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NOTÍCIA

VERSÍCULO DO DIA
Aquele que nem mesmo a seu
próprio Filho poupou, antes o

entregou por todos nós, como nos
não dará também com ele todas as

coisas?

Romanos 8:32

AFFEMG realiza doação de EPI's para o Hospital Santa Lúcia
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Previsão do
tempo

Datas Comemorativas e
fatos históricos

Jogadores do Istanbul
Basaksehir (Turqu ia),
seguidos pelos colegas do
PSG (França), abandonaram
um jogo pelo grupo G da Liga
dos Campeões em Paris,
nesta terça-feira (8), após a
equipe turca acusar um dos
árbitros de racismo.

O auxil iar técnico
camaronês do Basaksehir,
Pierre Webo, recebeu um
cartão vermelho de um dos
árbitros assistentes aos 13
minutos do primeiro tempo e
a equipe turca abandonou o
campo após 10 minutos de
discussão com o árb itro
romeno Ovidiu Hategan.

O PSG também deixou a
partida, que ainda estava em
0 a 0.

“Nosso treinador
assistente, Pierre Webo, foi
expulso com uma palavra

Redação*

A A s s o c ia ç ã o  d o s
Funcionários  Fisca is do
Estado de Minas Gerais
(AFFEMG) realizou nesta
terça-feira (08) a doação
d e  d iv e r s o s  E P I ’ s
(E q u ipa m e n to s  d e
Proteção Indiv idual) para
o Hospita l Santa Lúc ia ,
hosp i ta l  do  co raç ão  de
Poços de Caldas.

Ao todo foram doados
1100 aventais, 800 luvas
tamanho  P, 4500 luv as
tam an ho  M,  2 0 0  lu v a s
ta m a n h o  G  e  1 3 7
máscaras N95.

Liga dos Campeões: jogadores deixam partida e acusam juiz
de racismo

racista pelo quarto árbitro
da partida. A partida foi
então suspensa”,
anunciou o  c lube  de
Istambul em seu perfil
oficial no Twitter.

 agência estatal turca
de notícias Anadolu citou
o presidente do
Basaksehir  af irmando
que os jogadores não
voltariam ao campo
enquanto o quarto árbitro
seguisse ali.

“Após um suposto
incidente que envolveu o
quarto árbitro, a partida
fo i suspensa
temporariamente”, disse
a Uefa em nota.

A Uefa informou que a
partida será retomada na
próxima quarta-feira (9) a
partir das 14h55 (horário
de Brasília).

P a r t i c ipa ra m  d a
en t re ga  o  d i re t o r  da
A F F E MG  R e g io n a l
S u d o e s t e ,  A r n a l d o
S a to ,  o  a  D i re to ra
A d m i n i s t r a t i v a ,
L u c i a n a  D a  R é ,  o
C o n ta d o r,  F re d e r i c o
F e l i x ,  a  E n f e rm e i ra
Responsável Técnica,
Ta l l i t a  S a g io ra to
C h im in a z ie  a
E n fe rm e i r a  d a
Comissão de Controle
de Infecção Hospitalar,
T h a i s  d e  C á s s ia
Negrão.
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Secult abre novo edital de produção cultural da Lei
Aldir Blanc

Homenagem às mães e entrega do Diploma Professor
José Castro de Araújo acontecem nesta quarta

A Câmara de Poços
realiza, nesta quarta-feira
(09), às 19h30, uma sessão
especial de homenagem às
mães e também para entrega
do Diploma Professor José
Castro de Araújo. Os dois
eventos são realizados
anualmente pelo Legislativo,
o primeiro no mês de maio e
o segundo em outubro, no
entanto foram adiados tendo

A Secretaria Municipal
de Cultura abriu mais um
edital da Lei Aldir Blanc,
voltado especificamente
para propostas e agentes
cul turais de Poços de
Caldas que não tenham
sido selecionados nos
editais anteriores, ou seja,
que não foram
contemplados em
nenhuma etapa do
Festival Poços Curte em
Casa,  no Edi tal  de
Produção Cultural e no
Edi tal  de Espaços
Cul turais da Lei A ldi r
Blanc.

