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Poços registra mais dois óbitos por
Covid-19 e chega a 35 mortes

Release: Funcionários da
Santa Casa participam de
palestras durante evento

ACTION da Alcoa

Incêndio atinge vegetação
na Serra de São Domingos

Comitê Covid-19 libera
música ao vivo em bares e

restaurantes a partir do
próximo dia 1º

Caldense perde em casa
para o Atlético de

Alagoinhas

Retorno dos passeios de
charretes também é

autorizado pelo Comitê
Covid-19
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NOTÍCIA

Incêndio atinge vegetação na Serra de São Domingos

VERSÍCULO DO DIA
E conhecereis a verdade, e a

verdade vos libertará.

João 8:32

Caldense perde em casa para o Atlético de Alagoinhas
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NOTÍCIA

G1 Sul de MInas*

Dia do Petróleo

Previsão do
tempo

Datas Comemorativas e
fatos históricos

Um incêndio atingiu a vegetação
da Serra de São Domingos em
Poços de Caldas (MG). O fogo
começou na tarde de domingo (27)
e só foi controlado na manhã desta
segunda-feira (28). Na serra estão
localizados o Cristo Redentor e a
rampa de voo livre, pontos turísticos
da cidade.

De acordo com o Corpo de
Bombeiros, uma equipe de seis
militares trabalhou na ocorrência.
Com o auxílio de sopradores foi
realizada a limpeza de uma pista
de downhill, localizada próxima ao
local. As equipes usaram aceiros,
que são cercas de terra utilizadas
para conter a propagação de
incêndios.

Ainda segundo os bombeiros,
durante a madrugada o incêndio
foi controlado e foi feito rescaldo do
local. A estimativa é que 13 hectares
tenham sido atingidos. A área será
monitorada pra evitar novos focos.

Assessoria da Caldense*

Na noite deste sábado (26),
a Caldense recebeu o Atlético
de Alagoinhas-BA no
Ronaldão, pela 2ª rodada da
Série D 2020. A Veterana foi
superada por 3 a 0, com gols
de Robert, Tobinha e Dedeco.

Os visitantes iniciaram o
jogo partindo para cima. Aos
2 minutos chute de longe e
Alyson segurou. Aos 4, troca
de passes do Atlético e Alyson
fez uma defesa espetacular.
Na marca dos 7, Damasceno
bateu da entrada da área, o
goleiro pegou e no rebote Luis
Henrique mandou por cima.

Aos 14 minutos, nova
chance dos visitantes. A bola
sobrou no segundo pau e o
atacante completou para fora
com desvio, no escanteio
mais uma chance que
assustou. Aos 35 bola alçada
na área alv iverde em
cobrança de falta e mais uma
finalização perigosa. Aos 27,
a bola sobrou na meia lua
para Damasceno, ele bateu,
mas ela subiu.

Quatro minutos depois, a
defesa alviverde perdeu a
bola no setor defensivo e
Robert aproveitou para bater
de chapa no canto e abrir o
marcador. Aos 43 Nathan
lançou Damasceno na cara
do gol e o goleiro operou um
milagre.

Na etapa complementar,
logo no primeiro lance,
Nathan bateu forte de frente
para a meta e deu trabalho

para o goleiro. Aos 11,
novamente Nathan
avançou, cortou para
dentro no bico da área e
acertou a forquilha. No
lance seguinte, Barbosa
que havia acabado de
entrar assustou os
oponentes em chute de
longe. Depois arriscou de
novo e o goleiro resvalou.

Na marca dos 17,
Franklin cometeu pênalti
ao derrubar um adversário
na áre. Alyson acertou o
canto, mas a cobrança de
Tobinha foi indefensável.
Aos 38 jogada ensaiada na
cobrança de falta dos
visitantes e Dedeco
escorou para fazer o
terceiro. Placar final:
Caldense 0 x 3 Atlético de
Alagoinhas-BA.

A Veterana volta a

campo na quarta-feira às
20h30 contra o Tupynambás
em Juiz de Fora.

