerou
l iberações de
f i n a n c i a m e n t o s
contratados por estados
no total  de R$ 225
milhões.

Em parceria com 15
instituições financeiras, o
BNDES disponibilizou R$
14,84 bilhões líquidos na
Conta Covid, para
financiamento ao setor
elétrico, de forma a evitar
aumento imediato maior
das tarifas. Desse total, já
foram aprovados R$ 2,7
bilhões.

A ação de
financiamento colet ivo
(matchfunding) destinada
à compra de materiais,
insumos e equipamentos
para santas casas e
hospi tais f i lant rópicos
Salvando Vidas teve
arrecadação de R$ 73
milhões, sendo a metade
desse valor aportada pelo
BNDES.

O banco informou
também que as

aprovações do Programa
de Apoio Emergencial ao
Combate da Pandemia
do Coronavírus
chegaram a R$ 292
milhões para o setor de
saúde e estão
cont ribuindo para a
abertura de até 2.868
lei tos de enfermariae
unidades de terapia
intensiva (UTI) e para a
aquis ição de
equipamentos,  como
1.500 moni tores de
a c o m p a n h a m e n t o
médico e 4,5 milhões de
'kits' de diagnósticos.

Estruturação
O BNDES comunicou

que está em busca de
novos modelos para
f inanciar  micro,
pequenas e médias
empresas que

precisarem de crédito no
processo de recuperação
da economia.  “Está em
curso a seleção de fundos
de crédito a MPMEs por
canais alternativos (como
fintechs ou sistemas de
pagamento digi tal ),
ampl iando o acesso aos
financiamentos. O BNDES
aportará até R$ 4 bilhões
nos fundos, no total”.

Está sendo também
estruturado o programa
Crédito Maquininhas, de
concessão de crédito para
micro empreendedores
individuais (MEIs), micro e
pequenas empresas,
garantido pelas vendas
futuras por máquinas de
pagamento eletrônico. De
acordo com o BNDES, a
União poderá aportar até R$
10 bilhões nesse programa.

Segundo dados do
Banco Central
disponibi l izados pelo
BNDES, apesar da
expectat iva inicial  de
retração do crédito em
função da insegurança
econômica provocada
pela pandemia,
aumentou a carteira de
operações de crédi to
para MPMEs na maioria
dos setores econômicos.
Em julho deste ano, a
variação foi positiva em
14,8% para grandes
empresas;  12,9% para
médias, 21,7% para
pequenas; e 24,1% para
as microempresas,
informou o BNDES.



CIDADEPÁGINA 4

A queda da  i nf lação
fez o governo reduzir  o
r ea jus t e  do sa lá r i o
mínimo para o próximo
ano. Segundo o projeto
do Orçamento de 2021,
env iado  ho je  (31)  ao
C ongres so ,  o  m ín imo
subirá para R$ 1.067 em
2021.

O pro je to  da Le i  de
Diretrizes Orçamentárias
(LDO) de 2021, enviado
em abril, fixava o salário
m ín imo  em R$  1. 075
para o próximo ano. O
valor,  no entanto, pode
ser revisto na proposta
de Orçamento da União
dependendo  da
evo lução dos
parâmetros econômicos.

Segundo o Ministér io
da Economia,  a queda
da inf lação decor rente
da retração da atividade
econômica impactou o
reajuste do mínimo. Em
abr i l ,  a pasta est imava

Salário mínimo para 2021
ficará em R$ 1.067
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Executivo: “Ciça” diz
que continua pré-
candidata

Os bastidores políticos
estiveram agitados neste
final de semana com a
informação de que por uma
interferência do deputado
federal Odair Cunha, e
baseada em uma pesquisa
para consumo interno, a
direção regional do Partido
dos Trabalhadores (PT),
tinha decidido por uma
mudança de rumo na eleição
em Poços de Caldas com a
retirada da pré-candidatura a
prefeita da vereadora Maria
Cecilia Opipari (Ciça). A
informação era ainda de que
o PT teria decidido por apoiar
a pré-candidatura do ex-
prefeito Eloisio do Carmo
Lourenço (PSB), indicando o
vice da sua chapa.

