
POÇOS DE CALDAS, QIUNTA-FEIRA 17 DE SETEMBRO DE 2020 - ANO XXV -  EDIÇÃO 6167

Juíza acata ação de improbidade administrativa
contra prefeito e secretários de Poços

Bombeiros procuram por
menina de 7 anos que
desapareceu enquanto

nadava com amigos

PCMG prende suspeito por
tráfico de drogas em

Andradas

Polícia Militar apreende
drogas no Dom Bosco

Superintendente da Santa
Casa é cotado para o

prêmio 100 Mais Influentes
na Saúde da Década

Apenas uma empresa
participa de processo de
licitação para transporte

público de Poços



17 DE SETEMBRO DE 2020PÁGINA 2 GERAL

NOTÍCIA

Polícia Militar apreende drogas no Dom Bosco

VERSÍCULO DO DIA
Porque eu, o Senhor teu Deus, te

tomo pela tua mão direita; e te digo:
Não temas, eu te ajudo.

Isaías 41:13

Coronavírus: Boletim Epidemiológico desta quarta, 16 de
setembro

A direção não se responsabiliza por artigos ou matérias assinadas bem

como quaisquer notícias que não representem sua linha.

Email: jornalismofolhapopular@gmail.com

Parque Gráfico, Publicidade e Administração

Av. João Pinheiro, 201-A-centro

Poços de Caldas - MG - CEP 37701-386

Expediente
Star Promoções e Publicidade Ltda.

CNPJ: 25.647.173/0001-27

NOTÍCIA

Onda Poços*

Dia da Compreensão Mundial

Previsão do
tempo

Datas Comemorativas e
fatos históricos

A Políc ia  Mil i ta r
apreendeu grande
quantidade de drogas, nesta
quarta-feira,16, no bairro
Dom Bosco em Poços de
Caldas. A apreensão ocorreu
durante uma Operação do
Tát ico Móv el. Foram
apreendidos 09 qu ilos  e
meio de maconha em 12
tab letes,  40 gramas da
mesma droga, além de 42
pedras de crack. A operação
contou com apoio aéreo do
Pegasus.

Assessoria da Prefeitura*

Segun do Bo le t im
Epidemiológico divulgado
pela Secretaria Municipal
de  Saúde de Poços  de
Caldas, nesta quarta, 16 de
setembro, são 1066 casos
pos i t iv os  em Poços :
destes, 630 pacientes são
considerados recuperados,
392  seg uem em
isolamento domiciliar, 10
es tão  em  Un idade de
Terapia Intensiva e seis em
ala ou le ito c línico. Em
re la ção  a  ú l t im a
atualização, o Informe traz
a adição de nove casos.
São 28 óbitos confirmados
no município, em função
da Covid-19.

Dentre os 1066 casos
pos it iv os  no munic íp io ,
51 ,3% se  re fe rem  a
pac ientes  do  sexo
masculino. A faixa etária de
maior incidência é dos 30
aos  39 anos ,  que
corresponde a 23,3% dos
casos. O Boletim traz um
ób ito  em inv es t igação ,
ocorrido na segunda, 14: o
paciente de 66 anos era
residente de Poços, tinha
comorbidade e estava em
UTI de hospital que atende
pela Rede SUS. A taxa de
ocupação de Unidade de
Terapia Intensiva, nesta
quarta, está em 35,08%.
De 57 leitos, são 20 leitos
ocupados, sendo 10 por
pacientes confirmados e

residentes em Poços, o
que  c or responde  a
17,54 %.  Três  le i tos ,
ocupados por pacientes
r e s i d e n t e s ,
c ons iderados  c as os
suspeitos, aguardando o
d iagnós t ic o ,  o  que
corresponde a 5,26%. E
sete leitos ocupados por
pac ien tes  de ou tros
m un ic íp ios ,  o  que
corresponde a 12,28%
da ocupação, já que a
re de  hosp i ta la r  de
Poços também recebe
pac ien tes  de ou tras
loca l ida des .  Nes ta
qua r ta ,  s ão  sete
internações, conforme
desc r i to  na  taxa de
ocupação de UTIs: três
pacientes de Andradas,
um de Guaxupé, dois de
Santa Rita de Caldas e
um de Vargem Grande
do Sul. Lembrando que
estes casos  não  são
c ompu tados  nas
es ta t ís t icas  loca is
referentes aos números
de casos positivos, mas
já es tão incluídos  na
taxa de  ocupação de
leitos de UTI, divulgada
diariamente no Boletim
Epidemiológico. No total
de  57  le i tos  de  UTI
disponíveis, constam os
10 leitos do Hospital de
Campanha. O Boletim
contabiliza 15 óbitos de

