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Decreto que será publicado nesta quarta reduzirá
horário de bares e fechará parques e clubes

Prefeitura decreta luto
oficial pelo falecimento de

Padre Graciano Cirina

Vereador Paulo Eustáquio
está internado em estado

grave com Covid-19

Secretaria de Saúde
confirma o 60º óbito por

Covid-19 em Poços de
Caldas

Publicado resultado do
edital para espaços

culturais da Lei Aldir Blanc

Número de Atendimentos
no Ambulatório de Covid

mais que duplica no mês de
novembro
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NOTÍCIA

VERSÍCULO DO DIA
No SENHOR confio; como dizeis à

minha alma: Fugi para a vossa
montanha como pássaro?

Salmos 11:1

É #FAKE mensagem sobre “vale gás natalino”
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como quaisquer notícias que não representem sua linha.
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NOTÍCIA

Redação*

Dia da Astronomia
Dia Nacional das Relações

Públicas
Dia Nacional do Samba
Dia Pan-americano da Saúde

Previsão do
tempo

Datas Comemorativas e
fatos históricos

O Comitê Municipal Gestor
do Plano de
Contingenciamento em
Saúde do Coronaví rus,
publica nesta quarta-feira
(02) no Diário Ofic ial do
Municíp io, um decreto
reduzindo diversos avanços
que Poços de Caldas teve
durante a pandemia de
Covid-19. As providências
serão tomadas, à princípio
por 14 dias, para reduzir o
momento terrível de contágio
que a cidade passa devido à
irresponsabilidade de
diversas pessoas que
começaram a viver como se
a pandemia tivesse acabado.

Confira algumas as
medidas serão proibidas a
partir desta quarta:

-Bares com e  sem
entre tenimento serão
fechados às 22h e  vão

Assessoria da Prefeitura de Poços*

A Prefeitura de Poços de
Caldas informa que é falsa a
mensagem que circula nas
redes sociais sobre a abertura de
inscrições para um programa de
auxílio gás. O texto diz que os
interessados devem se
cadastrar em um link para ter
acesso ao benefício de duas
parcelas de R$ 90.

Desde a semana passada, os
diversos equipamentos da
Secretaria Municipal de
Promoção Social estão
recebendo ligações de pessoas
que acessaram o link via
Whatsapp e desejam mais

informações sobre o assunto.
A Secretaria Municipal de

Comunicação Social alerta
para a tentativa de golpe, já
que não há nenhum cadastro
deste tipo aberto pela
Prefeitura e a mensagem
direciona o usuário para um
site não oficial. “As
publicações da Prefeitura de
Poços de Caldas são feitas
diretamente no site
i n s t i t u c i o n a l
www.pocosdecaldas.mg.gov.br,
tanto no Diário Oficial
Eletrônico como no campo
destinado a notícias. As

informações são compartilhadas
também nas redes sociais
oficiais da Prefeitura. Em caso
de dúvida, além de pesquisar
nesses locais, o cidadão pode
utilizar também nossa
ferramenta de checagem de
informações”, destaca o
coordenador de Imprensa e
Comunicação Social, Paulo Ney
de Castro Jr.

Combate às fake news!
A Prefeitura de Poços de

Caldas oferece uma ferramenta
de checagem de fatos e
combate às fakes news,
disponibilizada no Sistema de

Ouvidoria Online, o e-Ouve.
A ferramenta de fact-checking
pode ser utilizada sempre que
um cidadão precisar
confirmar alguma informação
relacionada aos atos da
Prefeitura, secretarias
municipais e autarquias.

O Sistema de Ouvidoria
Digital via aplicativo está
disponível para download
gratuito nos serviços de
distribuição digital de
aplicativos (basta digitar
eOuve) ou pelo site http://
pocosdecaldas.eouve.com.br.

Na dúvida, não
compartilhe!

Decreto que será publicado nesta quarta reduzirá horário de
bares e fechará parques e clubes

manter apenas 40% de
ocupação.

-Parques Públicos
serão novamente
fechados.

-Clubes socia is,
esportivos e s imilares
serão fechados.

-Parques de diversão e
parques temáticos serão
fechados.

- D i s c o t e c a s ,
danceterias, salões de
danças e similares serão
fechados.

-Jogos de sinuca em
bares serão proibidos.

-Jogos eletrô incos
recreativos serão
proibidos.

-Serv iços de bufê
serão fechados.