Ficha técnica Caldense 0 x
3 Atlético de Alagoinhas-BA
26/09/2020

Caldense: Alyson,
Guilherme Martins, Morais,
Lucas Mufalo, Henrique
Caivano (Barbosa), Franklin
(Antonio Carlos), Lucas Silva,
Verrone, Nathan, Marco
Damasceno (Léo Rafael) e
Luis Henrique. Técnico:
Marcus Paulo Grippi.

Atlético-BA: Fábio Lima,
Edson, Mailson, Emerson,
Felipinho, Leandro Sobral
(Iran), Dionísio, Vitinho
(Naian), Jeam (Dedeco),
Russo (Reminha) e Robert
(Tobinha). Técnico: Agnaldo
Liz.

Gols: - (Caldense) / Robert
31’ 1º T, Tobinha 17’ 2º T e

Dedeco 38’ 2º T (Atlético-
BA)

Cartões amarelos:
Henrique Caivano,
Franklin, Lucas Silva
(Caldense) / Leandro
Sobral (Atlético-BA)

Cartões vermelhos: -
(Caldense) / - (Atlético-BA)

Árbitro: Silv io André
Loureiro de Lima

Auxiliares: Douglas
Almeida Costa e Helen
Aparecida Gonçalves Silva
Araújo

Público: Partida com
portões fechados devido à
pandemia

Renda: Partida com
portões fechados

Motivo: 2ª rodada grupo
A6 da Série D

Local: Ronaldão, Poços
de Caldas-MG
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Caldense se prepara para sequência de jogos fora de
casa: Tupynambás e Gama

Release: Funcionários da Santa Casa participam de
palestras durante evento ACTION da Alcoa

Na úl t ima quinta, 24,
alguns funcionários da
Santa Casa  participaram
de palestras  online sobre
saúde mental e segurança
da informação. O evento
fez par te da ação
comunitária denominada
ACTION, realizada pelos
voluntários da Alcoa.
Dentro dessa ação, ainda
serão doados R$ 10 mil,
pelo Instituto Alcoa, para a
reforma do solário da
Pediatria e, na próxima
quar ta,  30, às 20h30,
acontece uma live em prol
do Hospital, com a artista
Nany People, direto do
New York Pub.

Antes das palestras, o
presidente da Alcoa Brasil,
Otavio Carvalheira, fez um
pronunciamento,  onde
exaltou o trabalho
realizado pela Santa Casa
de Poços e parabenizou
os voluntários da Alcoa por
mais um ACTION. Logo
após o pronunciamento do
presidente da Alcoa, foi a
vez do superintendente da
Santa Casa, Ricardo Sá,
agradecer esse apoio da
Alcoa ao Hospital, que já
vem de muito anos.

“Como representante do
Hospi tal ,  a gente sabe
como é difícil administrar
uma insti tuição como a
Santa Casa. Fazemos um
esforço enorme para obter
o melhor possível, apesar
das constantes
di f i culdades. Tem sido
uma fase difícil pra gente
administrar esse problema
da covid, já  é dif íc i l

Depois de um iníc io
abaixo do esperado na
Série D 2020, a Caldense
terá dois jogos seguidos
fora de casa para dar a
volta por cima e somar
pontos. Nesta quarta-feira
(30) a Veterana encara o
Tupynambás às 20h30 no
Estádio Radialista Mário
Helênio em Juiz de Fora e
depois no sábado (03)
enfrenta o Gama-DF em
Brasília no Estádio Valmir
Bezerra às 17 horas.

A equipe se
reapresentou no Centro de
Treinamento Ninho dos
Periquitos na manhã desta
segunda-feira. O grupo
real izou a coleta dos
exames de COVID-19, fez
um trabalho regenerativo e
um apronto tát ico. Na
terça pela manhã, o time
segue viagem para Juiz de
Fora às 8 horas.