não residentes.
O  Bo le t im  tam bém

info rma  q ue  j á  fo ram
realizados no município,
somando as redes pública
e privada, 13.300 testes e
exames.

Informe Estadual
Segun do  o  In form e

Epidemiológico divulgado

pe la  Sec re ta r ia  de
Estado da Saúde  de
Minas Gerais, 258.595
são casos confirmados.
E destes, 27.870 estão
em acompanhamento;
224.306 recuperados e
6.419 são ób itos  por
Cov id -19 reg is trados
em Minas.
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Apenas uma empresa participa de processo de
licitação para transporte público de Poços

Juíza acata ação de improbidade administrativa
contra prefeito e secretários de Poços

A ação civil pública por
ato de improbidade
administrat iva contra o
prefe ito de Poços de
Caldas, Sérgio Azevedo e
os secretários Celso
Donato (governo)  e
Alexandre Lino (fazenda)
foi  acatada pela juíza
Tânia Marina de Azevedo
Grandal  Coêlho, da 5ª
Vara Cível da Comarca de
Poços. Movida pelo
Ministério Público (MP), a
ação foi impetrada através
do promotor S idnei
Boccia, no último dia 3 de
julho.

Decisão
A juíza Tânia, então,

decidiu aceitar a ação civil
públ ica de improbidade
cont ra o prefei to e os
secretários e estabeleceu
prazos para que a
prefe itura e o MP
apresentem provas e
defesas. “De tudo quanto
foi exposto na presente
decisão, entendo que os
indícios de ocorrência de
I m p r o b i d a d e
Administrativa (…) restam
evidenciados. Importa
frisar que as alegações
dos réus estão
desprovidas de quaisquer
documentos que
corroborem de maneira
s u f i c i e n t e m e n t e
satisfatór ia a
improcedência prematura
desta Ação”, alega ela.

Segundo a ação, houve
desvio de recursos do
Conselho Municipal de
Defesa do Pat rimônio
Histór ico, Art íst ico,
Cultural  e Turíst ico de

A aber tura  das
propostas para assumir o
t ranspor te  púb l i co  de
Poços de Caldas ocorreu
nesta terça- fe i ra (15) .
Apenas uma empresa
apresentou proposta: a
Auto Ônibus Floramar, de
Belo  Hor izonte .  E la
per tence ao mesmo
grupo da a tual
concessionaria que atua
na cidade: a Auto Ônibus
Circullare.

A comissão instituída
para verificar o processo
agora analisa de maneira
detalhada questões de
va lor  de tar i f a e de
operação propostas pela
empresa.  Se fo r
considerada vencedora
da licitação, ela terá até
quatro meses pra iniciar
as operações e o direito
de exp lorar  o serv iço
pelos próximos 15 anos.

Abertura do envelope
A abertura do envelope

foi realizada no Espaço
Cul tural  da Urca pra
ev i tar  aglomeração.
Pr imei ro  a  comissão
anal isou a
documentação.

“Nós fizemos agora a
anál ise da par te  de
documentação da
empresa, considerada a

ata do edital que estava
em vigência na úl t ima
versão” ,  exp l i cou o
presidente da comissão
de l ic i tação,  Sérg io
Carlos Pereira.

Depois foi  a vez de
analisar o valor da tarifa
de ônibus. A comissão
suspendeu o processo
por  dez dias  para
anal isar  como que a
empresa chegou ao valor
de R$ 4.

