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NOTÍCIA

Assessoria da Caldense*

Dia de Santo André

Previsão do
tempo

Datas Comemorativas e
fatos históricos

Após fazer boas
apresentações e mostrar um
time consistente nos dois
primeiros jogos-treino da
temporada, a Caldense segue
sua preparação para o
Campeonato Mineiro. A
Veterana venceu o São Bento
em Sorocaba por 1 a 0 e
empatou por 2 a 2 com a Ponte
Preta em Campinas, ambos
times irão disputar a primeira
divisão do Paulistão 2021.

O Verdão agora está focado
nos próximos compromissos
em caráter amistoso. Neste
sábado, dia 23, a equipe
encara a Portuguesa às 15h30
no Canindé em São Paulo-SP.
Depois tem outros dois
compromissos agendados: A
diretoria marcou um novo
jogo-treino e remanejou a data
de outra partida previamente
marcada.

A Caldense irá enfrentar o
Atibaia no dia 06 de fevereiro
em Atibaia-SP às 15h30, com
local a definir. E encerra a
sequência de compromissos
no dia 14 de fevereiro contra a
Inter de Limeira às 10 horas

Assessoria da Prefeitura de Poços*

Segundo Boletim
Epidemiológico divulgado
pela Secretaria Municipal de
Saúde de Poços de Caldas,
nesta quinta-feira, 21 de
janeiro, são 3584 casos
positivos em Poços: destes,
2760 pacientes são
considerados recuperados,
675 seguem em isolamento
domiciliar, 27 estão em
Unidade de Terapia Intensiva
e 21 em ala ou leito clínico.
São 32 novos casos em
relação a última atualização.
São 101 óbitos no município
em função da Covid-19.

Dentre os 3584 casos
posit ivos no municíp io,
51,1% se referem a
pacientes do sexo feminino.
A faixa etária de maior
incidência é dos 30 aos 39
anos, que corresponde a
23,18% dos casos. A taxa de
ocupação de Unidade de
Terapia Intensiva, nesta
quinta, está em 64,91%. São
37 leitos ocupados, sendo
27por pacientes confirmados
e residentes em Poços o que
corresponde a 47,37%. Em
relação ao boletim divulgado
ontem (20), houve um
aumento de 05 pacientes não
residentes ocupando leitos
de UTI, totalizando 10 casos
das internações não
residentes o que
corresponde a 17,54% da
ocupação. Nesta quinta, os

Caldense mostra bom desempenho em primeiros jogos-treino
e agenda mais uma partida

pacientes de outras
cidades conforme descrito
na taxa de ocupação são
pacientes de: Alterosa,
Piumhi, Caldas (02),
Extrema, Guaxupé, Boa
Esperança, Nova
Rezende, Arceburgo e

Andradas. 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 também
informa que já foram
realizados no município,
somando as redes pública
e privada, 30.171 testes e
exames.

no CT do Atlético de
Sorocaba, em Sorocaba-
SP.

A equipe alv iverde
estreia no Campeonato
Mineiro dia 28 de fevereiro
às 11 horas da manhã no
Ronaldão.
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Eleição de mesa diretora do Conselho Municipal de
Saúde é realizada

No dia 18 de janeiro de
2021 reuniram-se, através
de vídeo conferência, os
integrantes do
CONSELHO MUNICIPAL
DE SAÚDE, tanto titulares
como suplentes, em
número de 24 pessoas
presentes, onde a reunião
t inha como objet ivo a
ELEIÇÃO DE
PRESIDENTE, VICE
PRESIDENTE e,
COMPONENTES DAS
COMISSÕES que
integram as atividades do
CMS.

Instalada a reunião pelo
Presidente 2020,
Conselhei ro JOSÉ
GABRIEL PONTES
BAETA DA COSTA,  foi
apresentada a chapa para
eleição e, por aclamação,
ou seja, por anuência de
todos, se fez elei ta a
pessoa de REGINA ALVES
que no CMS está
representando a
ACADEMIA POÇOS-
CALDENSE DE LETRAS,
da qual ela é a Presidente.

Para ser o v ice-
presidente foi eleito da
mesma forma, JOSÉ
XAVIER PEREIRA, que
representa a Associação

APAT,  que tem por
objet ivo defender os
trabalhadores que
trabalham sob condição
insalubre e perigosa.

