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Polícia Civil prende suspeito de
tráfico de drogas em Poços de Caldas

Conheça os vencedores do
13º Concurso de Qualidade

dos Cafés de Poços de
Caldas

Outubro Rosa reforça
importância da prevenção

também durante a
pandemia

Poços de Caldas FC
apresenta elenco para a 2ª

Divisão do Mineiro

Guitarrista Gélo Andery
produz clipe durante a

quarentena

Caldense é humilhada pelo
Gama no Distrito Federal
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NOTÍCIA

Museu Histórico e Geográfico se prepara para reabertura ao
público

VERSÍCULO DO DIA
Nem lhes esconderei mais a minha

face, pois derramarei o meu
Espírito sobre a casa de Israel, diz

o Senhor DEUS.

Ezequiel 39:29

Caldense é humilhada pelo Gama no Distrito Federal

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

Assessoria da Prefeitura de Poços*

Dia do Prefeito
Dia do Tecnólogo
Dia Nacional do Circulista

Previsão do
tempo

Datas Comemorativas e
fatos históricos

O Museu Histórico e
Geográf ico de Poços de
Caldas se prepara para a
reabertura ao público. A data
prevista para a retomada das
atividades é 12 de outubro,
feriado nacional. Para isso, a
equipe do Museu elaborou um
plano de contingenciamento,
de forma a garantir a
segurança dos visitantes e
dos servidores em relação ao
novo coronavírus.

A partir de 12/10, o Museu
passa a receber o público em
grupos de, no máximo, dez
pessoas, em seis horários
pré-definidos, sendo três no
período da manhã e três no
período da tarde. De terça a
sexta-feira, as visitas serão
realizadas às 9h, 10h, 11h,
13h, 14h e 15h.

Aos sábados, quando o

Assessoria da Caldense*

A Caldense enfrentou o
Gama na tarde deste sábado
(03) no Estádio Bezerrão no
Distrito Federal pela quarta
rodada da Série D 2020 e foi
derrotada por 5 a 0. Os gols
foram marcados por Vitor
Xavier, Nunes, Rambo,
Wallace e Emerson. O jogo foi
de dois tempos distintos. Na
primeira etapa a partida estava
equilibrada, porém no segundo
tempo a Veterana se
desconcentrou e sofreu com
as bolas aéreas.

Aos 13 minutos, surgiu a
primeira chance Gama.
Esquerdinha cortou para
dentro e bateu por cima. Aos
18, Henrique Caivano ganhou
a bola no meio campo
avançou, bateu e assustou o
goleiro. Aos 21 o Gama
avançou, Everton completou
no segundo pau e João Paulo
salvou. Aos 28, a bola espirrou,
ficou na entrada da área para
o Gama, João Paulo defendeu
o chute  na sequência gol de
Vitor Xavier. Nos acréscimos
Filipi Sousa arriscou de longe
para defesa firme de Calaça.

Na etapa complementar, na
marca de 4 minutos,
Damasceno invadiu a área, foi
derrubado e a arbitragem o
amarelou por simulação. Aos
8, cruzamento pela ponta
esquerda e Nunes se jogou no
segundo pau de cabeça para
ampliar. Momentos depois,
Barbosa entrou no lugar de
Igor Gomes, bateu de longe e

o goleiro buscou no canto.
Na sequência o Gama

teve boa chance e jogou na
rede pelo lado de fora. Aos
14, cobrança de escanteio,
Rambo subiu de cabeça e
fez o terceiro. Depois Filipi
Sousa, que estava jogando
mais avançado, invadiu a
área e bateu cruzado, a
bola passou perto da trave.
Aos 23 Caivano chutou de
longe e o goleiro defendeu
novamente. Depois João
Paulo ainda operou um
milagre.

Aos 26, bola alçada na
área, Wallace foi no alto e
testou para o fundo das
redes. A Veterana criava
algumas oportunidades,
mas não conseguia marcar.
No final Henrique Caivano
sofreu uma lesão no
tornozelo esquerdo e teve
de ser substituído. Mas aos

44, nova falta alçada na área
e mais um gol de cabeça,
desta vez de Emerson. Placar
final: Gama 5 x 0 Caldense

O Verdão volta a campo no
próximo sábado às 19h30 no
Ronaldão contra o Villa Nova.

Ficha técnica Gama 5 x 0
Caldense 03/10/2020

Caldense: João Paulo, Filipi
Sousa, Morais, Lucas Mufalo,
Verrone, Guilherme Martins,
Lucas Silva, Henrique Caivano
(Thiago Batista), Nathan,
Marco Damasceno e Igor
Gomes (Barbosa). Técnico:
Marcus Paulo Grippi.