“Nós faremos agora
uma anál ise mais
deta lhada desse
segundo onde consta o
valor da tarifa, de R$ 4,
e projeções sobre fluxo
de caixa,  demanda de
passageiros, valores de
investimentos. Devido a
complexi dade desses
va lores,  nós  faremos
uma anál ise mais
detalhada, em dez dias,
após  faremos a
divulgação de mais uma
sessão pra comunicar a
resultado dessa análise”,
di sse o pres idente da
comissão.

Histórico
Em marco deste ano, o

processo já havia sido
real izado e duas
empresas apresentaram
propos tas.  Logo em

Poços de Caldas
(Condephact), no valor
R$300 mi l .  A inda de
acordo com o documento,
no dia 08 de junho a
Ouvidoria do Ministério
Públ ico recebeu uma
manifestação contendo
reclamação cont ra o
prefeito, o ex-Secretário
Munic ipal  de
Planejamento e o
Secretário Municipal da
Fazenda, noticiando que,
conforme registrado em
ata do Conselho Municipal
de Defesa do Patrimônio
Histór ico, Art íst ico,
Cultural  e Turíst ico de
Poços de Caldas
(CONDEPHACT – 172ª
reunião) , de forma
constante e rot ineira,
desde abri l  de 2018,

foram feitas retiradas não
autorizadas, bem como
não foram transfer idos
valores v inculados ao
FUNDEPHACT (fundo
municipal do patrimônio
histórico), quantia esta
que, deposi tada pelo
Estado de Minas Gerais
(normalmente via repasse
de ICMS Cultural), estava
sendo desviada para
outra finalidade.

O prefei to e os
secretários afirmaram que
a ret i rada se deu por
conta da crise financeira
causada pelo atraso de
repasses estaduais.  O
dinheiro, segundo os
acusados, foi usado para
pagamento de despesas
do Município.

seguida, o Tribunal de
Contas do Es tado
considerou irregular uma
cláusula do processo.

Após recor rer  e
perder,  a prefei tura

encerrou o  pr imei ro
processo  e  pub l i cou
esse novo ed i tal .
Embora apenas uma
empresa tenha
apresentado proposta,

outras duas ingressaram
com ações na Jus t i ça
tentando bar rar  o
processo.

“Sem ordem para que
ele [processo]  seja

paral isado,  então nós
daremos continuidade
aos trabalhos”

O representante da
Auto Ônibus F loramar
não quis dar entrevista.
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Após um mês de
preparação, a Caldense
chega na semana de
es t re ia  na Sér i e  D  do
Campeonato Brasi lei ro
bas tante  o t im is ta .  A
equipe manteve uma boa
base de jogadores que
atuaram no Campeonato
Mine i ro  e  apos ta  no
entrosamento dos atletas
para fazer  uma grande
campanha, já que eles se
conhecem e atuam juntos
há muitos anos.

A Veterana irá para a
sua sexta par t ic ipação
seguida na compet ição
nacional e tem o objetivo
de conqui s tar  o  t ão
sonhado acesso à Série
C.  Es te  ano o
campeonato t em um
formato de d i sputa
diferente, são oito grupos
de o i t o  t imes,  t odos
jogam cont ra  t odos
dentro da chave em turno
e returno. Classificam-se
os  quat ro  melhores e
depoi s  começam os
jogos de mata-mata, até
a grande final. Os quatro
semifinalistas sobem de
divisão.

A estreia alviverde está
marcada para domingo
às 15 horas  cont ra  o
Brasiliense, em Brasília-
DF,  no Es tád io  Mané
Garrincha, às 15 horas.
Na manhã desta quarta-
feira o elenco realizou a
co le ta  do exame de
rotina para a COVID-19
no Ninho dos Periquitos.
Logo em seguida fez um
treino técnico no próprio

Brasiliense x Caldense:
Saiba tudo sobre a estreia

da Veterana na Série D
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Vereador afirma que
audiência da LDO foi
nula

Um requer imento
contendo pedido de
informações, de autor ia
do vereador Paulo Tadeu
sobre a chamada de
audiência públ ica
re ferente a Le i
Orçamentária Anual para
o exercício financeiro de
2021, sem antecedência
mínima de 15 dias, gerou
discussão e bate boca na
sessão da Câmara ontem
à tarde.  “A gente va i
perdendo a pac iênc ia ,
porque a lambança nesta
ques tão orçamentár ia
cont inua.  Não há
ser iedade ao encarar a
el aboração das  le i s
orçamentárias”, lamentou
o vereador.