O Edital Especial Secult
nº 13/2020 – Produção
Cultural II – foi elaborado
nos mesmos moldes do
edi ta l  de produção
cultural. O prazo para a
apresentação de
propostas ar t íst i co-
cul tura is de agentes
cul turais de Poços de
Caldas para a aplicação
dos recursos recebidos
por meio da Lei Federal nº
14.017/2020 (Lei  A ldi r
Blanc) segue de 8 a 14 de
dezembro.

“Com isso,  vamos
buscar  atender  a
ampli tude da produção
cul tural  de Poços de
Caldas com os edi ta is

em vista as restrições
impostas pelo cenário atual.

A homenagem às
mães atende à Resolução n.
839/2019, de autoria do
presidente da Casa,
vereador Carlos Roberto de
Oliveira Costa (PSC). Em
2020, foram indicadas:
Anézia Ramos da Silva,
Ângela Neves Gonçalves de
Carvalho, Benedita Souza da

Silva, Célia Tereza Branco
Goulart e Teresa Regina
Móras.

Já o Diploma
Professor José Castro de
Araújo foi instituído através
da Resolução n. 831/2018,
de autoria do vereador
Antônio Carlos Pereira
(DEM). O objetivo é
homenagear e reconhecer o
trabalho dos professores do

município. Podem receber a
homenagem professores da
Educação Infantil e dos
Ensinos Fundamental,
Médio ou Superior das
redes pública e privada, que
tenham completado 25 anos
de docência.

Serão homenageadas
neste ano, com o Diploma
Professor José Castro de
Araújo: Filomena das Graças
Silva, Jane Scarlenghi Ramos
da Silva, Joelma Eugênia
Lopes e Vera Lúcia da Costa
Franco Silva D’Arcadia.

As presenças na
sessão especial serão
limitadas às
homenageadas. O evento
poderá ser acompanhado,
ao vivo, pelo Facebook e
YouTube do Legislativo.

emergenciais, seja com
recursos municipais ou
federais, contemplando
todos os agentes
cul turais que
apresentaram proposta”,
destaca o secretár io
municipal  de Cul tura,
Gustavo Dutra.

LAB em Poços
Este é o quarto edital

lançado com recursos da
Lei Aldir Blanc em Poços
de Caldas. O pr imeiro
edi ta l  de produção
cultural está em fase de
execução, com recursos
que somam R$
812.360,00. “São mais de
R$ 812 mil já investidos
na cadeia produtiva da
cultura, movimentando a
economia local”, avalia o
secretário.

Já o edital voltado para
Espaços Culturais está
em fase de
documentação, somando
R$ 173.280,12. O terceiro
edital, que vai contemplar
ações formativas, teve o
prazo encerrado na
úl t ima segunda-fei ra,
totalizando 110 propostas
inscritas, e encontra-se
em fase de aval iação,
com previsão de
publicação do resultado
para a próxima semana.

Para este quarto edital
(Produção Cultural II), o
valor  est imado de
recursos é de R$
aproximadamente R$
80.000,00.  Poços de
Caldas recebeu R$
1.195.317,78 para
destinação em 2020. A
gestão e o
acompanhamento dos
procedimentos de
aplicação dos recursos
estão a cargo de um
Comitê Gestor, formado
paritariamente por cinco
membros do Poder
Execut ivo e c inco
representantes da
sociedade civil.

A Lei Aldir Blanc visa
garant i r  renda
emergencial  aos
t rabalhadores e
trabalhadoras da cultura,
subsidiar a manutenção
de espaços artísticos e
culturais e realizar editais
para aquisição de bens e
serviços vinculados ao
setor cultural.

O edital
Podem par t ic ipar

agentes cul turais
pessoas f ís icas ou
jur ídicas, residentes e
domici l iados em Poços
de Caldas, com atuação
pr ior i tár ia na área

artístico-cultural. Cada
artista pode apresentar
apenas uma proposta
em qualquer  das
l inguagens previstas:
ar tesanato,  ar tes
plásticas, artes visuais,
audiovisual ,  cul tura
digi tal ,  c i rco,  cul tura
popular,  dança,
l i teratura,  música e
teatro. Cada profissional
artístico participante da
proposta será
remunerado com o valor
único de R$ 1.500,00.