-Produções teatrais
serão paralisadas.

-Produção de

espetáculos circenses, de
marionetes e similares serão
paralisadas.

-Produção de espetáculos
de rodeios, vaquejadas e
similares serão paralisadas.

Além disso, outros
serviços permanecerão no
sistema híbrido que já estão
func ionando, enquanto
outros ainda serão
paralisados.

Além disso, a
fiscalização de
estabelecimentos que ue
estão  fazendo coisas
erradas será mais
rigorosa. Todos já foram
notificados e a próxima
medida será a suspensão
do álvara de
funcionamento. Serão 14
dias de f iscalização
intensa.
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Prefeitura decreta luto oficial pelo falecimento de
Padre Graciano Cirina

Secretaria de Saúde confirma o 60º óbito por Covid-19
em Poços de Caldas

Segundo Boletim
Epidemiológico divulgado pela
Secretaria Municipal de Saúde
de Poços de Caldas, nesta
terça, 01 de dezembro, são
2048 casos positivos em
Poços: destes, 1587 pacientes
são considerados
recuperados, 376 seguem em
isolamento domiciliar, 12 estão
em Unidade de Terapia
Intensiva e 13 em ala ou leito
clínico. São 40 novos casos
em relação a última
atualização. São 60 óbitos no
município em função da Covid-
19, com um registro trazido
nesta atualização: um paciente
de 89 anos que possuía
comorbidades. A Secretaria
Municipal de Saúde se
solidariza com parentes e
amigos neste triste momento
de perda.

Dentre os 2048 casos
positivos no município, 50,7%
se referem a pacientes do sexo

A Prefeitura de Poços
de Caldas vai decretar luto
oficial pela morte do Padre
Graciano Cirina,  que
faleceu na noite de
segunda,  d ia 30 de
novembro, aos 63 anos.
Natural da Itália, chegou a
Poços de Caldas em 1994.
Cinco anos depois, fundou
a Paróquia Sagrado
Coração de Jesus, que
sempre se destacou pela
grande ação social
promovida na
comunidade.

Padre Graciano sempre
acreditou no esporte como
meio de inserção social e
desenvolvimento humano.
Desenvolvia, em uma das
comunidades mais
carentes do município, no
bairro São José, o projeto
APHAS (Associação de
Promoção Humana e Ação
Social) ,  com diversas
atividades, com ênfase
para os projetos
esportivos. Pe Graciano
acreditava que o esporte é
uma alavanca para a
cidadania,  pois
proporciona aos jovens o
acesso à cidadania,  à
convivência com respeito
e amizade. Acreditava no
futebol como uma escola
de vida.

A APHAS, cr iada em
2007,  desenvolve dez
projetos na comunidade,
entre eles o Poços Ativa.
Inic iado em 2018,  por
meio de um convênio com
a Prefeitura, leva iniciação
esport iva e diversas
outras modal idades a
todas as regiões da
cidade.  Além deste,
existem ainda os
programas Escola de
Música no São José,
Escola de Vida e Futebol,
Se essa rua fosse minha,
Maria Cinderela, Estação
Digi tal ,  Unidade de
Acolhimento Infanto
Juveni l ,  Serviço de
Convivência e
Fortalecimento de
Vínculos ( em parceria
com o CRAS) e Programa
de Mãos Dadas (grupo de
convivência voltado para
a 3ª idade), além de
parceria com o Instituto
Stefanini  para
oferecimento de aulas de
informática,  visando a
inclusão digital.

Padre Graciano
trabalhou ainda para o
estreitamento dos laços
Brasil/Itália, seja por meio
de viagens guiadas por
ele próprio ao seu país

feminino. 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 terça,
está em 38,60%. São 22 leitos
ocupados, sendo 12 por
pacientes confirmados e
residentes em Poços, o que
corresponde a 21,05%. Nove
por pacientes residentes em
outros municípios, o que
corresponde a 15,79% da
ocupação. E um leito ocupado
por paciente que aguarda a
confirmação do diagnóstico, o
que representa 1,75% da taxa
total. Nesta terça, são nove
internações de pacientes de
outras cidades, conforme
descrito na taxa de ocupação
de UTIs: três pacientes de
Andradas, um de Bandeira do
Sul, um de Botelhos, um de
Caldas, um de Campestre, um
de Machado e um de São

Paulo. Lembrando que estes
casos não são computados
nas estatísticas locais
referentes aos números de
casos positivos, mas já estão
incluídos na taxa de ocupação
de leitos de UTI, divulgada
diariamente no Boletim
Epidemiológico. O Boletim
contabiliza 38 óbitos de não
residentes. O Boletim também
informa que já foram
realizados no município,
somando as redes pública e
privada, 21.779 testes e
exames.