Segundo el e,  houve
toda a discussão em torno
da LDO em que insistem
com uma super-recei ta,
que não vi rá ,  mas fo i
aprovada pela Câmara, e
agora convocam para
uma audiência públ ica
sem segu i r  o  que
determ ina a le i .  Esta
audiência foi convocada
pelo Executivo para terça-
fe i ra,  ás 16 horas ,
momento em que os
vereadores estavam em
reunião ordinária e não
poder iam par t i c i par,
ressaltou o vereador.

Para ele, “nós somos
praticamente excluídos de
quase todas as
audiências públ icas ou
reuniões que sempre
foram marcadas no
mesmo dia e horário da
nossa sessão.  Não é
co incidência.  Se fosse
uma ou duas, mas todas”,
lamentou. De acordo com
Paulo Tadeu, o problema
não é só este,  a
convocação não seguiu o
que determina uma le i
muni cipal  de 2001 que
dispõe sobre a realização
das audiências públicas,
como,  por  exemplo,  o
prazo de 15 dias para a
sua convocação.

“Esta audiência fo i
convocada no dia 10 de
setembro,  por tanto,  há
cinco dias.  E assim
mesmo em uma edição
especial do Diário Oficial
do Munic íp io ,  porque
senão, provavelmente só
ser i a publ icada ontem

(segunda-feira). O que
eu quero dizer é que a
audiência que es tá
sendo fe i ta lá  não
serve para a  gente
anal isar  a  l ei
orçamentár ia  aqu i .
Esta audiência é nula”,
garantiu.

Relator acusado de
segurar a LDO

O vereador Alvaro
Cagnani, por sua vez,
lembrou que a peça da
LDO va i  chegar  na
Câmara no dia 31 de
setembro,  quando o
legis l at ivo fará  sua
audiência.  Lembrou
que até 16 de julho a
LDO tem que ser
votada, mas que neste
ano os vereadores só a
votaram no dia 8 de
setembro, em regime
de urgência. “O prazo
ficou curto. Não estou
concordando com o
Execut ivo,  mas acho
que é prob lema de
prazo” ,  op inou
Cagnani ,  no que fo i
rebat ido por  Paulo
Tadeu.

“Não é questão de
prazo,  porque se
votamos a LDO dia 8,
poderia ter publicado
no dia 8 e no dia 23
far ia a audiência e
mandaria para cá dia
24, que estaria dentro
do prazo. Se acatarem
a sugestão publ icam
hoje ,  mas dai  f i cará
aper tado,  porque a
audiência só pode ser
realizada dia 30, mas
não é por culpa nossa”,
esclareceu Paulo.

Cagnani  disse que
fo i  vereador  por  23
anos e  nunca
acon teceu de a
Câmara votar
at rasado,  sempre
votou em jul ho ou
agosto, mas desta vez
extrapolou. “Acho que
a Câmara não fez o
papel dela”, afirmou o
vereador  tucano.
Quest i onado pe lo
oposicionista porque o
legislat ivo não votou
antes,  Cagnani
respondeu que :”Vossa
Excelênc ia  sabe
porque,  vossa
exce lênc ia ,  como
re la tor,  segurou” ,
acusou,  causando
protesto do vereador

Paulo Tadeu. “O senhor
está dizendo que eu estou
fazendo xincana aqui no
legis l at ivo? Vossa
excelência me respeita,
eu lhe trato com respeito”,
observou Paulo Tadeu,
alegando que não podia
acei tar  uma acusação
daquele tipo, porque não
comete lev iandade e
quem é leviano é quem
pensa que se pode votar
“um lixo” como é a LDO
que foi para a Câmara.

“O projeto que veio para
cá é inaceitável. E vocês
têm outros instrumentos
jurídicos regimentais para
ev i tar  se achar  que o
relator está segurando.
Agora todas as tentativas
que f i zemos para o
Secretár io  da Fazenda
melhorar  a  LDO foram
frus t radas ,  porque e le
sabia que a gente ia votar
de qua lquer  je i to” ,
afirmou.