Ouvida pelo blog,a
vereadora se surpreendeu
com a notícia e desmentiu
qualquer conversa nesse
sentido, dizendo que
continua firme na disposição
de disputar o comando da
Prefeitura, enquanto que o
ex-prefeito Eloisio, também
ouvido pelo blog, disse
desconhecer qualquer
tratativa no sentido de uma
aliança com o PT.

A mesma informação de
que “Ciça” pode retirar a sua
candidatura a prefeita para
concorrer à reeleição na
Câmara já vinha circulando
há algum tempo nos
bastidores do próprio partido.
Quanto a contratação de
uma pesquisa para avaliar a
chance de vitória na
sucessão municipal, um
importante dirigente do
diretório local confirmou que
realmente ela está sendo
realizada.

Cidadania faz
convenção no dia 6

A comissão provisória do
partido Cidadania (antigo
PPS), agendou sua
convenção para
homologação das chapas de
candidatos aos cargos
majoritários (prefeito e vice),
e proporcional (vereadores),
para o domingo, dia 6, pelo
sistema virtual, no horário
das 16 às 18 horas.

No dia anterior, sábado,
dia 5, será a vez do
Solidariedade fazer a sua
convenção, unificada com o
PV (Partido Verde) e Avante,
no CEPOC, às 15 horas.

‘Vamos Juntas’

A pré-candidata
prefeita pelo Cidadania,
Yula Merola, recebeu e
postou mensagem,
através de vídeo, da
deputada federal por São
Paulo, Tábata Amaral, do
PDT, ativista pela
educação e fundadora do
‘Vamos Juntas’, um
movimento nacional e
suprapartidário por mais
mulheres na polít ica.
“Neste ano o ‘Vamos
Juntas’ está apoiando 51
líderes das 5 regiões do
Brasil. Mulheres
guerreiras, preparadas e
muito comprometidas.
Estão abrindo mão de
várias coisas porque
acreditam que na política
podem transformar
realidade de suas
comunidades e
municípios.Uma dessas
mulheres é a Yula. Ela é
mãe, ativista, servidora
pública, professora
universitária e cientista.
Ela decidiu que para dar
continuidade ao seu
trabalho, por uma Poços
de Caldas melhor,ela
precisaria dar este passo
tão importante, mas
também tão difícil”
afirmou a parlamentar,
que se diz feliz por ver
mulheres tão preparadas,
abrindo mão de várias
coisas para transformar
nossa política.

CEI dos fundos
Hoje, ás 15 horas, está

agendada reunião dos
membros da Comissão
Especial de Inquérito,
criada para   apurar a
utilização indevida de
recursos do fundos
Municipal de Defesa do
Patrimônio Histórico,
Artístico, Cultural e
Turístico; Fundo
Municipal   de
Fiscalização   de
Posturas Municipais;
Fundo Municipal de
Serviço Funerário e do
Fundo Municipal de
Turismo.

A comissão fará a
oitiva do ex-secretário de
Serviços Públicos, Thiago
Biagioni e do atual titular
da pasta, Paulo Cesar
Silva O encontro é aberto
ao público e pode ser
acompanhado pela
internet, no site da
Câmara.

Curtas

que o Índice Nacional
de P r eços  ao
C onsumi dor  ( IN PC )
enc er r ar ia  2020  em
3,19%. No pro je to  do
O rçamento ,  a
est imativa foi revisada
para 2,09%.

A regra de reajuste do
s a l ár i o  mí n i mo que
estabelecia a correção
do INPC do ano anterior
mai s  a  v ar i aç ão  do
Produto Interno Bruto
(PIB, soma dos bens e
serviços produzidos) de
dois anos antes perdeu
a validade em 2019. O
salário mínimo agora é
cor r igi do apenas pe lo
INPC,  considerando o
p r i nc íp io  da
C onst i t u i ç ão  de
preservação do poder
de compra do mínimo.