A delegação f icará
concentrada no Victory
Business Hotel . Após o
jogo, o elenco retorna ao
hotel. A diretoria alviverde
aguarda a confirmação da
logíst ica da viagem à
Brasília determinada pela
CBF, mas o t ime deve
seguir  para a capi tal
brasileira na quinta-feira,
indo direto de Juiz de Fora

ou pegando voo no Rio de
Janeiro.

Conf i ra todos os
detalhes de Tupynambás
x Caldense:

Retrospecto
Tupynambás e

Caldense se enfrentaram
apenas duas vezes na
histór ia. A pr imeira no
Campeonato Minei ro
2019, quando a Veterana
venceu por 3 a 0, com
dois gols de Romário e um
de Carlinhos. E a última
no estadual de 2020,
quando o Verdão triunfou
por 4 a 0, com gols de
João Victor (2), Kaíque
Maciel e Nathan.

Campanha
A Veterana vem de

duas derrotas, 3 a 1 frente
ao Brasiliense em Brasília
e 3 a 0 para o Atlético de
Alagoinhas-BA em Poços.
O Verdão ainda não
pontuou na competição e
ocupa a oitava posição. Já
o Tupynambás venceu o
Bahia de Feira na primeira
rodada por 2 a 1, depois
superou o Palmas por 2 a
0 e lidera o grupo com
seis pontos.

Desfalques
O Verdão não poderá

contar com o lateral-
direito Filipi Sousa nem

administrar  recurso de
Sus, imagina, ainda por
cima, em cima de um
período de covid, com
toda essa pandemia
acontecendo. É graças a
instituições como a Alcoa
que a gente consegue,
aos poucos,
ultrapassando todas as
dif iculdades.  Então, só
temos a agradecer pelo
empenho de todos, por
tudo que a Alcoa tem feio
ao longo da história da
Santa Casa. Estou aqui há
apenas seis meses, mas
já sei o quanto a Alcoa
ajuda historicamente o
Hospital. Por isso, temos
uma grat idão mui to
grande e esperamos que
esse re lacionamento
continue por mui to
tempo”,  agradeceu
Ricardo Sá.

A pr imeira palestra,
sobre saúde mental, foi
ministrada pela gerente
de Saúde Ocupacional da
Alcoa, Lilian Brandão. Em
seguida, foi  a vez do
Supervisor de
Infraestrutura Corporativa
de TI da Alcoa, Jonatas
Batista, falar sobre
segurança da informação.

A equipe de voluntários
da Alcoa responsável pelo
ACTION é formada por:
Anne Si lva, Marcel
Nardelli, Nayara Freire e
Paulo Souza.

Homenagens
Durante as palestras,

foram escolhidos seis
funcionários do Hospital
para serem

com o lateral-esquerdo
Carlos Eduardo,  que
seguem em isolamento
por conta do coronavírus.

Pendurados e
suspensos

O time alviverde não
tem jogadores
pendurados e nem
suspensos para o
confronto. Porém Nathan,
Gui lherme Mart ins,
Franklin e Lucas Silva
levaram um cartão

amarelo cada na
competição.

Gols e assistências
O lateral-direito Filipi

Sousa é o autor do único
gol da equipe até aqui,
marcado em cobrança de
pênalti no jogo contra o
Brasiliense.

Arbitragem
A arbitragem ficará a

cargo de Ronei Cândido
Alves, com assistência de
Fernanda Nândrea

Gomes Antunes e Augusto
Magno de Ramos. Além do
quar to árbi t ro Francisco
Misson Junior e do analista
de campo Renato Cardoso
da Conceição, todos de
Minas Gerais.

Transmissão
A partida será transmitida

ao vivo pelo site mycujoo.tv
e pelo aplicativo MyCujoo,
com imagens diretas do
Ronaldão, o l ink estará
disponível no site oficial da

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

homenageados, foram
eles: Karina Aparecida
Lisboa,  do setor de
Nutrição, Luisa Elena da
Costa,  do setor de
Higienização, Alexandre
de Carvalho, da
Lavanderia, Cir ineu
Roberto de Freitas, da
Enfermagem, Anísio
Moreira do Lago, do setor
de Manutenção e Marcia
de Oliveira Vilhena
Rodrigues, do setor de
Ortopedia.