Alteração no Boletim
Epidemiológico

Os vereadores
aprovaram ontem
requer imento da
vereadora Ciça solicitando
informações do Executivo
quanto a  a l t eração
realizada pela Secretaria
de Saúde no Bole t im
Epidemiológico da Covid-
19. De acordo com ela, a
mudança aconteceu no
úl t imo f im de semana,
quando no tópico de leitos
de UTI  f oi  separada a
ocupação por moradores
de Poços e moradores da
região.  Ciça disse que foi
questionada sobre qual o
intui to da administração
municipal e do comitê que
levou a esta separação,
uma vez que os leitos são
todos em Poços e  a
ocupação já gira em torno
de 50,88%.

A vereadora l embrou
que a preocupação com a
doença em Poços é
grande,  que a
f lexibi l i zação está cada
vez maior  e os casos
estão aumentando, sendo
que do dia 9 ao 14 foram
registrados um óbito por
di a.  “Quero saber se
Poços é referência para o
tratamento do coronavírus
e porque houve uma
mudança no boletim sem
uma prévia comunicação
a população”.

CT.  No res tante  da
semana a inda es tão
programadas out ras
duas a t i v idades no
Centro de Treinamento,
na quinta  e na sexta,
ambas pela manhã.

Logíst ica da viagem
para Brasília

A  de legação da
Caldense i rá  sa i r  de
Poços  de  Caldas  na
madrugada de sex ta
para sábado, à 01 da
manhã,  em d i reção à
Campinas-SP,  onde
pegará o vôo das 6h25
no Aeropor to
In ternac iona l  de
Viracopos, com destino
a Brasília-DF. O tempo
de vôo est imado é de
1h35 e a equipe ficará
concent rada no Hote l
Saint Paul Plaza. Devido
aos horários da logística
imposta pela CBF, o time
não realizará atividades
na capital, f icando assim
em abso lu ta
concentração.   Após o
jogo  o  p lante l
permanece em Brasília
e pega o vôo de volta na
segunda pela manhã às
6h05.

Retrospecto
Caldense e

Bras i l i ense nunca se
enf rentaram.  O
conf ronto de domingo
marcará a  pr imei ra
partida na história entre
as equipes.

Campanha
A Veterana fará sua

estreia na Série D frente
ao Brasil iense, que por

sua vez,  t eve de
par t i c ipar  da fase
preliminar da competição
para avançar à fase de
grupos. Na partida de ida
foi superado por 1 a 0
pelo Tocantinópolis e no
conf ronto  de vo l ta
venceu por 4 a 0 e ficou
com a vaga.

 Arbitragem
A arbitragem ficará a

cargo de Th iago de
A lencar  Gonzaga,  do
Mato Grosso do Sul, com
ass is tênc ia  de K leber
Alves Ribeiro e Renato
Gomes Tolentino. Além
do quar to  árb i t ro
Marce l l o  Rudá Neves
Ramos da Costa e do
analista de campo Jamir
Carlos Garcez, todos do
Distrito Federal.

Transmissão
A par t i da será

transmitida ao vivo pelo
si te mycujoo. tv e pelo
aplicativo MyCujoo, com
imagens d i re tas do
Estádio Mané Garrincha.
O to rcedor  pode
acompanhar  o  due lo
também pelas rádios de
Poços:  Rádio
Arqu ibancada,  Rádio
Cultura, MAK Rádio ou
Rádio Linha Direta. Além
disso, haverá cobertura
em tempo real pelo site
do Jornal Mantiqueira e
pe la  pág ina do
globoesporte.



Uma menina, de apenas
7 anos de idade, está sendo
procurada após se afogar
em um lago no Bairro
Jard im Itamaraty, zona
leste de Poços de Caldas.