PIB
O  p ro je to  do

O rçament o também
reduziu as est imativas

de c res c i ment o
econôm ico  par a o
p róx i mo  ano  na
c omparação  c om os
parâmetros da LDO. A
projeção de crescimento
do PIB passou de 3,3%
para 3,2% em 2021.  A
previsão para o Índice
Nacional de Preços ao
C onsum idor  Ampl o
( IP CA ) ,  us ado  com o
índice oficial de inflação,
c a i u  de 3 , 65% par a
3,24%.

O ut ros  pa r âmet ros
f or am r ev i sados .  Po r
causa da queda da Selic
( j u ros bás i cos  da
economia) ,  a proposta
do Orçamento prevê que
a taxa encerrará 2021
em 2, 13% ao  ano ,
c on t r a  p ro jeção  de
4 ,33%  ao  ano que
c onstava  na LDO .  O
dólar  médio chegará a
R$ 5,11 em 2021, contra
estimativa de R$ 4,29 da
LDO.

* Por um lapso de
memória, omitimos o nome
do pré-candidato a prefeito
pelo Republicanos, Geraldo
Thadeu, em uma nota
publicada no blog neste final
de semana. Claro que por se
tratar de um ex-prefeito (bom,
por sinal) e ex-deputado
federal (excelente), Geraldo
reúne todas as condições de
vencer a disputa, mesmo
tendo o seu grupo
Preocupado com Poços, se
enfraquecido com a saída de
algumas legendas. Geraldo
tem como seu principal cabo
eleitoral o deputado Mauro
Tramonte, uma boa chapa de
vereadores e está filiado em
um partido de direita,
podendo até ganhar um
filiado ilustre no início do ano
que é o presidente Jair
Bolsonaro.

* O vereador Antonio
Carlos Pereira faz questão
de enaltecer o trabalho dos
dirigentes do seu partido, o
DEM, nas articulações que
culminaram com a adesão de
outros partidos a candidatura
do prefeito Sérgio. “Quem
participou de todas as
tratativas foram o presidente
Thiago Cavelagna e o vice,
Antonio Donizete”,
esclareceu o vereador.

* Servidores municipais
que tem portabilidade para
outra instituição bancária
estão na bronca com o
Bradesco que segurou a
transferência dos salários
depositado pela Prefeitura no
final do expediente de sexta-
feira. A transferência deveria
ser imediata, mas o
Bradesco, ao contrário do
que fazia a Caixa, nem
sempre cumpre com esse
compromisso.

* O Diário Oficial do
Município publicou na sexta-
feira o resultado do pregão
eletrônico para a contratação
de empresa especializada
em desratização, além de
cupins e alojamentos de
pombos. A vencedora da
licitação foi empresa Marlene
da Silva Imunizadora pelo
valor de R$ 95 mil. A ordem
que partiu do andar de cima
da casa amarela é para
eliminar ratos, cupins e
desalojar os pombos que
ficam sobre os telhados
arrulhando corrupt… corrupt.



As comemorações do
aniversário de Botelhos-MG
no domingo,30, causaram
um incêndio que destruiu
mais de 10.000m2  de
vegetação em uma área
próxima ao Cristo Redentor
do Município. Pelas redes
sociais, o prefeito Eduardo
José Alves de Oliveira se
desculpou sobre o ocorrido.

“Venho humildemente
pedir  desculpas  pelo
acontecido. Em especial
aos moradores  das
proximidades. Gostaria de
ressaltar a união do nosso
povo e agradecer aos