Informe Estadual
Segundo o Informe

Epidemiológico divulgado
pela Secretaria de Estado da
Saúde de Minas Gerais,
419.655 são casos
confirmados. E destes, 26.895
estão em acompanhamento;
382.709 recuperados e
10.051 são óbitos por Covid-
19 registrados em Minas.

natal ou através de
contatos com a
embaixada ital iana no
Brasi l ,  promovendo
encontros e visitas em
Poços de Caldas.

Para o prefeito Sérgio
Azevedo, padre Graciano
viveu uma vida sendo um
semeador de esperança,
seja para os seus fiéis ou
para as crianças carentes
que atendia por meio dos
projetos desenvolvidos
pela Aphas.

Biografia
De acordo com

informações divulgadas
pela Paróquia Sagrado
Coração de Jesus, padre
Graziano Cirina nasceu
em Cagliari, na ilha da
Sardenha, Itália, no dia 24
de maio de 1957. Após os
estudos juvenis e uma
grande paixão pelo
futebol que praticou dos
12 até os 19 anos,
profissionalizando-se aos
17 no t ime juveni l  do
Cagl iar i ,  uma grave
doença o t i rou dos
gramados.

Aos 21 anos sentiu o
chamado e se orientou ao
sacerdócio, formando-se
em Teologia, com pós-
graduação em Teologia

Pastoral ,  na Pontif ícia
Faculdade do Sagrado
Coração.

Foi ordenado padre no
dia 23 de abril de 1984,
na catedral da cidade de
Chioggia, como membro
da Comunidade
Missionária de Villaregia.

Em 1988 veio ao Brasil
e atuou na paróquia de
São Sebastião, bairro de

Betânia em Belo Horizonte.
De 1991 até agosto de 1994
fez trabalho de animação
missionária na Itália.

Em outubro de 1994
voltou ao Brasil, deixou a
Comunidade Missionária e
se instalou na Diocese de
Guaxupé onde foi acolhido
por Dom José Geraldo
Oliveira do Valle e o clero.

De 1994 até abril 1999 foi

vigár io paroquial  na
Paróquia São João Bosco
de Poços de Caldas. De
1996 até 2000 foi
coordenador pastoral do
setor  de Poços de
Caldas. Em abril  1999
recebeu a tarefa de
fundar a nova paróquia
onde trabalhou até seus
últimos dias como padre
emérito. Foram 36 anos
de sacerdócio.
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A Secretaria Municipal
de Cul tura  pub l i cou,
nesta terça-feira (1º),  o
Edi ta l  Especial  no 12/
2020,  vo l tado  para a
se leção de propostas
que tenham por
f i na l i dade favorecer  a
realização de atividades
de fo rmação,  por
intermédio de ciclos de
debates ,  rodas  de
conversas e outras ações
simi lares,  que visem à
ampl iação das
discussões sobre temas
contemporâneos da
cultura e da arte.

O edital  se dest ina à
apl icação dos recursos
recebidos por  meio da
Lei  A ld i r  B l anc  (Le i
Federal nº 14.017), que
dispõe sobre as ações
emergenciais destinadas
ao setor cultural a serem
adotadas  durante  o
es tado de ca lamidade
públ i ca  causada pe lo
novo coronavírus e em
conformidade com o
Decreto  Munic ipa l
13.413, que regulamenta
a referida lei em âmbito
municipal. O edital está
disponível no Anexo I do
D iár io  Of i c ia l  do
Municíp io  des ta terça-
fe i ra  (h t t ps : / / b i t . l y /
3fUa5v5).

“Com esse ed i ta l
buscamos ações como
rodas  de  conversa,
seminár ios e c ic los de
debate que favoreçam a
discussão sobre a cultura
no contex to  da
pandemia,  sobre a
produção cultural local,
meios digitais de difusão
e novas  formas de
acesso,  caminhos  da
produção e ges tão,
e m p r e e n d e d o r i s m o
cul tura l  e  economia
cr iat iva,  por  exemplo” ,
des taca o  secretár io
mun ic ipa l  de Cul tura ,
Gustavo Dutra.