Poderão par t ic ipar
deste edital as propostas
e os agentes cul turais
locais não selecionados
nos edi ta is especiais

Secult nº 7/2020 – Ações
Culturais Emergenciais –
Poços Curte em Casa, nº 9/
2020 – Produção Cultural e
nº  10/2020 – Espaços
Culturais, ambos da Lei
Aldir Blanc. Serão aceitas,
também, novas propostas
de agentes culturais locais
que ainda não tenham
acessado recursos da Lei
A ld i r  B lanc,  em âmbi to
municipal; com o objetivo
de favorecer a produção
local  em sua maior
amplitude possível.

As inscrições podem ser
feitas até 18h do dia 14 de
dezembro, mediante
preenchimento digi tal  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 /
p18ePsr8n6P9XSuP9,
que pode ser acessado
no site da Prefeitura de
Poços de Caldas
www.pocosdecaldas.mg.gov.br,
no espaço denominado
Editais da Cultura.

A equipe da Secul t
está à disposição para
or ientações pelos
telefones (35)  3697-
2389/2335,  pelo
WhatsApp 9 9273- 0022,
das 9h às 18h,  de
segunda a sexta-feira ou
pelo e-mai l :
secultpocos@gmail.com.
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Foi encerrada no último
final  de semana, a 33ª
Campanha de Vacinação
Antirrábica, realizada pela
Secretaria Municipal de
Saúde, por  meio das
Vigi lâncias Ambiental  e
Epidemiológica, com o
apoio das Secretarias de
Serviços Públ icos,
Esportes, Educação,
Defesa Social e Promoção
Social; da AAPA; do IMA –
Inst i tuto Minei ro de
Agropecuária; da Paróquia
São Judas Tadeu e da
Empresa Ci rcul lare.
Durante os meses de
novembro e dezembro, a
Campanha foi  realizada
com drives thru e postos
it inerantes em todas as
regiões da cidade. Foram
imunizados ao todo,
17.838 animais, sendo
14.929 cães e 2.909 gatos.
As ações de drive
imunizaram 621 animais,

Campanha Antirrábica é
encerrada com quase 18

mil animais vacinados
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Curtas
* Um a menos. Através

do Procurador Regional
Eleitoral, Angelo Giardini
de Oliveira, o TRE-MG se
mani festou pelo não
acolhimento da preliminar,
negando provimento ao
recurso interposto pelo
Ministério Público, na ação
em que a Promotora de
Just iça Gabr ie la Abreu
Souza pede a cassação do
registro da candidatura do
prefeito reeleito, Sérgio
Azevedo,  acusado de
abuso de poder
econômico por  ter
liberado, recurso antes da
eleição para o candidato a
vereador Car lão da
Capoei ra.  Em pr imeira
instância, o Juiz Eleitoral,
Carlos Alberto Pereira da
Silva, já t inha julgado a
denúncia como
improcedente.

*  O governador João
Dória anunciou ontem que
a vacinação cont ra o
Covid-19 deve ter início no
estado de São Paulo no
dia 25 de janeiro e que
todos aqueles que
estiverem em solo paulista
terão direito a vacina. Em
Minas, ao cont rár io de
outros governadores,
Romeu Zema diz que vai
esperar o plano nacional
de vacinação do
presidente Bolsonaro.

*  Se demorar  mui to
poderemos ter a repetição
do que ocorreu na década
de 70,  quando da
vacinação em massa
contra a meningi te para
todas as faixas etárias. Na
época a prefei tura de
Águas da Prata montou
um posto de vacinação no
Marco Divisór io,  lado
paulista. Convocada pelo
radialista Eduardo Paiva, a
população poços-
caldense formou uma
verdadeira romaria até a
div isa do estado para
receber a vacina.

*  Para marcar  o
encerramento da sua
passagem pela
presidência da Câmara, o
vereador Carlos Roberto
de Ol iveira deu início a
uma reforma no salão de
entrada do legislativo, cuja
entrada está fechada,
reforma que poderia ser
feita durante o recesso,
sem causar  t ranstorno.
Será que a reforma vai ter

placa de inauguração?
* Yoshinor iKamei ,

candidato a v ice-
prefei to pelo
Sol idar iedade,  ex-
presidente do Conselho
de Pastores, continua
se recuperando bem do
Covid-19 no hospi tal
santa Lúcia e segundo
bolet im divulgado
ontem,  deve receber
alta nos próximos dias.