Gama: Calaça, Everaldo,
Emerson Silva (Paulo
Henrique), Wallace (Romário),
Julio Lima, Everton (David
Souza), Andrei Alba, Nunes,
Esquerdinha (Michel Platini),
Gustavo e Vitor Xavier
(Ueslei). Técnico: Vilson Tadei.

Gols: - (Caldense) / Vitor

Xavier 28’ 1º T, Nunes 8’ 2º
T, Rambo 14’ 2º T, Wallace
27’ 2º T e Emerson 44’ 2º T
(Gama)

Cartões amarelos:
Marco Damasceno, Morais,
Thiago Batista e Marcus
Paulo Grippi (Caldense) /
Vitor Xavier (Gama)

Cartões vermelhos: -
(Caldense) / - (Gama)

Árbitro: Enoque Costa
Pacheco

Auxiliares: Lucas
Torquato Guerra e Renato
Gomes Tolentino

Público: Partida com
portões fechados devido à
pandemia

Renda: Partida com
portões fechados

Motivo: 4ª rodada grupo
A6 da Série D

Local: Estádio Bezerrão,
no Distrito Federal

Museu funciona das 12h
às 18h, os horários
abertos para v isitação
serão às 14h, 15h e 16h.
Já no domingo, quando o
horário de funcionamento
é das 8h às 14h, as visitas
poderão ser feitas às 10h,
11h e 12h. Aos finais de
semana, as visitas serão
monitoradas.

Das dez pessoas por
grupo, cinco iniciarão a
visita pelo térreo e cinco
pelo primeiro andar. Em
locais de espaço mais
reduzido, haverá
indicações no chão para
garantir o distanciamento
físico entre os visitantes.
Após 40 minutos do início
da visita, o público será
avisado sobre o término
do passeio. A entrada será

realizada pela Praça do
Museu (Praça Dr. Martinho
de Freitas Mourão), com
saída pela Rua Padre Henry
Moton.

Serão adotadas todas as
medidas de segurança, como
a utilização obrigatória de
máscaras e a
disponibilização de totem de
álcool em gel. Na próxima
semana, será realizado um
teste do plano de
contingenciamento, com a
participação dos servidores
da Secretaria Municipal de
Cultura, para verif icar a
aplicabilidade e sanar
possíveis dificuldades antes
da reabertura.

No feriado de 12 de
outubro, as v isitas serão
realizadas nos seguintes
horários: 10h, 11h e 12h. Nas

demais segundas-feiras,
o Museu Histórico e
Geográfico de Poços de
Caldas estará fechado
para manutenção. Quem
preferir pode agendar sua
visita pelo telefone 35
3697-2197.

As bibliotecas públicas
municipais, que
atualmente já funcionam
para devolução e
emprést imo de livros,
também se preparam
para a reabertura total ao
público, com a adoção de
medidas sanitárias. Como
parte das ações de
prevenção os servidores
da Secult fizeram o teste
da Covid-19, inclusive os
lotados no Museu e nas
bibliotecas, com resultado
negativo para o novo
coronavírus.
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Conheça os vencedores do 13º Concurso de Qualidade
dos Cafés de Poços de Caldas

Com recorde de
inscrição, o resultado do
13º Concurso de
Qualidade dos Cafés de
Poços de Caldas foi
divulgado no úl t imo
sábado (3) durante uma
l ive transmit ida pelo
Facebook. O concurso,
realizado anualmente pela
Café Poços, Prefei tura
Municipal, Emater e IF Sul
de Minas -  Campus
Machado, contou com a
part icipação de 54
cafeicultores e o envio de
62 amostras.

A primeira colocação da
categor ia Café Natural
ficou com Wedson Junior
Consolini, que atingiu a
pontuação média de
86,75. O segundo e
terceiro lugares ficaram
com Meire Fer rei ra
Marcondes (86,5)  e
Carmem Lúcia Junqueira
Arantes (85),
respectivamente.

Já na categoria Café
Cereja Descascado,
Despolpado ou
Desmucilado, a grande
vencedora foi Ana Maria
Cagnani  Lei te, com a
pontuação de 85,25. Os
cafeicul tores Edi laine
Zanet i  Morais (85)  e

Coronavírus: Boletim Epidemiológico desta segunda,
05 de outubro

Segundo Bole t im
Epidemiológico divulgado
pela Secretaria Municipal
de Saúde de Poços de
Caldas, nesta segunda,
05 de outubro, são 1307
casos posi t i vos em
Poços:  des tes,  931
pacientes são
c o n s i d e r a d o s
recuperados,  320
seguem em isolamento
domiciliar, sete estão em
Unidade de Terap ia
Intensiva e 12 em ala ou
le i t o c l ín ico.  São 14
novos casos em relação
a atual ização anter ior.
São 37 óbi tos
conf i rmados no
município, em função da
Covid-19.  O Bole t im
também traz um óbito em
investigação: o paciente
de 60 anos  t inha
comorbidade e estava em
UTI de hospital da Rede