Podem se inscrever
pessoas  f í s i cas ou
jurídicas com a atuação
pr ior i tá r i a  ar t í s t i co-
cultural com apenas uma
propos ta  em qua lquer
das linguagens previstas:
ar tesanato ,  ar tes
plást icas, artes visuais,
aud iov i sua l ,  cu l t ura
d ig i ta l ,  c i r co ,  cu l t ura
popular,  dança,
literatura, música e teatro

Edital da Lei Aldir Blanc
seleciona atividades de

formação na área cultural
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Curtas
*  Não fo i  apenas a

advogada Fernanda
Cr is t i na Soares ,
assessora j ur íd i ca  do
Procon que a tuou na
defesa dos  processos
ele i torais,  regis t ros de
candida tos  e  como
advogada da col igação
Poços Segue em Frente.
Em todos os processos
aparece também Lais de
Ol i ve i ra  Lavras,  que é
contratada da Prefeitura
e t raba lha como
advogada no setor  do
CREAS(Cent ro  de
Referência Especializado
de Assistência Social ) .
Segundo publ icação no
Portal da Transparência,
Lais recebeu no mês de
outubro salário no valor
de R$ 5.533,82.

* A dupla de advogadas
que mantém vínculo com
o Munic íp io ,  ocupando
cargos  na Prefe i t ura
atuou nos  processos
durante período de férias,
o  que não s ign i f i ca
rompimento do víncu lo
empregatício. Para atuar
nos processos eleitorais,
sem questionamentos por
abuso do poder
econômico por parte dos
candida tos ,  as
advogadas deveriam ter
s ido exoneradas  dos
cargos  e  se fosse do
in teresse da
a d m i n i s t r a ç ã o ,
recont ra tadas  após  a
eleição. Na análise de um
exper iente  advogado,
acostumado a atuar  na
área eleitoral, como isso
não aconteceu,  o
Min is té r i o  Públ i co
E le i t ora l  abr i u
procedimentos contra a
atuação das  duas
prof i ss iona i s  da
advocacia nos refer idos
processos.

*  A in formação que
c i rcu lou ontem nos
bast idores  também
deixou apreens ivos  os
candida tos  à  Câmara
Munic ipal  dos  par t i dos
que in tegraram a
coligação Poços Segue
em Frente (PSDB, DEM,
PSC,  Progress is tas  e
Avante) uma vez que as
duas advogadas que
mantém vínculo com o
poder públ ico municipal
foram responsáveis pelos
reg is t ros das a tas das

convenções e  dos
candidatos a vereador
das  l egendas que
integram a coligação.

* Com todo o Estado
de São Paulo incluído
na Onda Amarela e a
região do Sul de Minas
Gerais, de acordo com
o p lano Minas
Consc iente  também
inc l u ída na mesma
onda,  com a
f lex ib i l i zação não
liberada para todas as
at i v idades,  va i  ser
difícil para o Comitê do
Covid-19 em Poços de
Caldas não aderir  as
mesmas res t r i ções ,
principalmente com o
número de casos
aumentando todo dia.
O p re fe i to  Sérg io
Azevedo,  na colet iva
da semana passada já
a le r tou para esta
possibil idade.

* Além do DEM e do
PSDB par t i dos  que
saí ram for ta lec idos
das  e le i ções
municipais, também o
MDB foi  vitor ioso em
algumas capitais e em
cidades com mais de
200 m i l
hab i tantes .Ontem à
tarde j á  t i nha um
emedebista contando
prosa em um dos cafés
do centro, garantindo
que a l egenda por
aqui ,  que elegeu um
vereador,  também
promete renascer das
c inzas e quem sabe
até lançar candidato a
deputado na próxima
eleição.

*  Pe lo  menos a té
baixar a poeira, não é
aconselhável convidar
para o mesmo café o
t r i o  f ormado por
DemiltonVacarelli, Luiz
Fonseca e Luiz Antonio
Bat i s ta ,  t odos  do
ex t in to  grupo
Preocupados com
Poços. Agora cada um
parece estar
preocupado em cuidar
da própr ia  v i da e
segui r  caminhos
diferentes na política

* Nos próximos dias
a d i reção do
Democratas  deve
convocar uma reunião
da execut iva com os
vereadores eleitos, os
não reeleitos e alguns

dos  sup len tes  para
analisar o comportamento
da legenda no próximo
mandato e ,
pr inc i pa lmente,  l avar
roupa suja.  Dizem que
será preciso muito sabão.