*  A expectat iva na
sessão ordinár ia da
Câmara nesta terça-
feira é para discussão
em plenário do relatório
do Corregedor, Marcelo
Hei tor,  sobre a
denúncia de agressão
praticada pelo vereador
Pedro Magalhães
contra sua esposa. No
relatório o corregedor
pede a cassação do
mandato do agressor.

* Reina expectativa
não só em torno da
eleição do futuro
presidente da Câmara
Municipal na legislatura
que terá iníc io em
janeiro, mas também
sobre a escolha do
novo líder da bancada
do executivo. Um dos
nomes cogitados é do
vereador reelei to
Ricardo Sabino.

*  Sérgio Azevedo
afirmou que este será
um Natal  di ferente, e
que temos que
continuar na luta contra
o coronavirus, seguindo
todos as medidas de
prevenção. “Neste ano
a decoração da nossa
cidade veio mais cedo,
justamente para que
todos possam apoiar os
comerciantes.  Para
evitar aglomerações, o
túnel de luzes ao lado
do Palace Cassino e os
brinquedos da Praça do
Imigrante não estão
disponíveis, mas nossa
cidade não deixa de
estar linda! Neste ano
também economizamos
cerca de 85% com a
decoração, reutilizando
enfei tes de anos
anteriores”, disse..

Lições da derrota
A respeito da nota

abraço dos afogados,
publicada ontem pelo
blog,  um le i tor  nos
chama a atenção e
devo dizer  que

concordo plenamente com
o seu raciocínio, quando
afirma que a derrota deve
servi r  de l i ção para
aqueles que se
dispuseram a disputar o
comando da prefeitura, um
direito líquido e certo de
todos que estejam
devidamente credenciados
junto a justiça eleitoral.

Se para os candidatos
que foram rejeitados pelos
eleitores pela terceira ou
quarta vez,  isso pode
signi f icar o f im ou pelo
menos a busca por outros
caminhos na política, para
os que concorreram pela
pr imeira vez, como é o
caso de YulaMerola, João
Alexandre Moura e
Eduardo Junqueira Dias, a
experiência pode significar
apenas o início de uma
carreira politica, desde que
anal isem seus er ros e
t i rem provei to desses
ensinamentos.

Isso vale também para
esta nova saf ra de
coordenadores de
campanha que pela
pr imeira vez t i veram a
oportunidade de t raçar
estratégias eleitorais. Com
certeza a mui to o que
aprender e se quiserem
um conselho, que serve
também para os novos
candidatos, a melhor coisa
seria sentar ao redor de
uma mesa e conversar,
dando início, quem sabe,
para uma união com vistas
as próximas eleições.

Uma coisa parece ter
ficado claro após a eleição
de 15 de novembro.  A
pol í t ica em Poços de
Caldas passa por  uma
renovação e os atores são
outros, a começar pela
reele ição do prefe i to
Sérgio,  que os seus
antecessores no cargo
tentaram e não
conseguiram sucesso e a
renovação da Câmara,
com a eleição de onze
novos vereadores
confirma o fato de que a
partir de agora os atores
da politica local são outros.

A não ser  que a
reele ição enrosque na
just iça elei toral  e
tenhamos mudança no
cenário, uma possibilidade
remota, mas não
impossível.

sendo 545 cães e 76
gatos. E do total de
animais imunizados,
2.894 animais foram
vacinados na Zona Rural,
sendo 2.205 cães e 689
gatos. O número total
f i cou abaixo da
estimativa, que era a de
imunizar 22.935 animais:
20.338 cães e 2.597
gatos. “Foi um ano
totalmente atípico, com a
Campanha acontecendo
fora da data habitual e em
um período de pandemia.
Por tudo isso, além dos
pontos i t inerantes,
realizamos os drives de
vacina, com o intuito de
dar ao públ ico mais
al ternat ivas.  Não
atingimos a est imativa
mas diante de todo este
cenário, podemos
considerar que foi  um
resultado sat isfatório”,
comentou Jorge Miguel

Ferreira do Lago,
coordenador da Vigilância
Ambiental.