SUS.
Dentre os 1307 casos

posi tivos no município,
51,1% se referem a
pacientes do sexo
masculino. A faixa etária
de maior incidência é dos
30 aos  39 anos ,  que
corresponde a 23,6%
dos casos.  A taxa de
ocupação de Unidade de
Terapia Intensiva, nesta
segunda,  está em
24,56%. De 57 leitos, são
14 l ei tos ocupados,
sendo sete por pacientes
confirmados e residentes
em Poços ,  o que
corresponde a 12,28%.
Dois leitos, ocupados por
pacientes residentes,
cons iderados  casos
suspeitos, aguardando o
diagnóst ico,  o  que
corresponde a 3,50%. E
cinco leitos ocupados por
pacientes de out ros

Francisco Otávio Lotufo
(84,5) garanti ram a
segunda e tercei ra
c o l o c a ç õ e s ,
respectivamente.

Devido à pandemia de
Covid-19, o lei lão dos
cafés premiados também
aconteceu pela internet,
sendo que as sacas dos
microlotes foram
arrematadas por valores
entre R$ 650,00 e R$
1.500,00, pelas empresas
Café 3 Corações,
Bourbon Special ty
Coffees e Olam.

O evento de premiação
será realizado em breve,
após autor ização da
Secretaria de Saúde de
Poços de Caldas.

LIVE
Com transmissão da

Vi rando TV e
apresentação de Pedro
Bertozzi ,  a l ive foi
real izada no New York
Pub e contou com a
apresentação da dupla
Wesley & Tiago. Durante
o evento onl ine, os
part icipantes puderam
conhecer o processo de
aval iação dos cafés e
ainda tiveram a chance de
acompanhar o leilão. Até
a manhã desta segunda-

feira (5) a l ive já havia
atingido cerca de 5 mil
pessoas.

Para o secretário de
D e s e n v o l v i m e n t o
Econômico e Trabalho,
Thiago Mar iano,  o
resul tado superou as
expectativas e comprova
o empenho dos
produtores rurais em
melhorar e promover os
produtos da região. “A
décima terceira edição
acontece em um ano
atípico, porém revelou a
força dos cafeicultores de
Poços de Caldas, tanto do
ponto de vista do número
de participantes quanto
dos valores do leilão, que
ficaram acima da média
dos úl t imos anos.  Por
isso, nós só temos que
parabenizar e agradecer
a todos os participantes
pelo belíssimo trabalho.”

Em mensagem
gravada exibida na
aber tura da l ive,  o
presidente da Café
Poços, João Sena,
reforçou a importância do
município para o setor
cafeeiro, sobretudo na
produção de cafés
especiais.  “Poços de
Caldas é referência. Nós

municípi os ,  o que
corresponde a 8,77% da
ocupação, já que a rede
hosp i tal ar  de Poços
também recebe
pacientes de out ras
loca l i dades.  Nes ta
segunda,  são c inco
internações, conforme
descr i to  na taxa de
ocupação de UTIs: dois
pacientes de Andradas,
um de Caldas,  um de
Santa Rita de Caldas e
um de Passos .
Lembrando que es tes
casos não são
computados  nas
es ta t í st i cas  locai s
referentes aos números
de casos positivos, mas
já estão incluídos na taxa
de ocupação de leitos de
UTI ,  d ivul gada
diariamente no Boletim
Epidemiológico. No total
de 57 le i t os  de UT I

disponíveis, constam os
10 leitos do Hospital de
Campanha. O Bolet im
contabiliza 21 óbitos de
não residentes, sendo o
mais  recente ,  do
paciente  de 48 anos,
que tinha comorbidade e
era morador de Areado.
A Secretaria Municipal
de Saúde se solidariza

com parentes e amigos. O
Bolet im também informa
que já foram realizados no
municípi o,  somando as
redes públ ica e pr ivada,
15.991 testes e exames.

Informe Estadual
Segundo o In forme

Epidemiológico divulgado
pela Secretaria de Estado
da Saúde de Minas Gerais,

308.466 são casos
confirmados. E destes,
28.033 estão em
a c o m p a n h a m e n t o ;
272.807 recuperados e
7.656 são ób i t os  por
Covid-19 registrados em
Minas.

temos um cl ima
excepcional, terras muito
boas e,  o mais
importante, altitude. Isso
faz com que os nossos
cafés sejam
reconhecidos no mundo
intei ro”,  disse ele,
agradecendo aos
participantes e também
às empresas que
colaboraram para a
real ização do 13º
Concurso de Qualidade
dos Cafés de Poços de
Caldas.