*  Enquanto os
processos seguem o
curso normal na justiça, o
comando do execut i vo
toca o dia-a-dia sem se
preocupar  com as
pendências judiciais. No
seto r  de pessoal  j á
preparam até mesmo a
folha de pagamento para
o final deste mês e para o
mês de janeiro, passando
de uma admin is t ração
para outra como se fosse
apenas uma s imples
virada do ano. A ordem do
andar de cima da casa
amarela é para tocar o
barco e  cont inuar
trabalhando. Eleição por
lá já é coisa do passado.

* Com os resultados do
segundo turno nas
c idades  que foram às
urnas  nes te  domingo
começa a se desenhar
com mai s c l areza  o
cenário para as Eleições
2022 em Minas Gerais. O
PSD é o  par t i do que
governará o  maior
número de habitantes no
Estado,  com boa
di ferença,  seguido por
DEM, PT, PP e PSDB, diz
uma anál i se  rea l i zada
pelo jornal O Tempo.

* AnnyKamei, candidata
a vereadora pe lo
So l idar i edade,  ass im
como seu pa i
Yosh inor iKamei ,  testou
posi t ivo para Covid-19.
Yoshinori  está internado
com a doença, em estado
grave,  no S anta Lúc ia
desde o  ú l t imo f im  de
semana.  Também a
esposa do vereador
Á l varo Cagnani ,  e  o
vereador Paulo Eustáquio
testaram positivo para o
Covid-19.

Com a presença de
apenas quat ro
vereadores (pres idente
Car los  Robe r to ,  L i g ia
Podestá, Marcelo Heitor e
Antonio Carlos Pereira), a
Câmara Munic i pa l
rea l i zou on tem à no i te
mais uma sessão solene,
desta vez para a entrega
do Mér i t o  M i l i ta r  a
at i radores  do Ti ro  de
Guerra.

e a integração dessas,
inseridas nos contextos
de empreendedorismo,
ges tão e  produção
cultural.

Uma mesma proposta
poderá ter a atuação de
três a cinco profissionais
ar t í s t i cos  na equ ipe,
a tuando de  forma
remunerada,  i nscr i tos
no formulário-padrão e
mediante apresentação
de currículo de atuação
na área cultural.

As inscrições vão de 1
a 7  de dezembro
m e d i a n t e
preenchimento digital do
f o r m u l á r i o - p a d r ã o ,
disponível no link https:/
/ f o r m s . g l e /
K8YAoKuE54KWgYUd9,
que pode ser acessado
no site da Prefeitura de
Poços de Caldas
www.pocosdecaldas.mg.gov.br
no espaço denominado
Editais da Cultura.

Cada pro f i ss i ona l
artístico participante da
propos ta  será
remunerado com o valor
único de R$ 1.500,00.
Poderão ser custeadas
despesas de produção
da propos ta ,  como
remuneração de
prof issional  t écnico e
serv i ços ,  no va lo r
máximo de R$ 1.000,00
para cada proposta.

A  equ ipe da
Secretaria Municipal de
Cul tura  es tá  à
d ispos i ção  para
or ien tações  pe los
te le fones  (35)  3697-
2389/2335,  pe lo
WhatsApp 9 9273- 0022,
das  9h às  18h,  de
segunda a sexta- feira,
ou pe lo  e-mai l :
secultpocos@gmail.com.

Seleção
As propostas  serão

anal i sadas  por  uma
Comissão de Seleção e
Organização,  indicada
pelo  Secretár io
Municipal  de  Cul tura ,
nomeada pela Portaria
Secul t  31/2020,
coordenada por Angela
Mar i a  Noguei ra  e
composta por Carol ina
Caponi ,  Caro l i na dos
Santos  Barbosa,
Gabr ie la  Borges
Mar t ins ,  Mar iana
Chaves Oliveira, Raissa
de Me lo  e  S i l va  e

S i l vana A lves  de
Alcântara.

Serão distribuídos 100
pontos  às  propos tas ,
levando em
consideração os critérios
de “Conceito e conteúdo
da propos ta”  e
“Capacidade técnica do
proponente e equipe”.