Homem perde mais de 60 mil reais após cair em golpe
em Poços
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Bombeiros procuram por menina de 7 anos que
desapareceu enquanto nadava com amigos
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PM apreende menor infrator por violência doméstica no Bairro Dom Bosco
Em 15 de setembro de 2020, às 14h00min, na cidade de Poços de Caldas/MG, a Polícia

Militar foi acionada e compareceu à Rua Maracanã, Bairro Dom Bosco, para verificar denúncia
de indivíduo portando aram de fogo no local. Lá chegando, em contato com a vítima, sexo
feminino, idosa, a mesma relatou que é avó do menor e que este reside no mesmo endereço,
na casa de fundos. Nesta data, ele chegou a casa e a ameaçou de agressão, exigindo que ela
lhe desse dinheiro. Diante da negativa, o menor deixou o local e voltou após alguns minutos,
exibindo uma arma de fogo e a ameaçou de morte, a trancou em casa e correu para os fundos.
As equipes policiais cercaram a residência dos fundos e contiveram o menor infrator, que
tentou fugir pela janela, mas foi contido. Indagado, ele informou que a arma era uma réplica de
revolver calibre 357que foi localizada e apreendida. O menor infrator foi apreendido e
encaminhado à Delegacia de Polícia Civil, com o objeto apreendido.

Veículo de produto de crime localizado no Bairro Aparecida
Em 15 de setembro de 2020, às 09h50min, na cidade de Poços de Caldas/MG a Polícia

Militar foi acionada e compareceu na Rua Juscelino Barbosa, Bairro Aparecida onde localizou
o veículo Fiat/Uno Mille EP, placas CCV7094-Poços de Caldas/MG, cor fantasia, ano 1996,
furtado em 22/08/2019 na cidade de Poços de Caldas. O veículo foi removido pelo guincho ao
pátio credenciado pelo DETRAN/MG.

Veículos de produto de crime localizados no Bairro Jardim Itamaraty V
Em 15 de setembro de 2020, às 09h58min, na cidade de Poços de Caldas/MG, a Polícia

Militar foi acionada e compareceu na Rua Sebastiao Saraiva, Bairro Jardim Itamaraty V, onde
efetuou contato com a vítima, sexo masculino, idoso, a qual relatou que seu veiculo VW/Gol,
placas CGM-2080- Botelhos/MG, cor azul, ano 1990, furtado em data anterior, foi localizado na
estrada de terra que liga os bairros Jardim Kennedy II ao Jardim São Bento com um menor
infrator, sexo masculino. O veículo foi liberado para o proprietário. No local estava o veiculo Fiat/
Uno SX, placas BII4758-Poços de Caldas/MG, que havia sido furtado e foi abandonado pelo
menor infrator. Este veículo foi removido pelo guincho ao pátio credenciado pelo DETRAN/MG.

Agência Local de Comunicação Organizacional do 29º BPM

Um homem perdeu R$
61.305,00 depois de cair em
um golpe. A vítima, de Poços
de Caldas, compareceu ao
posto policial e disse que
acessou um anuncio de
leilão pelo s ite https://
leiloesreceita.org. e passou
a ter contato com uma
mulher, que dizia ser
atendente do referido site.
Durante o diálogo, a suposta
atendente encaminhou à
vítima um termo de
arrematação e o valor foi
depositado no nome de
Nicole Bertolo.

Posteriormente, a vítima
fez contato com a Receita
Federal, onde tomou
conhecimento que não é
realizado este tipo de
procedimento em caso de
leilões. Foi registrado
Boletim de Ocorrência e a
vítima orientada.

Segundo as primeiras
informações repassadas
ao jornalismo da Onda
Poços pelo  Corpo de
Bombeiros,  a garota
nadava com alguns

amigos, quando em
dete rminado momento
mergulhou e não foi mais
vista. Os militares estão no
local para iniciar as buscas
pela criança.
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Superintendente da Santa Casa é cotado para o
prêmio 100 Mais Influentes na Saúde da Década

No dia 08 de dezembro,
na Unimed Hall, em São
Paulo, será realizado o
prêmio 100 Mais Influentes
na Saúde da Década.
Diferen temente  das
edições anteriores, o já
consagrado  "Oscar da
Saúde" homenageará
neste ano os nomes mais
inf luentes  da saúde
brasileira da última década.