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.  O
secretário municipal de
Saúde, Carlos Mosconi,
ressalta a dedicação de
toda a equipe envolvida
na ação. “A vacinação
antirrábica é um exemplo
da integração de
diferentes secretarias, de
di ferentes órgãos e
também da iniciat iva
privada, em um trabalho
impor tantíssimo e
real izado em todas as
regiões da cidade. Muito
grat i f i cante ver esse
envolvimento em mais
esta campanha”, finalizou
Mosconi.
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Publicado resultado do Edital de Ações Culturais
Emergenciais voltado para a cultura popular
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PM apreende arma de fogo irregular no Bairro Vila Caio Junqueira,
em Poços de Caldas

Em 08 de dezembro de 2020, às 04h15min, na cidade de Poços de
Caldas/MG, a Polícia Mil itar patrulhava a Avenida João Pinheiro, Bairro
Centro, quando observou que um indivíduo, sexo masculino, menor de
idade, agia de modo suspeito no local. O menor apresentou nervosismo
e  t o mou  d i r e çã o  da  c a m i n ha da  co n t r á r i a  à  da  v i a t u r a  p o l i c i a l
r epen t i nament e ,  t entando  esc onder  o  r os t o ,  momen to  em que  fo i
prontamente abordado.  Durante a busca pessoal  nada  de i l í c i to  fo i
encontrado, mas informações anônimas foram colhidas, as quais deram
conta que o menor estava sempre naquela localidade e em contato com
usuários de entorpecentes, inclusive ele foi  visto em certa ocasião com
uma arma de fogo.  Que há mais pessoas que vendem drogas naquele
local e que geralmente as drogas ficam escondidas próximas às arvores
do logradouro.  Durante varredura pelo entorno da abordagem, nada foi
encontrado. Em diálogo com o menor, sem coação nem constrangimento,
este informou a equipe pol icial  que está envolvido com o t ráf ico, mas
que naquele momento não t inha nenhuma droga. Quanto à arma de fogo,
relatou que tinha uma arma em casa, local izada à Rua Canjarana, Bairro
Vi la Caio Junqueira. Diante da afirmação, a viatura deslocou ao referido
endereço, onde os policiais mi li tares efetuaram contato com os genitores
do menor infrator, que disseram que há dias o f i lho está “dando trabalho”,
envolvido com “coisas erradas” e autorizaram a entrada e permanência
da equipe policial na residência para verif icação. Durante as buscas, foi
local izado embaixo do colchão da cama do menor um revolver cal ibre
.22 e dentro do guarda roupas foram localizadas seis munições cal ibre
.22, O menor infrator foi  apreendido,  encaminhado à UPA 24 Horas e
posteriormente conduzido à Delegacia de Polícia Civi l , com o material
arrecadado.

Agência Local de Comunicação Organizacional do 29º BPM

O v ereador Pedro
Gonçalves  Magalhães,
conhecido como Pedrinho
da  Zona Sul
(Republicanos), renunciou
ao cargo através de ofício
lido em plenário na tarde
desta terça-feira (8).

Pedrinho é acusado de
ter agredido a mulher no
dia 22 de novembro. O
mot iv o das  agressões,
segundo a polícia, seria
que  o  ve reador te r ia
culpado a esposa por não
ter sido reeleito.

Na última quarta-feira
(02), a Corregedoria da
Câm ara f ina l izou o
parecer e concluiu pela
cassação do mandato do
parlamentar. Caso fosse
aprovado na sessão desta
terça, o legislativo iniciaria
o processo de cassação.

Com a renúnc ia ,

Foi publicado no Diário
Oficial do Município desta
terça-feira, 8 de dezembro,
o resultado do Edital
Especial Secult nº 11/2020 –
Ações Culturais
E m e rg e n c ia i s / C u l t u ra
Popular. Foram 29 propostas
inscritas, das quais foram
aprovadas as 14 que mais
atenderam aos critérios do
edital, de acordo com os
recursos orçamentários
previstos.