Lei Aldir Blanc
Este é o terceiro edital

lançado com recursos da
Lei Aldir Blanc em Poços
de Caldas. O pr imeiro
ed i ta l ,  de produção
cultural, já está em fase
de execução,  com
recursos que somam R$
812.360,00. Já o edital
vo l tado para Espaços
Culturais está em fase
de pub l i cação do
resultado final, somando
R$ 165.534,49.

Para  es te  t erce i ro
ed i ta l  de ações
format i vas  o  va l or
estimado de recursos é
de R$ 52.500,00,
des t inado à
remuneração de,
aprox imadamente,  35
agentes culturais locais.
Não es tão cont i dos
neste valor os recursos a
serem ap l i cados  em
custos de produção.

Poços  de Caldas
recebeu R$
1.195.317,78 para
destinação em 2020. A
ges tão e  o
acompanhamento dos
procedimentos de
aplicação dos recursos
es tão a  cargo de um
Comitê Gestor, formado
paritariamente por cinco
membros  do Poder
Execut i vo  e  c i nco
representantes  da
sociedade civil.

“A  Secu l t ,  com o
auxílio do Comitê Gestor,
prepara mais um edital
da Lei  Aldir Blanc, nos
mesmos moldes do
edi ta l  de produção
cul t ura l .  Com i sso,
vamos buscar atender a
ampl i tude da produção
cul t ura l  de Poços  de
Caldas com os edi tais
emergenciais, seja com
recursos municipais ou
federais,  contemplando
todos  os  agentes
cu l t ura i s  que
apresentaram proposta”,
ressa l ta  o  secretár i o
mun ic ipa l  de Cul tura ,
Gustavo Dutra.



Vereador Paulo Eustáquio está internado em estado
grave com Covid-19
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Publicado resultado do edital para espaços culturais
da Lei Aldir Blanc
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PM prende foragido da justiça no Bairro Jardim Kennedy
Em 30 de novembro de 2020, às 09h36min, na cidade de Poços de Caldas/

MG, na Rua Francisco Simão de Souza, Bairro Jardim Kennedy, a Polícia Militar
deu cumprimento ao mandado de prisão em desfavor de um autor, sexo
masculino, maior de idade, conforme ofício da Comarca de Poços de Caldas,
por crime de violência doméstica. O autor foi preso e conduzido à Delegacia de
Polícia Civil.

PM apreende arma de fogo irregular em Poços de Caldas
Em 30 de novembro de 2020, às 19h21min, na cidade de Poços de Caldas/

MG, a Polícia Militar compareceu ao Sítio Silva Galdino, na Estrada Padre José
Kentenich, zona rural, para verificar denúncia de posse ilegal de arma de fogo.
No local a equipe policial fez contato com o proprietário, sexo masculino, maior
de idade, o qual relatou que tinha um revólver guardado dentro de um pé de
bota em seu quarto, arma esta que foi encontrada há alguns dias, jogada em
uma área de mata do sít io. Com aquiescência dele, os policiais militares
efetuaram buscas no interior do imóvel e localizaram a arma de fogo tipo revólver,
calibre .38, com numeração raspada, contendo cinco munições intactas. O autor
foi preso e encaminhado à Delegacia de Polícia Civil, com o material apreendido.

PM prende autores de tráfico de drogas em Poços de Caldas
Em 30 de novembro de 2020, às 13h36min, na cidade de Poços de Caldas/

MG, a Polícia Militar verificou denúncia de tráfico de drogas na Rua Dom Bosco,
Bairro Dom Bosco, onde procedeu à abordagem de dois indivíduos, sexo
masculino, maiores de idade. Em varredura pelo local da denuncia, foram
localizados 05 invólucros plásticos contendo crack, uma bucha de maconha e
02 cartuchos deflagrados de munição cal .22.  Um dos indivíduos tentou
empreender fuga, sendo perseguido e capturado. Ambos os autores foram presos
e conduzidos à Delegacia de Polícia Civil, com os materiais arrecadados.

Agência Local de Comunicação Organizacional do 29º BPM

O vereador de Poços
d e  C a ld a s ,  P a u lo
E u s t á q u io  d e  S o u za
(MDB)  te s tou  pos i t iv o
pa ra  Co v id -1 9  e  e s tá
internado na UTI de um
h o sp i ta l  pa r t ic u la r  d a
cidade.