Com patrocínio de
Donato Hospital  de
Olhos, Sicredi ,  Café

Caldense e Café Poços, o
13º Concurso de Qualidade
dos Cafés de Poços de
Caldas é real izado pela
Café Poços, Prefei tura
Municipal, Emater e IF Sul
de Minas -  Campus
Machado e conta com o
apoio do S indicato dos
Produtores Rurais, Sebrae,
Associação Cafés
Vulcânicos da Região de
Poços de Caldas, Confraria
do Café do Sul de Minas,
Bourbon Specialty Coffees,
Cristais São Marcos, Yoorin
e New York Pub.  Mais
informações em
w w w . f a c e b o o k . c o m /

concursocafespocosdecaldas.
PREMIADOS
Categoria Café Natural
1º  lugar – Wedson

Junior Consolini – 86,75
2º lugar – Meire

Ferreira Marcondes –
86,5

3º lugar – Carmem
Lúcia Junqueira Arantes –
85

Categoria Café Cereja
Descascado, Despolpado
ou Desmucilado

1º lugar – Ana Maria
Cagnani Leite – 85,25

2º lugar – Edi laine
Zaneti Morais – 85

3º lugar – Francisco
Otávio Lotufo – 84,5
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O Poços de Caldas
Futebol Clube anunciou
nessa segunda-feira, 05
de outubro, 24 jogadores
que deverão integrar  o
elenco na disputa da 2ª
Divisão do Campeonato
Mineiro 2020. Além disso,
o clube conf i rmou seu
novo Centro de
Treinamento. 

Em coletiva realizada no
clube ADC Alcoa, que será
a nova casa do Vulcão, a
diretoria revelou os nomes
aprovados durante as
avaliações realizadas nas
duas úl t imas semanas.
Entre os 24 selecionados,
19 são atletas de Poços de
Caldas.  “O clube está
cumprindo a promessa de
dar oportunidade aos
jovens da cidade e da
região.  Esse é o novo
Poços de Caldas Futebol
Clube, com olhar para os
ta lentos da cidade e
também das cidades
vizinhas”,  disse o
presidente A lessandro
Gaiga.

 “Nós, mui to
c a u t e l o s a m e n t e ,
procuramos fazer com que
cada um desses atletas
treinasse no mínimo 120
minutos,  em quat ro
sessões de treinamento. E
a gente conseguiu
selecionar esse grupo da
cidade e região, um grupo
de muita qual idade”,
destacou o treinador
Paulinho Ceará.

 Os jogadores
selecionados vão passar
por exames e avaliação
física nos próximos dias e,
se aprovados, serão
efetivados como atletas do
clube.  Na próxima
semana devem chegar
novos nomes para compor
o grupo. Serão jogadores
com bagagem no futebol e
indicados pelo treinador a
f im de dar  mais
experiência ao elenco.

 Os treinamentos estão
previstos para
acontecerem de segunda
a sexta-feira, sempre no
período da tarde nas
pr imeiras semanas de
trabalho.

 CASA NOVA
O Poços de Caldas terá

como casa para sua
preparação o clube ADC
Alcoa. At ravés de uma
parceria com a empresa
Alcoa Alumínio S/A,  o

Poços de Caldas FC
apresenta elenco para a 2ª

Divisão do Mineiro
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Curtas
*  S egundo

levantamento fei to pelo
jornal O Globo, nesta nos
5 .570  mun i c í p i os ,  o
número de candidatos a
prefeito com chapa pura
é  bem mai o r  que nas
eleições anteriores, isso
por causa da proibição
das  c o l i gaç ões
p ropo rc i ona i s  par a o
legislativo municipal. Em
P oç os  de  Ca l das ,  po r
exemp lo ,  dos  nov e
cand idat os  a  p re fe i t o ,
qua t r o  es tão
concorrendo com chapa
pur a:  P T B ,  P DT,
P odemos  e  P SB .
C ol igados com out ros
par t i dos  es t ão PS DB ,
C i d a d a n i a ,
R e p u b l i c a n o s ,
Solidariedade e Rede.

*  E  po r  fa l ar  na
campanha dos tucanos,
uma propaganda postada
ontem nas redes sociais
apr esen ta  um l ayou t
muito parecido com uma
peç a pub l i c i t á r ia  do
c andi da to  J oão
Alexandre.  As mesmas
cores, mesmo tamanho e
d i spos iç ão das  le t ras ,
não  dá mesmo par a
acreditar que tenha sido
uma s i mp les
coincidência. Tem como
diferença o fato de que
na p ropaganda  do
prefei to não constar os
part idos que integram a
sua coligação.