Os voluntários da Alcoa
entraram em contato com
fami l iares dos
homenageados que,

secretamente, gravaram
vídeos comoventes,
deixando todos os
presentes mui to
emocionados.

O funcionário Anísio,
do setor de Manutenção,
não escondeu a emoção
ao ver seus familiares no
vídeo. “Eu só tenho a
agradecer a homenagem,
não estava esperando
uma homenagem dessa.
Eu procuro fazer meu
serviço no Hospital da
melhor forma possível. Já
tenho 12 para 13 anos de
Santa Casa e, graças a
Deus, é daqui que eu tiro

o meu sustento. Procuro
fazer o melhor a cada dia,
pensando no atendimento
das pessoas como se
fossem famil iares meus.
Pensando que uma pessoa
que está al í  no quarto,
precisando de um serviço
meu de manutenção,
poderia ser ali um parente
meu.  Agradeço mui to a
homenagem e pretendo
fazer sempre o melhor no
meu dia a dia”, disse Anísio.

Live Nany em Casa
No dia 30 de setembro,

quarta-feira, às 20h30, os
colaboradores da Alcoa,
através do programa

ACTION, pelo Insti tuto
Alcoa, realizarão uma live
com a ar t ista Nany
People, em prol da Santa
Casa de Poços.

Durante a l ive,
transmi t ida pela TV
Poços, canal do Youtube
do New York Pub e do
Facebook Nany People
Of ic ial ,  serão
arrecadadas doações
para o Hospital. A ação
tem a parceria do New
York Pub, Cic lo
Comunicação e TV
Poços.
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Segundo Bolet im
Epidemiológico divulgado
pela Secretaria Municipal
de Saúde de Poços de
Caldas, nesta segunda,
28 de setembro, são 1206
casos positivos em Poços:
destes, 749 pacientes são
c o n s i d e r a d o s
recuperados, 410 seguem
em isolamento domiciliar,
seis estão em Unidade de
Terapia Intensiva e seis
em ala ou leito clínico.

O Bolet im desta
segunda traz o registro de
dois óbitos de residentes:
um paciente de 80 anos e
uma paciente de 66 anos,
ambos com comorbidades
e que estavam em UTI de
hospi tais que atendem
pela Rede SUS. São 35
óbi tos conf i rmados no
município, em função da
Covid-19. O Boletim traz
um óbito em investigação:
a paciente de 62 anos
possuía comorbidade.

Dentre os 1206 casos
posi t ivos no município,
50,1% se referem a
pacientes do sexo
masculino. A faixa etária
de maior incidência é dos
30 aos 39 anos,  que
corresponde a 23,8% dos
casos. A taxa de ocupação
de Unidade de Terapia
Intensiva, nesta segunda,

Poços registra mais dois
óbitos por Covid-19 e

chega a 35 mortes
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Começa a corrida pela
sucessão municipal

Com a liberação da
propaganda eleitoral que
começou ontem, e o fim do
prazo para registro de
candidaturas, cujo último dia
foi no sábado, tem início
oficialmente a corrida pela
sucessão municipal onde os
cargos majoritários de
prefeito e vice, mais as 15
cadeiras do legislativo
podem mudar de donos, ou
até permanecer com os
mesmos caso o atual prefeito
seja reeleito, assim como
alguns dos atuais
vereadores.

Serão nove candidatos
disputando o direito de
comandar a prefeitura sendo
que três deles já ocuparam
o cargo e tentam a eleição
para um segundo mandato,
enquanto o atual vice
também participa da corrida
eleitoral, de olho na cadeira
do seu parceiro de governo,
com quem nunca
demonstrou afinidades
desde o início do governo.
Tanto é verdade que logo
nos primeiros meses depois
da posse o prefeito
“inventou” uma reforma para
ampliar a sala de espera do
seu gabinete para
“empurrar” o vice para mais
longe das principais
decisões do governo.