A  in f o r m a ç ã o  f o i
confirmada nesta terça-
feira,1°, pela assessoria
de imprensa da Câmara
Municipal.  O vereador
está com boa parte dos
pulmões comprometida,
p o r  i s s o  o  e s ta d o  d e
s a ú d e  d e le  é
c o n s id e ra d o  g r a v e ,
segundo informado.

Paulo  Eustáquio  é o
s e g u nd o  v e re a do r  d a
c i d a d e  q u e  t e s t o u
positivo para o vírus. Em
agosto ,  o  par lam en ta r
Mar c e lo  H e i t o r  (P SC )
ta m b é m  f o i

Foi publicada no Diário
Oficial do Município (Edição
Suplementar 581) a
Portaria Secult nº 32/2020,
que torna público o
resultado do Edital Especial
nº 10 da Secreta ria
Municipal de Cultura,
voltado para manutenção
ou produção artística dos
espaços culturais locais,
com recursos da Lei Aldir
Blanc (Lei Federal 14.017/
2020).

Foram inscritas 30
propostas no edital, das
quais 28 foram
selecionadas e duas
inabilitadas por estarem em
desacordo com o edital.
Das 28 selecionadas, 9
foram inscritas na
modalidade “Manutenção”
e 19 na modalidade
“Produção”.

Puderam participar do
edital - o segundo com
recursos da Lei Aldir Blanc
no município - os espaços
culturais que tiveram seu
cadastro homologado pela
Secretaria Municipal de
Cultura, mas modalidades
de manutenção do espaço
cultural (destinada aos
espaços que tiveram suas
atividades interrompidas
por força das medidas de
isolamento socia l e
consigam comprovar

despesas ligadas
diretamente à manutenção
do local); e produção
artística (destinada aos
espaços que tiveram suas
atividades comprometidas
por força das medidas de
isolamento social, mas não
têm despesas
comprovadas para serem
custeadas, de forma a
oportunizar a realização de
uma produção artístico-
cultural, por meio de
produtos audiov isuais,
gravações, atividades de
pesqu isa e ou tros
formatos).

O edital voltado para
Espaços Culturais  tem
investimentos de  R$
165.534,49. Poços de
Caldas recebeu R$

d ia g n o s t i c a d o  c o m
C o v i d -1 9  e  s e
recuperou.

C on fo rm e  o  A t o  d a
Me s a  D i re t o ra  n º  11 /
2020, que dispõe sobre
o retorno das ativ idades
presenciais da Câmara,
medidas de segurança e
h ig i e n e  v is a n d o  a
p r e v e n ç ã o  à
d i s s e m in a ç ã o  e
c o n t á g io  d a  d o e n ç a
es tão  se ndo  tomadas
desde o mês de junho.
Este mesmo ato prevê
q u e  o  t r a b a lh o  d o s
s e rv i d o re s  e
parlamentares continue
a ser realizado, no que
fo r poss ív el, de forma
re m o ta ,  in c lu s i v e  a
pa r t ic ipa ç ã o  e m
re u n iõ e s  o f ic i a i s  d a
câmara.

Fonte: Onda Poços

1.195.317,78 para
destinação em 2020, por
meio da Lei Aldir Blanc. A
gestão e o acompanhamento
dos procedimentos de
aplicação dos recursos estão
a cargo de um Comitê
Gestor, formado
paritariamente por c inco
membros do Poder Executivo
e cinco representantes da
sociedade civil.

O resultado está
disponível neste link https://
bit. ly/2VoCyzz. Os
proponentes responsáveis
pelas propostas
selec ionadas serão
convocados a apresentar a
documentação básica, de
acordo com o edital, a partir
de comunicação da equipe
Secult.
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Confira os pontos e dias da vacinação antirrábica na
região Central

Novembro foi o quarto mês
de funcionamento do Centro de
Enfrentamento à Covid-19,
popularmente chamado de
Ambulatório de Covid. Durante
o período, foram 2.679
atendimentos, número mais
que o dobro do registrado no
mês de outubro, quando foram
realizados 1.014 atendimentos.
No mês de novembro, a média
foi de 89,3 atendimentos
diários. Foram 684 testes
realizados, com média diária de
22,8 testes e 184 resultados
positivos durante o mês de
novembro. No mês de outubro
foram 435 testes. Na média:
foram 32,7 pacientes atendidos
por dia, no mês de outubro,
com a realização de 14,03
testes rápidos diários e 2,54
resultados positivos.