PRF apreende caminhão há roubado cinco anos no Rio
de Janeiro
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Prefeito de Botelhos se desculpa por incêndio
causado por fogos de artifício
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Vítima de homicídio em Santa Rita de Caldas
 Em 30 de agosto de 2020, às 09h55min, na cidade de Santa Rita de Caldas/MG,

a Policia Militar foi acionada e compareceu na Rua Geraldo Francisco Barbosa, 
Bairro Novo Horizonte para atendimento de ocorrência de lesão corporal com arma
branca. No local foi constado que a vitima  sexo masculino,  40 anos, recebeu diversas
facadas pelo corpo, vindo a óbito. A vítima foi localizada em sua residência pelo seu
irmão, todo ensanguentado. Os autores foram vistos pulando o muro da residência
da vítima, estando um deles armado com uma faca. Os autores, ambos do sexo
masculino,  maiores de idade, estavam em um estabelecimento comercial bar durante
a madrugada e se desentenderam com a vítima por conta de um relacionamento
amoroso envolvendo uma mulher. Após levantamentos, a equipe policial deslocou à
residência de um dos autores,  no município de Ibitiúra de Minas. Ao perceber a
presença policial, o autor empreendeu fuga por uma mata e não foi localizado. Foram
arrecadados pela equipe policial na casa do autor um aparelho de telefone celular da
vítima, 02 camisetas com vestígios de sangue e uma  faca com vestígios de sangue.
A perícia técnica esteve no local e realizou os trabalhos de praxe.  O corpo foi removido
pela Funerária Bom Pastor ao IML. O rastreamento dos autores continua.

PM prende foragido da justiça em Andradas
 Em 30 de agosto de 2020, as 20h34min, na cidade de Andradas/MG, na Avenida

Rivati Teixeira,  Bairro Jardim Nova Andradas, a Policia Militar abordou um indivíduo, 
sexo masculino,  maior de idade. Ele acessou a cidade de Andradas sem obedecer a
ordem de parada no bloqueio sanitário.  Durante consulta ao sistema informatizado,
foi verificado que havia um mandado de prisão em aberto, em desfavor do mesmo.
No veículo foram localizados  12 pacotes de pó esbranquiçado não identificado e 10
galões de 5 litros contendo substância não identificada. O autor não soube explicar a
procedência dos produtos transportados. Os materiais foram apreendidos. O autor
foi preso, encaminhado ao  Hospital Municipal e posteriormente conduzido à Delegacia
de Polícia Civil, com os materiais recolhidos.

 
Agência Local de Comunicação Organizacional do 29º BPM

O caminhão transportava
mourões de eucalipto tratados
que seguia do município de Três
Pontas/MG para Mairiporã/SP.
Após conferência, os policiais
perceberam divergências entre
a descrição do produto presente
na nota fiscal apresentada e a
mercadoria transportada,
levantando a hipótese de crime
de sonegação fiscal.

Ainda, ao se realizar
identificação veicular minuciosa
no caminhão, a equipe constatou
tratar-se, na verdade, de veículo
emplacado em Petrópolis/RJ,
com ocorrência ativa de Furto/
Roubo na data de 10/06/2015,
no Estado do Rio de Janeiro.
Diante dos fatos os envolvidos
foram encaminhados, ilesos, até
a Delegacia da Polícia Civil.

O veículo, juntamente com a
mercadoria transportada, foram
direcionados ao pátio
credenciado da PCMG.

diversos voluntários que
nos ajudaram no combate
ao incêndio, assim como a
Polícia Militar e o Corpo de
Bombeiros. Fo i uma
fatalidade”.

Segundo o prefeito, a
queima de fogos foi feita
por uma empresa
especia lizada e uma
equipe da prefe itura já
estava  preparada para
algum tipo de
intercorrência.

“ T r a d i c i o n a l m e n t e
costumamos fazer a
queima de fogos e outras
atividades. Mas em tempos

de pandemia, onde as
aglomerações não devem
acontecer, com a maior boa
vontade quis presentear os
moradores. Infelizmente a
queima não fo i bem
sucedida”, disse o prefeito.

De acordo com o Corpo de
Bombeiros de Poços de
Caldas, que atendeu a
ocorrência, os trabalhos para
conter toda a chama duraram
aproximadamente 3 horas
com a util ização de
abafadores.