Agora chegou a hora do
acerto de contas, com o vice
disputando o mesmo cargo
do seu companheiro de
chapa na eleição passada e
pela lógica, o prejuízo para
o chefe do executivo, que
tenta a reeleição, não será
pequeno uma vez que o vice
deve “roubar” uma boa
quantidade de votos que
poderia aumentar sua
chance de vitória.

Além do vice, o atual
prefeito ainda terá mais dois
concorrentes diretos que são
ex-prefeitos e entram na
campanha mirando o dono
da cadeira mais cobiçada do
andar de cima da casa
amarela. Desejada também
por outros cinco candidatos,
entre eles uma mulher, todos
tentando convencer o
eleitorado que o melhor para
a cidade seria um nome
novo, sem as amarras do
passado, livre para fazer as
reformas e tomar as medidas
que a cidade necessita para
voltar a condição de principal
cidade da região sul-mineira

com protagonismo
politico e retomada do
desenvolvimento.

Será sem dúvida, uma
campanha interessante,
focada principalmente
nas redes sociais, onde
se dará também os
embates entre os nove
candidatos, cada um
tentando vender o seu
peixe para o eleitor que
com certeza, será
obrigado a tolerar ainda
a guerra de informações
nesse verdadeiro
confronto digital.

Ao final da campanha,
o que a população espera
é que o escolhido para
governar a cidade tenha
competência para
realizar um governo
melhor que as três
últimas administrações
que deixaram a desejar.
E caso o prefeito seja
reeleito, a esperança é de
que seu segundo
governo seja menos
individualista e mais
coletivo, até porque para
tirar a cidade do buraco
em que ela foi colocada,
o próximo prefeito vai
precisar de muito apoio e
de uma união de forças.

A torcida é para que a
campanha se desenrole
de uma maneira
civil izada, sem as
baixarias de campanhas
passadas, sem fake news
e num clima de respeito
para que no final a vitória
seja da cidade que
precisa, com urgência, de
um prefeito realizador,
que olhe para o horizonte
e não para o próprio
umbigo.

Candidato é multado
por propaganda ilegal

O candidato a prefeito
pelo Solidariedade, João
Alexandre Moura, foi o
primeiro entre os nove
concorrentes a chefia do
executivo a ser
denunciado pelo
Ministério Público
Eleitoral e terá que pagar
multa no valor de R$ 5
mil, por ter feito
p r o p a g a n d a
extemporânea na
internet, ou seja, fora do
período legal e o que é
pior, ter para que os
vídeos em que aparece,
mesmo não contendo
pedido explícito de voto,
fossem impulsionados

está em 24,55%. De 57
lei tos,  são 14 lei tos
ocupados, sendo seis por
pacientes confirmados e
residentes em Poços, o
que corresponde a
10,52%. Três lei tos,
ocupados por pacientes
residentes, considerados
casos suspei tos,
aguardando o
diagnóst ico,  o que
corresponde a 5,26%. E
cinco leitos ocupados por
pacientes de out ros
municípios,  o que
corresponde a 8,77% da
ocupação, já que a rede
hospi talar  de Poços
também recebe
pacientes de out ras
local idades.  Nesta
segunda,  são cinco
internações, conforme
descr i to na taxa de
ocupação de UTIs: dois
pacientes de Caldas, um
de Santa Rita de Caldas,
um de Águas Vermelhas
e um de Vargem Grande
do Sul. Lembrando que
estes casos não são
computados nas
estat íst icas locais
referentes aos números
de casos positivos, mas
já estão incluídos na taxa
de ocupação de leitos de
UTI ,  d ivulgada
diariamente no Boletim

Epidemiológico. No total
de 57 lei tos de UTI
disponíveis, constam os
10 leitos do Hospital de
Campanha. O Bolet im
contabiliza 19 óbitos de
não residentes: o último,
referente ao morador de
Santa Rita de Caldas, de
86 anos,  com
comorbidade e que
estava em UTI de hospital
da Rede SUS.  A
Secretaria Municipal de
Saúde lamenta e se
solidariza com familiares
e amigos das vítimas da
Covid-19. O Bolet im
também informa que já
foram real izados no
município,  somando as
redes pública e privada,
15.264 testes e exames.
Este número será
atual izado na próxima
edição do Informe
Epidemiológico.