Foram 12 propostas não
selecionadas e três
inabilitadas por estarem em
desacordo com o edital. Os
responsáveis pelas
propostas selecionadas
deverão apresentar a
documentação básica
exigida, a partir de
comunicação da equipe da
Secretaria Municipal de
Cultura.

O edital de Cultura
Popular tem por objetivo
fomentar a produção cultural
de artistas e fazedores
culturais locais neste
momento de grave crise
ocasionada pela pandemia
do novo coronavírus e
encerra as ações culturais
e m e r g e n c i a i s
disponibilizadas pelo
município, totalizando R$
280 mil.

“Neste edital foram

Marcos Tadeu Sa la
Sansão (PSDB),  a tua l
diretor da empresa Águas
Minerais Poços de Caldas
e suplente de Pedrinho,

priorizadas as ações que
contam com o protagonismo
dos fazedores e fazedoras
com atuação na área da
cultura popular, além das
ações afirmativas para
mulheres, pessoas de
diferente identidade de
gênero, negros e
indígenas”, destaca o
secretário municipal de
Cultura, Gustavo Dutra.

O edital de Cultura
Popular foi elaborado pela
Secult, com estreita
colaboração do Conselho
Municipal de Política
Cultural e Coletivo Estamos
Aqui, que apresentaram

sugestões para aplicação de
recursos emergenciais para
esta área cultural,
considerando a necessidade
de preservação, manutenção
e estruturação de ações
voltadas aos fazedores de
cultura que, através dos seus
modos de vida, garantem a
perpetuação dos universos
culturais, seus conhecimentos
e técnicas.

A Portaria Secult nº 35/
2020, que contém o resultado
do Edital, está disponível na
edição 586 do Diário Oficial do
município (https://bit.ly/
39PUxaE).

informou que irá renunciar à
suplência e, com isso, quem
ass ume é  Jonei E i ras
(PSDB).



GERAL PÁGINA 609 DE DEZEMBRO DE 2020 GERAL

Coronavírus: Boletim Epidemiológico desta terça, 08
de dezembro

Na no ite  da ú lt ima
segunda, 7, o secretário
interino de  Esportes,
Ricardo Oliveira, realizou a
entrega da premiação de
três  campeonatos
realizados pela Liga de
Futebol,  po r meio  da
Prefeitura. Receberam os
troféus os vencedores dos
torneios Taça Interbairros
de Futsal; Taça Poços de
Caldas e Copa Master 40
anos.

A premiação fo i
realizada com apenas um
representante  de cada
equipe seguindo todos os
protocolos e medidas de
segurança.  Os
campeonatos  t iv eram
início no começo do ano,
mas devido à pandemia só
foram finalizados agora.
Os jogos aconteceram de
portões fechados, sem
torcidas , apenas com as
equipes, sendo seguidos
r igorosamente os
protocolos exigidos pelo
Comitê  Extraordinário
Covid 19.

Pelo  In te rbair ros  de

Secretaria de Esportes premia campeões de
Campeonatos realizados pela Liga de Futebol

Se gun do  Bo le t im
Epidemiológico divulgado
pela Secretaria Municipal
de  Saúde  de  Poço s  de
Caldas, nesta terça, 08 de
dezembro, são 2215 casos
po s i t iv o s  e m  P oço s :
destes, 1716 pacientes são
considerados recuperados,
40 9  s egu em  em
isolamento domiciliar, 14
es tão  em  Un ida de  de
Terapia Intensiva e 13 em
ala ou leito clínico. São 38
novos casos em relação a
última atualização. São 63
ób itos no munic íp io  em
fu nç ã o  d a  C ov id -1 9 .  O
Boletim traz um óbito em
investigação: a paciente de
53  an os  po ss u ía
comorbidade.

FOTO: ONDA POÇOS

Futsal, sagrou-se campeã
a equipe  do Jardim
Regina .  Em segundo
lugar, o t ime do bairro
Dom Bosco. Já a Taça
Poços de  Caldas de
futebol de campo teve

como campeão o Grêmio
(Big Pão) e vice o Grêmio
Vila Nova. Na Copa Master
40, também de futebol de
campo, o campeão foi o time
da Ponte Preta  e  em
segundo lugar, o Social.