*  Ter m inou  nes t e
domi ngo o praz o pa ra
qua lque r  c and i da to ,
par t i do  po l í t i co ,
coligação ou o Ministério
P úb l i co  E l e i t o ra l
impugnar os pedidos de
regi s t ro  de candidatos
que foram apresentados
pel as  agr emi aç ões
par t i dá r i as  ou
c o l i g a ç õ e s .
I ne l eg i b i l i dades .  A
J us t i ça  E l e i t o ra l  abr e
es t e  p raz o  para que
sejam feitos os devidos
quest i onamen t os  às
candidaturas requeridas.
A s  impugnações são
ações  j ud i c i a i s  que
s o l i c i t am,  à  Just i ç a
Eleitoral, o indeferimento
do pedido de registro de
um de te rm inado
candidato.

* A negativa por parte
do Ministério Público em
registros de candidaturas

Vulcão terá a sua
disposição uma área de
85.000 m² que conta,
além de um campo de
futebol ,  com piscinas,
ginásio pol iesport ivo,
academia, campo society,
quadras de Tênis, quadra
de Peteca,  quadra de
Vôlei, quadra de Vôlei de
Areia, quiosques, salão
de festas, parquinho e
lanchonete.

 No local ,  como
também estabelecido
pela parceria, serão
desenvolvidos ainda
projetos sociais de várias
modalidades esportivas,
além dos trabalhos com a
futura equipe de futebol
feminino e futebol de
base. 

Confira a relação de
atletas anunciados pelo
Poços de Caldas FC:

ATLETAS
Jorge, 16 anos -

Golei ro (Poços de
Caldas)

Rafael,  32 anos -
Golei ro (Poços de
Caldas)

Jacomell i , 19 anos -
L a t e r a l - e s q u e r d o
(Varginha)

Gabriel ,  27 anos -
Lateral -esquerdo (São
João da Boa Vista)

Gui lherme César, 21
anos - Lateral-direi to
(Poços de Caldas)

Otávio,  21 anos -
Zagueiro/Lateral (Monte
Belo)

Ivo, 21 anos – Zagueiro
(Andradas)

Vinícius, 23 anos -
Zagueiro -  (Poços de
Caldas)

Breno, 17 anos -
Zagueiro (Poços de
Caldas)

Wi l l ian,  18 anos -
Volante (Poços de
Caldas)

Tomás, 21 anos -
Volante (Poços de
Caldas)

Rafael,  22 anos -
Volante (Belo Horizonte)

Anderson S ilva

“Negão”, 21 anos - Volante
(Poços de Caldas)

Gamarra 16 anos –
Volante (Poços de Caldas)

Gamarrinha 18 anos –
Volante (Poços de Caldas)

Lucas Marci l iano, 23
anos - Meia (Andradas)

Geovani, 19 anos - Meia
(Poços de Caldas)

Carlos Eduardo, 21
anos - Meia (Poços de
Caldas)

Campestrinho, 24 anos
- Meia/Atacante (Poços de
Caldas)

Guilherme, 24 anos -
Atacante (Poços de
Caldas)

Matheus Ribeiro, 21
anos - Atacante (Poços de
Caldas)

Leonardo Vinícius, 20
anos - Atacante (Poços de
Caldas)

Negueba,  21 anos -
Atacante (Poços de
Caldas)

Fabinho,  16 anos –
Atacante (Poços de
Caldas) 

DIRETORIA E
COMISSÃO TÉCNICA

Presidente: Alessandro
Gaiga, 49 anos

Vice-presidente e
Diretor de Futebol: Fábio
Paulista, 42 anos

Treinador:  Paul inho
Ceará, 57 anos

Preparador F ísico -
Paulo Alexandre de
Oliveira, 39 anos

Fisiologista - Marcelo
Monteiro de Moraes, 43
anos

Anal ista de
Desempenho: Wagner
Ribeiro Carielo, 36 anos

Médico: Dr. Leonardo
Dore Figueiredo, 38 anos

Fisioterapeuta: Jorge
Augusto de Carvalho
Júnior, 28 anos

Nutricionista: Leonardo
Piva, 34 anos

Roupeiro: Marcelo Lima
Serafim, 46 anos

a vereador não deve
ficar apenas nas três
i mpugnações  j á
anunc iadas e
remetidas ao Juiz da
350ª Zona Eleitoral. A
Promotora Luz Maria
Romanelli de Castro e
sua equipe, anal isou
c om l upa a
d o c u m e n t a ç ã o
apr esen tada pe los
272  candi dat os  ao
l eg is la t i vo  e  out ras
impugnações podem
ser anunciadas hoje.
Aqueles que t iveram
os registros negados
pel a  J us t i ça  devem
apresentar defesa no
pr azo de s ete  d ias .
Até o deferimento do
r eg is t r o  es tão
i mped i dos  de  faze r
campanha.