Na últ ima semana, a
Assessoria  de
Comunicação do Hospital
recebeu o contato de uma

A Po l íc ia  C iv i l  de
Minas Gerais (PCMG),
com apoio da Polícia
Mi l i tar,  desencadeou
operação que resultou
na  p r i são de  um
homem, de 25 anos,
investigado por tráfico
de  d rogas .  A ação
po l i c ia l  f o i
desencadeada,  na
última sexta-feira (11),
na cidade de Andradas,
Sul de Minas.

Na casa do suspeito,
a  po l í c ia apreendeu
uma porção de crack,
outra de maconha e a
quant ia  de R$ 1.889
escondida dent ro  de
um t rav es se i r o.  O
homem foi encontrado
em outro local, durante
cont inu idade  dos
t r a b a l h o s
investigativos. Após ser
autuado em flagrante,
ele foi encaminhado ao
Sistema Prisional.

PCMG prende suspeito por tráfico de drogas em
Andradas

representante da revista
Healthcare Management,
uma das  pr inc ipais
publicações l igadas a
área da Saúde no Brasil,
informando que o
superintendente da Santa
Casa, Ricardo Sá, está
muito bem cotado para
receber esta grandiosa
homenagem junto aos
maiores nomes da Saúde
brasileira da década.

Ao receber a notícia,
Ricardo Sá demonstrou
muita alegria em estar

cotado para um prêmio tão
importante. “Para mim é uma
satisfação muito grande,
porque, por apuração, a
gente percebe que existe no
Brasil 9980 hospitais entre
públicos,  privados e
filantrópicos. São muitos
hospitais, quase 10 mil em
todo o Brasil. Considerando
que cada hospital desse tem
que te r um execut iv o
profissional, que administre,
estar sendo indicado para
ser um dos 100 melhores é
para mim uma dádiva muito
grande. Eu me sinto muito
honrado, muito feliz. Isso é
um pouquinho do
reconhecimento do trabalho
que eu tenho fe ito  nos
ú lt imos 10 anos”,  d iz o
superintendente da Santa
Casa.

Nos últimos 10 anos, que
é o  tempo que  e les
observam a condição dos
100 melhores, Ricardo Sá
passou por três hospitais:
Hospital Santa Genoveva,
em Uberlândia/MG, onde
f icou de 2010 a 2016;
Hospita l Nasr  Fa iad ,  na
cidade de Catalão, no Sul de
Goiás, onde ficou por três
anos e agora aqui na Santa
Casa de Poços de Caldas,
onde es tá desde março

desse ano.
“Nesses 10 anos, uma

coisa que eu sempre atuei
com muita força  fo i
t rabalhar com cus to ,
porque custo, como se
sabe, mata uma empresa.
Trabalhe i muito com a
rentab ilidade  das
empresas e  traba lhe i
principa lmente  com as
pessoas. A gente aprende
ao longo do tempo que as
empresas são feitas de
pessoas e se você não tem
as pessoas do seu lado no
trabalho que você pretende
rea liza r, se v ocê não
consegue transmitir para

essas pessoas a dinâmica
de seu trabalho, se você
não consegue transmitir
para essas pessoas o
quanto e las  são
importan tes  para a
sus tentab il idade das
empresas , v ocê  não
consegue absolutamente
nada. Então, nesses três
últimos hospitais que eu
trabalhei, incluindo aqui
na Santa Casa de Poços,
eu sempre me preocupei
muito em ter as pessoas
ao meu lado,
compreendendo a
natureza do meu trabalho.
Graças a Deus eu sempre

consegui e ,  em  função
disso, com ajuda dessas
pessoas  e com a
compreensão de las  da
dinâmica do trabalho que eu
exerço, eu consegui, com
muita satisfação, recuperar
essas três empresas e fazer
delas empresas saudáveis”,
relata Ricardo Sá.

A eleição está sendo feita
através de votação aberta
pelo  s ite  da Healthcare
Management e pesquisa de
mercado realizada pelo
conselho editorial do Grupo
Mídia.  Para votar basta
acessar o s ite
www.100maisinfluentesdasaude.com.br.