A Presidente entrante,
que fará sua tercei ra
gestão no CMS, pediu no
seu discurso de posse
que todos os
Conselheiros lhe ajudem
a gerir este órgão que é
de suma importância na
defesa da saúde dos
poços-caldenses e
pacientes da região.

Disse ela que
“nenhuma instituição tem
sucesso se for  gerida
somente pela presidência,
que é preciso a
participação de todos os
integrantes, com opiniões,
trabalho em conjunto e,
dedicação aos pontos que
o CMS pode atuar, para
que se possa dizer que
está agindo em nome do
povo. Sabendo que este
grupo de Conselheiros
são os olhos do povo nos
trabalhos desenvolvidos
pela Secretaria Municipal
de Saúde e, este objetivo
deve ser levado a sério.”.

Regina Alves é pessoa
que atua em diversos

Funcionários do ambulatório de Covid-19 são
vacinados

Foram vacinados na
tarde desta quarta-feira
(20), os profissionais da
saúde que atuam no
Ambulatór io de Covid,
popularmente conhecido
como Hospita l de
Campanha.

Para a médica Nayara
de Mourão Barbosa de 26
anos,  que fo i uma das
primeiras a ser imunizada,
“Tomar a vacina é a
oportunidade de trabalhar
com mais tranquilidade”.
Já que ela vem
trabalhando há alguns
meses na linha de frente.

Em 2020, durante os
cinco meses de
funcionamento do
Ambulatór io de Covid,
foram 10.211
atendimentos realizados.
Já neste ano até o dia 19
deste mês o número de
atendimentos foi de 2.681.

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 o objetivo de
acolher  os pacientes,
or ientar,  atender e
encaminhar inclusive para
outros serviços da Rede
SUS, de acordo com a
avaliação da necessidade
de cada caso. O local é
específ ico para
tratamento de síndromes
gripais, como a Covid-19.
O Ambulatório é um centro
de Enfrentamento tipo 2,
conforme o número de
habitantes 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,
682, no centro de Poços.

“Com a vinda da vacina,

o cl ima de trabalho no
ambulatório já é outro. A
Covid-19 mexeu muito
com a cabeça das
pessoas por conta do
isolamento social .  A
imunização é como uma
luz no fim do túnel. Agora
os profissionais de saúde
vão trabalhar com muito
mais calma”, destacou
Diretora Administrativa do
Hospital do Ambulatório
de Covid, Isabel Cristina
de Oliveira.

Primeira fase da Vacina
A pr imeira dose da

vacina será administrada
de 20 a 27 de janeiro.

Serão imunizadas:
– as equipes de

vacinação que estiverem
inicialmente envolvidas
na vacinação;

– Pessoas e
trabalhadores de
Inst i tu ições de Longa
P e r m a n ê n c i a
(institucionalizadas);

– trabalhadores das
Inst i tu ições de Longa
Permanência de Idosos e
de Residências
Inclusivas (Serviço de
Acolhimento Instrucional
em Residência Inclusiva

para jovens e adultos com
deficiência),

– trabalhadores dos
serviços de saúde públicos
e pr ivados envolv idos
diretamente na atenção/

referência para os casos
suspeitos e confirmados
da Covid.

As vacinas serão
administradas nas
próprias instituições.

grupos que defendem a
população e, é conhecida
pela sua forma simples,
mas incisiva de buscar
resultados. É advogada,
escritora de dois livros,

Presidente da APCL, da
instituição CENTRAL DE
A S S I S T Ê N C I A
ESPECÍFICA JOSÉ
MARIA RODRIGUES -
CAÉ,  Conselhei ra

nomeada para t rabalhos
real izados em prol  da
dinâmica da FEARPO e,
está sempre envolvida no
que concerne ao social.

Seu objetivo é ajudar a
sociedade de modo geral
e,  no que tem
possibilidade, sempre se
coloca à disposição.
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Durante a semana
passada, os agentes de
endemias da Vigi lância
Ambiental  percorreram
3.380 imóveis de diversos
pontos da cidade, para a
real ização do LIRAa –
Levantamento Rápido do
Índice de Infestação do
Mosquito Aedes aegypti,
t ransmissor de dengue,
zika e chikungunya.