Informe Estadual
Segundo o Informe

Epidemiológico divulgado
pela Secretaria de Estado
da Saúde de Minas
Gerais,  290.137 são
casos confi rmados.  E
destes, 27.922 estão em
a c o m p a n h a m e n t o ;
254.975 recuperados e
7.240 são óbi tos por
Covid-19 registrados em
Minas.

pelo administrador da rede,
o Facebook.

Como empenhou recurso
para que os vídeos
ganhassem maior
visibilidade, feriu a legislação
o que motivou uma
representação do Ministério
Público, acolhida pelo Juiz da
350ª. Zona Eleitoral, Carlos
Alberto Pereira da Silva.

Comitê de campanha
A Coligação “Juntos para

Cuidar de Poços”, que tem
como candidata a prefeita
Yula Merola (Cidadania) e a
vice-prefeito Azér Zenun
Junqueira (PSL), abriu neste
domingo seu comitê de
campanha na rua Ceará,
222. O endereço será ponto
de encontro dos candidatos
e seus apoiadores, sempre
seguindo os protocolos de
segurança contra a Covid-
19, com uso obrigatório de
máscaras, disponibilização
de álcool em gel e
distanciamento social.

Esse 27 de setembro é um
dia muito importante para
nossa coligação. Marca o
início de uma trajetória que
tem como objetivo cuidar de
Poços de Caldas para que
ela volte a ter o protagonismo
que perdeu nos últimos
anos”, afirmou o presidente
do Cidadania, Lucas Della
Testa. O Plano de Governo
da coligação está organizado
em quatro pilares: Cuidar das
Pessoas, Cuidar da Cidade,
Cuidar da Gestão Pública e
Cuidar do Futuro.

Crise financeira preocupa
As redes sociais foram

bastante exploradas no
primeiro dia de campanha
eleitoral, iniciado ontem. O
candidato do grupo
Preocupados com Poços,
Geraldo Thadeu, divulgou
um vídeo caminhando pelo
Parque José Affonso
Junqueira, onde falou sobre
a preocupante situação
financeira da prefeitura.

“Poços passa por um
momento de uma crise
financeira profunda, e
necessita que ela seja bem
cuidada, que seja
reestruturada, para que
possa se recuperar. E é por
isso que eu estou aqui, como
candidato. Com um grupo
comprometido e competente,
nós vamos, assim como fiz
no passado, reverter a
situação”, disse o candidato
a prefeito pelo Republicanos.



Mús ic a ao  v iv o em
bares e restaurantes será
l ibe rada ,  a  pa r t i r  da
próxima quinta-feira, 1º,
em Poços de Caldas. A
informação foi confirmada
pe lo  Sec re tá r io  de
Governo da pre fe itura,
Celso Donato,  durante
entrevista à Tv Poços.  A
decisão acontece depois
que o Supremo Tribunal
Federal cassou a decisão

Retorno dos passeios de charretes também é
autorizado pelo Comitê Covid-19
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Comitê Covid-19 libera música ao vivo em bares e
restaurantes a partir do próximo dia 1º
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Veículo produto de crime localizado no Bairro Bem Bastos
Em 27 de setembro de 2020, às 09h50min, na cidade de Poços de Caldas/MG, a Polícia

Militar foi acionada e compareceu a Praça Dom Inácio, Bairro Bem Bastos, onde localizou o
veiculo Fiat/Uno Electronic, placas CAJ4171-Poços de Caldas/MG, cor verde, com queixa furto,
ocorrido na madrugada, no Bairro Centro. A proprietária, maior de idade, compareceu ao local e
verificou que alguns objetos foram furtados do interior do veículo. O veículo foi removido pelo
guincho ao pátio credenciado pelo DETRAN/MG.