* O diário oficial do
mun ic í p i o  pub l i cou
c omun ic ado  da
S ec re ta r ia  de
A d m i n i s t r a ç ã o ,
i n f ormando  que o
pregão para compra
de cestas  bás i cas
par a a l i men tação
escolar dos alunos de
educação i n f an t i l  e
ens ino  f undamen ta l
foi adiado sine die, em
v i r tude  de
quest ionamentos  no
edital. Uma nova data
par a aber t ura  das
p ropos tas  dev e se r
agendada  pe l a
secretaria.

*  A i de i a  de
apr ove i ta r  o  ant i go
r amal  f er r ov i á r i o
desde o centro, até a
z ona su l ,  par a
t rans po r te  de
passagei ros na área
urbana, lançada pelo
candidato a pre fei to
Geraldo Laier,  não é
nova.  Na ges tão do
prefei to Luiz Antonio
Bat is ta ,  quando das
tratativas para a vinda
de uma montadora de
v eí cu los ,  es ta
h ipót ese fo i
levantada. A sugestão
na época  era  que o
trem partiria da antiga
es taç ão  fe r rov i ár ia ,
passaria pelo distr ito
industrial e dali para a
zona sul, uti lizando o
antigo ramal que leva
até a Alcoa, que seria
p ro longado  at é  o
Jardim Kennedy.

*  E nt r e  os  i t ens
pos i t i vos  pa ra a t ra i r  a
montadora estavao fato
de o  ramal  f er rov iá r i o
estar local izado próximo
ao d i s t r i t o  i ndus t r i a l ,
faci l i tando o t ransporte
dos veículos fabricados
pel a  mon tado r a a t é  o
porto de Santos. O ramal
i n t erno se r v i r i a  para
t rans po r tar  os
trabalhadores não só da
montadora, mas também
de ou t r as  i ndús t r i as
s ed iadas  no  d i s t r i t o ,
a lém,  c l ar o ,  dos
moradores na zona sul.

* Outra sugestão que
veio anos depois, ser ia
aproveitar o ramal até o
distrito e dali até a zona
s ul ,  impl antando  um
s is tema  cham ado VLT
( Ve íc u l o  Leve sobre
Trilhos), isso já não seria
possível porque se trata
de um sistema que exige
um invest imento mui to
a l t o  e  que  por  esse
motivo acabou não sendo
i mp lan tada  nem em
cidades maiores,  como
Campinas e Jundiái.

*  A s uges tão
apresentada por Geraldo
Laier,  de um met rô  de
s uper f í c ie  pa rece  um
pouco amalucada,  mas
não  é ,  pe l o  con t r ár i o ,
talvez seja esta a solução
para aliviar o trânsito na
á rea cent ra l  e
p r i nc i pa l men te  na
Avenida João P inhei ro.
Não é prec iso bo la  de
cr is tal  para  prever  que
assim que as dezenas de
prédios de apartamentos,
condomínios e conjuntos
r es i denc ia i s  em
construção naquele setor
da c i dade ,  fo rem
ocupados  pe l os  novos
moradores, o trânsito na
avenida vai travar de vez.

* Maluquice é insist i r
com o Monotr i lho,  obra
que não deu certo, cuja
es t ru t ur a  p rec i sa ser
desmontada,  ou então,
i mp lan tar  um t rem
turístico ligando a antiga
estação ferroviária até a
PUC.  A suges tão dada
por  G era l do La ie r
merece, pelo menos, ser
discutida como parte de
um Plano de Mobilidade,
onde essa administração
investiu R$ 600 mil, e não
serve para coisa alguma.



A Polícia Civil de Minas
Gera is, em Poços  de
Caldas, Sul do estado,
prendeu, na última sexta-
feira (2), um homem, de 30
anos, suspeito de cometer
tráfico de drogas.