Os agentes vistoriaram
as áreas, deram
or ientações aos
moradores e destruíram
potenciais criadouros do
Aedes, como recipientes
destampados e com água
parada. Os possíveis focos
foram levados para o
laboratório de entomologia
da Secretaria Municipal de
Saúde. O mater ial  foi
encontrado em 70 imóveis,
com maior incidência nas
regiões leste e centro-sul
da cidade.

O resul tado dá um
Índice de Infestação
Predial – IIP, de 2,1%, o
que coloca o município em
médio r isco, de acordo
com a classi f icação do
Ministério da Saúde. “Esse
valor é um indicativo para
os municípios saberem
qual a real si tuação de
infestação na cidade.

Vigilância Ambiental
divulga o 1º Levantamento

Rápido do Índice de
Infestação do Mosquito
Aedes aegypti de 2021
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Curtas
* Uma das coisas que

tem dificultado ao prefeito
o preenchimento de
alguns cargos de primeiro
escalão está na exigência
de dedicação integral ao
cargo. Nem mesmo algum
trabalho fora do
expediente normal, como
dar aulas, por exemplo, é
acei to  pelo chefe do
execut ivo e es te  f oi  o
principal motivo pelo qual
o Procurador Geral, Fábio
Camargo,  não
permaneceu na função.

* Már io Marques fo i
convidado a assumi r  o
posto, mas também não
aceitou exatamente pelo
fa to  de que te r ia que
dedicar  horár i o
exclus ivamente para o
t rabalho na pre fe i t ura.
Aceitou ser o Procurador
Chefe, cumprindo apenas
o horário como servidor
público.

* Outro empecilho para
o preenchimento dos
cargos está no salário que
líquido que não chega a
R$ 8 mil, muito pouco para
qualquer  pro f i ss iona l
competente que ganha
bem mais trabalhando na
iniciativa privada.

* Por meio da Portaria
de número 4.406,
publ icada na edição de
ontem do diário oficial, o
prefeito Sérgio Azevedo
nomeou Peterson Luis de
Lima, para responder pelo
expedien te  interno  da
Secretaria de Governo,
em substituição ao titular
Celso Donato, afastado
da função por motivo de
saúde até o d ia 31  de
janeiro.

* A Prefeitura desistiu
do pregão aberto para a
compra de um Drone com
câmera de vigilância, que
seria entregue ao setor de
trânsito com a finalidade
de apr imorar  o
moni toramento e
fiscalização. Segundo ato
oficial publicado ontem, o
cancelamento do pregão
se deu após anál ise da
conveniência e interesse
público na aquisição do
equipamento.

* O engenheiro Paulo
Milton, grande amigo do
seu colega de t rabalho
Sérgio Azevedo aguarda
apenas a lguns meses
para quem sabe, aceitar

cargo de chef ia na
Secretar ia de Obras.
Por s ina l ,  nes ta
secretar ia ,  onde
t rabalhou por mui tos
anos ,  an tes de ser
eleito prefeito, Sérgio
cont inua com muitos
amigos, mas também
desagradou alguns ex-
companheirosque não
poupam cr í t i cas ao
chefe nas conversas
em off.

* O uso de uniformes
pelas assessoras de
gabine te ,  uma
exigência da Secretária
de Administração,  já
p r o v o c o u
descontentamentos e
até mesmo al guns
entreveros com quem
não concorda com a
ideia por entender que
o uniforme neste caso
não se faz necessário.

* Além do secretário
de saúde Már io
Krugner, quem também
está afastado por ter
testado positivo para o
Covid-19 é o titular da
Controladoria, Rogério
Oliveira Moisés.

222ª Zona Eleitoral
continua em atividade

Por um equívoco na
interpretação de uma
notícia divulgada por
jornais da capital, o blog
errou na edição de
ontem, ao anunciar o
fechamento da 222ª
zona elei toral  da
Comarca de Poços de
Caldas. Na verdade, o
posto a ser desativado
é a 62ª  ZE de
Campestre,  que será
agregado a 222ª zona
eleitoral de Poços.