Veículo produto de crime localizado na Represa do Cipó
Em 27 de setembro de 2020, às 11h30min, na cidade de Poços de Caldas/MG, a

Polícia Militar foi acionada e compareceu à Represa do Cipó, para verificar denúncia
de veículo abandonado no local e constatou a veracidade dos fatos. A equipe policial
identificou o veiculo VW/Gol. placas HAO7890- Poços de Caldas/MG, cor cinza, furtado
em 24/09/2020, no Bairro Santa Augusta. O veículo foi removido pelo guincho ao
pátio credenciado pelo DETRAN/MG

Veículo produto de crime localizado no Bairro Jardim Kennedy I
Em 28 de setembro de 2020, às 00h21min, na cidade de Poços de Caldas, a

Polícia Militar foi acionada e compareceu à Rua Zircônio, Bairro Jardim Kennedy I,
onde fez contato com a vítima, sexo masculino, maior de idade, a qual relatou que
estava em sua residência, já dormindo, momento em que ouviu um barulho e ao
verificar, constatou que o veículo VW/Gol, placas CCL0860-Monte Belo/MG, cor
vermelha, havia se chocado contra o muro de sua residência causando a quebra do
portão. Após o acidente o veículo VW/Gol se incendiou. A vítima e seus vizinhos
ajudaram a dissipar o fogo. Segundo relatos de testemunhas, uma mulher saiu do
veículo e fugiu, tomando rumo ignorado. Durante o atendimento do acidente de
trânsito, a equipe policial foi informada pelo COPOM que o proprietário do veículo
VW/Gol, havia feito contato com o 190 informando o furto do veículo na Rua Magnesita,
Bairro Jardim Kennedy. O veículo foi removido pelo guincho ao pátio credenciado
pelo DETRAN/MG.

Agência Local de Comunicação Organizacional do 29º BPM

O retorno das charretes foi
autorizado pelo Comitê
Extraordinário Covid-19 em
Poços de Caldas.

De acordo com o Comitê
a Associação dos charretistas
deverá seguir algumas
recomendações como; não
transportar crianças menores
de cinco anos. Transportar
pessoas que sejam do
mesmo convívio familiar ou
doméstico.

Não será permitido o uso
do plástico divisória. Além de
seguir as medidas de
higienização.

De acordo com o
presidente da associação dos
charretistas Reginaldo
Candido dos Santos uma
reunião com os 45
associados será realizada
nesta segunda-feira,28, para
esclarecer como e quando
será o retorno.

do Tribunal de Justiça de
Minas Gerais (TJMG) que
determinava a adesão de
m un ic íp ios  ao  p lano
“Minas Consciente”. Com
isso, a prefeitura voltou a
te r  au tonomia  pa ra
dec id i r  m edidas  de
f lex ib i l izaç ão s ob re  a
Covid-19.

“Antes esses poderes
es tav am  na m ão do
governo do estado, por

m e io  do  gov e rnado r.  A
p re fe itu ra  tem agora
auton om ia  po r  m e io  do
Co mitê  [Ext raord in ár io
Cov id -19 ]  d e  l ibe ra r
a t iv idades  pra  voc ê
[músico] se apresentar a
part ir da próxima quinta-
feira”, disse o secretário.

A prefeitura a inda não
in fo rmou  com o  s e rá  o
protocolo para retomada da
atividade.
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Lei Aldir Blanc: Cadastro Municipal de Cultura se
encerra na próxima quarta-feira

Os servidores federais
aposentados, pensionistas
e anistiados políticos civis
não precisarão fazer a
prov a de  v ida anua l
(recadastramento) até 31
de outubro. O prazo, que
acabaria  na próxima
quarta- fe ira  (30),  fo i
prorrogado por instrução
normativa publicada hoje
(28) no Diário Oficial da
União.

Segundo a Secretaria de
Gestão e Desempenho de
Pessoal do Ministério da
Economia, o adiamento
teve como objetivo reduzir
a possibilidade de contágio
dos  benef ic iários pelo
novo  coronav írus .  De
acordo com a pasta, a
medida  foi necessária
porque a maioria desses
servidores são idosos e
integram o grupo de risco
para a covid-19.