Após receber
informações de que o
suspeito receberia uma
encomenda contendo certa
quan tidade de drogas,
polic iais c iv is se
deslocaram até o local
informado pelo

Jovem de 25 anos morre afogado na Represa do Cipó
em Poços

GERALPÁGINA 5

Polícia Civil prende suspeito de tráfico de drogas em
Poços de Caldas
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Vítima de estelionato em Poços de Caldas
Em 04 de outubro de 2020, às 13h27min, na cidade de Poços de Caldas/MG,

compareceu ao posto policial a vítima, sexo masculino, maior de idade, a qual
relatou que visualizou no site OLX um anúncio que lhe interessou, sobre um veículo
VW/Saveiro, cor prata, placas OLV5793-Alfenas/MG, anunciado por um individuo
de nome Marcelo, pelo valor de R$ 19.000,00. Que consultou os dados do veículo
junto ao DETRAN e iniciou as negociações com o anunciante via telefone,
marcando uma data para ver o veículo, deslocando para a cidade de Alfenas em
03/10/2020, na companhia de colega de trabalho. No local fez contato com os
dois indivíduos, mencionados por Marcelo como seus familiares. Realizada a visita,
a vítima retornou a Poços de Caldas, de posse do veiculo e realizou duas
transferências bancárias, uma no valor de R$ 5.000, 00 e outra no valor de R$
3.000,00, em contas de terceiros,  informadas pelo suposto vendedor.
Posteriormente, a vítima acabou se desentendendo com Marcelo, visto que passou
a cobrar mais depósitos. A vítima fez contato com sua suposta irmã, de quem
tinha recebido o veículo, relatando as dificuldades em concluir o pagamento integral
durante o fim de semana, quando foi informada que o valor do veículo não era o
mencionado por Marcelo, pois o valor real era R$ 28.000,00, alegando que também
havia sido vitima de golpe. Foi registrado Boletim de Ocorrência Policial e a vítima
orientada..

PM prende foragido da justiça no Bairro São Sebastião II
Em 04 de outubro de 2020, às 13h27min, na cidade de Poços de Caldas/MG,

na Rua Eusébio Tarabole M. Franco, Bairro São Sebastião II, a Polícia Militar
abordou um indivíduo, sexo masculino, maior de idade, e em pesquisa ao sistema
informatizado, verificou que havia contra ele um mandado de prisão em aberto,
por crime contra o patrimônio. O autor foi preso e encaminhado à Delegacia de
Polícia Civil.

Agência Local de Comunicação Organizacional do 29º BPM

Um homem de 25 anos se
afogou na Represa do Cipó,
em Poços de Caldas, neste
domingo (4). De acordo com
o Corpo de Bombeiros, o
jovem estava fazendo
churrasco com cerca de 20
pessoas, foi nadar e
desapareceu.

Ainda segundo os
bombeiros, o rapaz estava
com um colchão de ar, que
acabou virando. O Corpo de
Bombeiros explicou que os
amigos demoraram a dar
falta dele, observando a
ausência do rapaz cerca de
uma hora depois.

Os bombeiros salientaram,
ainda, que foram as próprias
pessoas que estavam na
represa que fizeram a
retirada do corpo submerso
na água e que quando a
equipe chegou ao local o
jovem já estava sem vida.

denunciante, onde
visualizaram o suspeito
recebendo um pacote.

Realizada a abordagem,
foi identificado que, no
interior da embalagem
recebida, hav ia certa
quantidade de skank e um
invólucro contendo haxixe.

Prosseguindo com os
trabalhos po lic iais , na
residência do suspeito,
foram apreendidas, ainda,
sementes de substância
semelhante a maconha,

uma balança de precisão,
uma faca supostamente
utilizada para fracionamento
das substâncias, frascos
contendo o nome de diversos
tipos  de drogas e
embalagens para o
acond ic ionamento dos
entorpecentes.

O suspeito foi preso em
flagrante e, em seguida,
encaminhado ao Sistema
Prisional.
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Guitarrista Gélo Andery produz clipe durante a
quarentena

Desde o início do mês, a
estátua do Cristo Redentor no alto
da Serra de São Domingos,
assim como o pergolado do
Parque José Affonso Junqueira
(ao lado da Fonte Luminosa) e
as colunas do Parque Darcy
Vargas na Rua Junqueiras, estão
com iluminação rosa, em alusão
ao Outubro Rosa, movimento
mundial que visa esclarecer sobre
a importância do diagnóstico
precoce de doenças como o
câncer de mama e o câncer de
colo de útero. O mês temático tem
a intenção de sensibilizar sobre o
diagnóstico precoce e gerar mais
ações de promoção de saúde.
Toda mulher que tem ou já teve
atividade sexual e que possui
entre 25 e 64 anos de idade deve
fazer a coleta do exame
preventivo. Mulheres entre 50 e
69 anos devem fazer uma
mamografia a cada dois anos,
segundo protocolo do Ministério
da Saúde.