Em setembro, foram: 1.656
pacientes atendidos, com a
realização de 790 testes e 116
diagnósticos positivos. Já em
agosto, primeiro mês de
funcionamento do Ambulatório
de Covid, foram 1.236
pacientes atendidos, com a
realização de 606 testes, sendo
96 resultados positivos.

Número de Atendimentos no Ambulatório de Covid
mais que duplica no mês de novembro

Continua esta semana,
agora na região Central, a 33ª
Campanha de Vacinação
Antirrábica. Nesta sexta, 04,
das 8h às 12h, tem drive de
vacina no Parque José Afonso
Junqueira, atrás do Palace
Hotel. O drive thru de vacina é
uma maneira de evitar as
aglomerações nos pontos de
vacinação. Algumas
recomendações importantes
para a vacinação em drive
são: transportar os animais
observando as normas de
segurança estabelecidas;
levar outra pessoa para
auxiliar no transporte e manejo
dos animais na hora da
vacinação; no caso de animais
mais agressivos, colocar a
focinheira para evitar
acidentes. Além disso, nos
drives, são vacinados
exclusivamente animais que
estejam sendo transportados
em veículos. Além do drive, no
sábado, 05, a vacinação será
realizada em diversos pontos
da região Central, nos
seguintes horários:

Centro – 05 de Dezembro
– Sábado

FOTO: ONDA POÇOS

Horário: 08h às 11h30 e
13h às 16h30

Ginásio Poliesportivo
Moleque César – Rua Vivaldi
Leite Ribeiro s/nº –
Cascatinha

UBS Quisissana – Rua
Geni Vilas Boas Tardeli, 50 –
Bairro São José

UBS São José – Rua
Professora Lourdes Mourão,
s/nº – Jardim Centenário

UBS Santa Ângela – Rua
Manuel Luís Zuanella, 30 –
Santa Ângela

UBS Santa Augusta – Rua
Professora Nicolina
Bernardo, s/n – Santa
Augusta

Escola Municipal Alvino
Hosken de Oliveira – Rua
Humberto de Campos, 146
– Cascatinha

Secretaria Municipal de
Saúde – Rua Pará 284 –
entrada pela Rua Rio Grande
do Sul

Horário: 8h às 11h30
Praça das Américas –

Jardim Quisissana (Rodelão)
Horário: 13h às 16h30
Rua Ítalo Zingoni com Rua

Benedito Froes de Carvalho

– Vitória 1
A Campanha com drives e

pontos itinerantes já foi
realizada também nas regiões
Sul, Leste e Oeste, com a
vacinação de 15.211 animais,
sendo 12.718 cães e 2.493
gatos. A ação realizada também
na zona Rural, imunizou deste
total, 2.618 animais, sendo
1.968 cães e 650 gatos. Cães e
gatos a partir dos três meses de
vida devem ser vacinados. Não
é recomendado que o animal
fique mais de dois anos sem ser
imunizado contra a raiva. Quem
tem cão ou gato que não tomou
a vacina este ano e nem no ano
passado, deve vaciná-lo na
Campanha. A 33ª Campanha de
Vacinação Antirrábica, realizada
pela Secretaria Municipal de
Saúde, através das Vigilâncias
Ambiental e Epidemiológica,
tem o apoio das Secretarias de
Serviços Públicos, Esportes,
Educação, Defesa Social e
Promoção Social; da AAPA; do
IMA – Instituto Mineiro de
Agropecuária; da Paróquia São
Judas Tadeu e da Empresa
Circullare.

O atendimento ocorre por
demanda espontânea ou por
encaminhamento a ser feito
pelas unidades básicas de
saúde. O Ambulatório
começou a funcionar no dia 5
de agosto, com os objetivos
de acolher os pacientes,
orientar, atender e encaminhar
inclusive para outros serviços
da Rede SUS, de acordo com
a avaliação da necessidade de
cada caso, a ser feita pela
equipe médica. O local é
específico para tratamento de
síndromes gripais, como a
Covid-19. O Ambulatório é um
Centro de Enfrentamento Tipo
2, conforme o número de
habitantes do município e
habilitado pelo Ministério da
Saúde, que contribui com o
custeio. O Centro de
Enfrentamento à Covid-19
funciona de segunda a
segunda, inclusive feriados,
das 7h às 19h, na Rua
Paraíba, 672, no Centro de
Poços, no térreo do prédio
onde foi montado o Hospital
de Campanha.