A prov a de  v ida dos
servidores federais está
suspensa desde 18 de
março.  In ic ia lmente , o
recadastramento t inha
sido suspenso por 120

Prova de vida de servidores aposentados é suspensa
até 31 de outubro

Termina na próxima quarta-
feira, 30 de setembro, o
Cadastro Municipal de Cultura
de Poços de Caldas. O
cadastramento é a primeira a
primeira etapa de acesso às
ações emergenciais previstas na
Lei Aldir Blanc (Lei 14.017/2020)
e é voltado para artistas,
agentes, fazedores e espaços
culturais locais.

A Lei Aldir Blanc dispõe sobre
as ações emergenciais
destinadas ao setor cultural a
serem adotadas durante o
estado de calamidade pública
por conta da pandemia do novo
coronavírus, reconhecido pelo
Decreto Legislativo nº 6, de 20
de março de 2020.

O Cadastro Municipal de
Cultura foi estabelecido por meio

do Edital Secult nº 08/2020.
Devem se cadastrar agentes
culturais residentes e
domiciliados em Poços de
Caldas que tenham
atividades desenvolvidas nas
seguintes áreas: artesanato;
artes plásticas; artes visuais;
audiovisual; circo; cultura
digital; cultura popular; dança;
literatura, livro e leitura;
música; teatro; artes
integradas.

Também podem se
cadastrar espaços culturais
estabelecidos em Poços de
Caldas que tenham
atividades desenvolvidas em
pelo menos 24 áreas

previstas em edital, como
pontos de cultura, teatros
independentes, escolas de
música, de capoeira e de
artes, estúdios, companhias
e escolas de dança.

Os interessados em
realizar o cadastro deverão se
inscrever pelo formulário
virtual https://forms.gle/
vyeXzt7iQi3RvyrEA. Após a
conclusão do preenchimento
do formulário, o cadastrado
deverá receber, em seu
endereço eletrônico (e-mail)
informado no formulário, a
confirmação automática de
recebimento gerado pela
plataforma digital Google

dias, até 16 de julho. O
prazo tinha sido estendido
para 30 de setembro por
outra instrução normativa.

Os beneficiários que
e x c e p c i o n a l m e n t e
tiveram o pagamento das
aposen tadorias e
pensões suspensos antes
de 18 e março podem
pedir o restabelecimento
do bene fíc io . Basta
acessar o Sistema de
Gestão de Pessoas
(Sigepe) e  ped ir,  no
campo “Requerimento”, o
d o c u m e n t o
“Restabelec imento  de
Pagamento – Covid-19”.
O servidor receberá um
comunicado do
deferimento ou não do
seu requerimento por e-
mail env iado
automaticamente pe lo
Sigepe.

A Secretaria de Gestão
e Desempenho de
Pessoal es tabe lecerá
posteriormente o prazo e
a forma para realização
da comprovação de vida
dos  serv idores

Forms.
A Secretaria Municipal de

Cultura também disponibiliza
formulário impresso para
cadastro, que pode ser
preenchido de modo presencial,
mediante agendamento do
atendimento. As inscrições
poderão ser realizadas ainda por
meio telefônico.

Mais informações podem ser
obtidas na Secretaria Municipal
de Cultura (Praça Getúlio Vargas
s/n) pelos telefones (35) 3697-
2389/2335 e pelo Whatsapp 9
9273-0022, das 9h às 18h, de
segunda a sexta-feira ou pelo e-
mail secultpocos@gmail.com.

contemplados na suspensão
da prov a de v ida anua l,
assim como dos que tiveram
o pagamento
e x c e p c i o n a l m e n t e

res tabe lec ido por
solic itação v ia
Requerimento do Sigepe. A
partir da confirmação do
deferimento, caberá à

Unidade de Gestão de
Pessoas de cada órgão
res tabe lecer o
pagamento, obedecendo
ao cronograma mensal da

folha.
Mais informações estão

disponíveis no Portal do
Servidor.