Neste ano, a exemplo de
outros, o Outubro Rosa será
realizado em diversas unidades
de saúde do Município, mas de
forma diferente e com a
observação de cuidados

Outubro Rosa reforça importância da prevenção
também durante a pandemia

A pandemia causada pelo
novo coronavírus colocou boa
parte do mundo em
isolamento social, fazendo
com que a maioria dos
artistas, principalmente na
área musical, produzissem
ainda mais novos conteúdos,
quer seja, para seus fãs,
alunos e seguidores em suas
redes sociais. No entanto, a
quarentena não impediu o
guitarrista poços-caldense
Gélo Andery a ficar de braços
cruzados. Esperando o novo
normal acontecer, o músico e

necessários em função da
pandemia. As ações incluem a
divulgação das orientações
sobre o câncer, os exames
preventivos e periódicos.
Durante o mês, os agentes
comunitários de saúde
trabalharão na busca ativa de
pacientes para rastreamento de
câncer de mama e colo de útero.
Além disso, em cada região da
cidade, haverá o atendimento
em horário estendido, a ser
estabelecido e divulgado pelas
equipes de Estratégia de Saúde
da Família, de acordo com o
cronograma de cada unidade.
As ações visam a promoção do
autocuidado, a realização de
exames clínicos, o
agendamento de exames
preventivos (papanicolau) e
mamografias, em especial para
pacientes com idades entre 50
a 69 anos, faixa etária
preconizada pelo Ministério da
Saúde para o rastreamento.
Mulheres com sintomas ou com
histórico de câncer de mama na
família também podem fazer o
agendamento, de acordo com
avaliação médica a ser feita na
unidade de atendimento.

professor compôs "Reborn
from the Storm" (Renascido
da Tempestade) que teve as
notas musicais
transformada em um clipe.

Para o guitarrista compor
foi o seu primeiro feito na
música. Isso foi antes dele
aprender a tocar alguma
canção. "Sei lá porque, mas
encontrei na música o
caminho para me expressar,
para dizer o indizível. Minhas
alegrias, minhas dores e
minhas questões
existenciais estão nas

minhas notas. Minhas cordas,
minhas veias", comenta.

Andery diz que “Reborn from
the Storm” é sobre muitas
coisas, muitas dores e
questões. É um grito dentre
milhares de gritos internos. É
um tour de força emocional,
física e mental. "Acho que sou
eu inteiro em busca de
evolução, de solução. Muitos
aprendizados aconteceram
neste processo: técnicas no
meu instrumento, na gravação,
na edição de vídeo, na
idealização de um roteiro para
o clipe. Muitas tarefas e apenas
uma mente solitária", ressalta.

Em determinado momento o
músico percebeu que
precisava de alguém e
convidou o fotógrafo e arte
finalista Luciano Santos para o
projeto. "Achei o Luzinho. Ele
veio com o coração na lente,
trazendo soluções para as
filmagens", pontua.

Em tempos de
distanciamento social Andery e
Santos, roterizaram a canção
e colocaram em prática a
captura das cenas. Apenas os
dois, como equipe começaram,
as filmagens. Foram dois
meses de projeto, na
madrugada, na manhã e no
entardecer e monitorando a
previsão do tempo para quando

a chuva chegasse em Poços.
"Somos amigos de longa

data e agradeço a confiança
que o Gélo depositou em
mim. Esse mundo dos vídeos
é novo para mim, pois a
minha vivência é em
fotografia, mas acho que
consegui fazer a leitura do
áudio visual que a bela
música dele representa",
comenta Santos.

De resto, vale dizer, que
dentre as muitas angústias de
“Reborn from the Storm”,
existe uma bem peculiar que
é a pandemia. Essa imprime
na cabeça dos músicos,
artistas, produtores, técnicos

de áudio e de todos os
profissionais envolvidos no
cenário artístico, um
turbilhão, uma tormenta de
questões, um mar sem fim
de dúvidas. (Renascido da
Tempestade) é sobre isso
também.

"Gostaria de agradecer
ao meu parceiro Luzinho.
Isso não teria ficado assim
sem a presença dele. Que
sorte ter esse parceiro.
Obrigado também ao Titho
Fonseca pela pilotagem do
drone com imagens
fantásticas.

Para o fotógrafo agora
em tempos ainda de

quarentena é que reascenda
logo a esperança de dias
melhores e para o guitarrista é
vida longa a música.

"Renasceremos meus
caros, a arte não é matável, a
arte não é morrível. Porque
não há nada que não seja
metaforado pela arte", finaliza
o músico.

O clipe pode ser conferido
no canal do Youtube,
Facebook e Instagram Gélo
Andery e também apontando
a câmera do seu celular no
QRcode nesta página.