FONTE: ONDA POÇOS
ondapocos.com.br
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Profissional de saúde de Poços morre vítima de
Covid-19

Morreu neste domingo, 30,
a técnica em radiologia Meire
Helen Amorin Santos, de 44
anos. A profissional trabalhava
nos hospitais da Santa Casa
e Santa Lúcia. Após ser
diagnosticada com Covid-19,
Meire foi afastada, cumpriu 14
dias de isolamento, entretanto
não resistiu a complicações
causadas vírus. Segundo a
Secretaria Municipal de
Saúde, esta é a primeira morte
de profissional da saúde
causada pelo Coronavírus na
cidade.

Pelas redes sociais,
familiares e amigos prestaram
homenagens à vítima.

“Não será fácil para nós da
Santa Casa e para todos do
Hospital Santa Lúcia, saber

Segundo Bole t im
Epidemiológico divulgado
pela Secretaria Municipal
de Saúde de Poços de
Caldas, nesta segunda, 31
de agosto, são 849 casos
pos it iv os  em Poços:
destes, 517 pacientes são
c o n s i d e r a d o s
recuperados, 297 seguem
em isolamento domiciliar,
11 estão em Unidade de
Terapia Intensiva e três
em ala ou leitos clínicos.
Em  re lação  a  ú lt ima
atualização, são 28 novos
casos registrados. Até o
momento são 21 óbitos
confirmados no município,
em função da Covid-19.
Nes ta  s egunda, fo i
registrado um óbito de
não-residente. A paciente
de  52 anos t inha
com orb idade, e ra
moradora de Andradas e
estava internada em UTI
de hospital que atende
pe la  Rede SUS. A
Secretaria Municipal de
Saúde se solidariza com
os fam iliares e amigos
neste momento de perda.

Poços de Caldas chega aos 849 casos confirmados de
Covid-19

O In forme regis tra  10
óbitos de não residentes.

Dentre os 849 casos
positivos no município,
50 ,1% se  re ferem a
pac ientes  do sexo
masculino. A faixa etária
de maior incidência é dos
30  aos  39 anos ,  que
corresponde a 23,91%
dos  casos .  A taxa  de
ocupação de Unidade de
Terapia Intensiva, nesta
segunda,  está  em
38,60%. De 57 leitos, são
22  le i tos  ocupados,
sendo 11 por pacientes
conf irmados e 11,  por
pacientes que aguardam
resultado de exame para
con f irm ação  do
diagnós t ico .  A rede
hospita lar  de  Poços
tam bém recebe
pa cien tes  de ou tras
loc a lidades .  Nes ta
segunda , são se te
in ternações :  do is
pacientes de Andradas,
um de Arceburgo, um de
Ibititura de Minas, um de
Machado, um de Santa
Rita de Caldas e um de

que vc nunca mais voltará,
estávamos todos ansiosos
pelo seu retorno, mas saber
que nunca mais ouviremos
seus sorrisos, ou suas
reclamações, corta nosso
coração…. Até breve!”,
lamentou Marcelo Luis,
amigo de Meire.

Até o momento são 21
óbitos confirmados no
município, em função da
Covid-19. Nesta segunda, foi
registrado um óbito de não-
residente. A paciente, de 52
anos, técnica de
enfermagem da Santa Casa
de Andradas, tinha
comorbidade e estava
internada em UTI de hospital
que atende pela Rede SUS.

Vargem Grande do Su l.
Lembrando que estes casos
não são computados nas
es ta t ís t icas loca is
referentes aos números de
casos  pos it iv os ,  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
le i tos  do Hospi ta l de
Campanha.

O Bole t im  tam bém
informa que  já  fo ram
realizados no município,
somando as redes pública e
privada, 11.368 testes e
exames.

Informe Estadual
Seg undo  o  In forme

Epidemiológico divulgado
pela Secretaria de Estado
da Saúde de Minas Gerais,
216 .557  são  cas os
con f irm ados .  E des tes ,
31 .471  es tão em
acompanhamento; 179.751
recuperados e 5.335 são
ób itos  por  Cov id-19
registrados em Minas.