Será desat ivada
também a 49ª ZE de
Botelhos, agregada pela
55 ZE de Cabo Verde,
assim como a 146ª ZE
de Jacutinga que será
incorporada pela 13ª de
Andradas. Ao todo
serão desativados 41
postos de atendimento
da Justiça Eleitoral em
todo o Estado.

Já é um começo…
Muito feliz, o prefeito

Sérgio Azevedo postou,
ontem, vídeo em sua
página na rede social
Facebook anunciando a
chegada das vacinas
contra a Covid-19,
vindas da Regional de

Especi f icando quais
bairros tenham maior
infestação, assim
direcionando ações de
prevenções ao combate e
eliminação de criadouros
do mosquito. Com por
exemplo, os mutirões de
l impeza realizados
periodicamente na
cidade. ”, explicou Jorge
Miguel Ferreira do Lago,
coordenador da Vigilância
Ambiental.

Ainda segundo o
levantamento deste mês,
96% dos focos foram
encontrados dentro de
residências. Já 79,% do
total  de focos
encontrados foram
classif icados como
depósitos móveis (vasos,
frascos de planta,
recipiente de degelo de
geladeira e bebedouros
de animais, enquanto que
os passíveis de remoção
são pneus,  mater iais
recic láveis, l ixo,
recipiente plást ico,
garrafas ou latas)  e
depósitos passíveis de
remoção.

“Esses resul tados já
são esperados para essa
época, pois estamos nos
meses mais quentes e
chuvosos do ano,

propiciando as condições
favoráveis para aumentar
a reprodução do mosquito,
e consequentemente
aumentando a infestação”,
salientou Jorge.

Casos que mereçam a
visi ta dos agentes de
endemias podem ser
registrados na Ouvidoria
Municipal de Saúde, pelo
0800-283-0324.  O
atendimento com ligação
gratuita, é de segunda a
sexta, das 8h às 17h. O
contato também pode ser
fei to pelo telefone da
Vigilância Ambiental, que
é o 3697-5977.

Importante lembrar que
os agentes trabalham
ident i f icados com
uni forme e/ou colete e
também portam crachá
que pode ter  a
apresentação solicitada
pelo morador, no ato da
visi ta.  Caso a pessoa
tenha receio em receber o
agente de endemias por
dúvidas a respeito da sua
identidade, o ideal é entrar
em contato com a
Ouvidoria ou diretamente
com a Vigi lância
Ambiental ,  pelo 3697-
5977.

Saúde, de Pouso Alegre,
escol tadas pelo Tático
Móvel da Polícia Militar. “É
um dia histór ico para a
gente, vamos inic iar,
finalmente, a vacinação na
nossa população,
logicamente que para
alguns grupos restr i tos,
não tem vacina para todos,
mas já é um início. Ficamos
muito animados,  mas
enquanto não tem vacina
para todos vamos seguir
com todas as precauções,
vamos usar  máscaras,
manter o distanciamento,
vamos fazer tudo para
poupar nossa população
até que tenhamos vacina
para todos”, pediu o
prefei to, que mais tarde
postou uma foto no meio
das servidoras Wilmara e
Helena que foram as
primeiras a receberem a
vacina em Poços de
Caldas.

Adequação das
escolas

Atendendo medidas de
prevenção e combate à
disseminação da Covid-19,
exigidas pela Vigi lância
Sani tár ia,  ações serão
realizadas pela Secretaria
de Obras nas unidades
escolares Colégio
Municipal Dr José Vargas
de Souza, Sérgio de Freitas
Pacheco, Haroldo Afonso
Junqueira e Lúcia
Sacoman Junqueira,
visando o retorno das aulas
presenciais.

Poços de Caldas
recebeu R$ 262.230,00 do
Ministério da Saúde como
incentivo financeiro para as
ações de prevenção à
disseminação do Covid no
contexto escolar.
Levantamento real izado
pela Secretaria Municipal
de Educação mostrou que
estas unidades são as que
necessitam de obras com
maior urgência. As demais
unidades também serão
contempladas, seguindo
cronograma da secretaria
de Obras, com verba do
próprio município. As aulas
presenciais serão de forma
hibrida e devem ocorrer tão
logo haja a deliberação do
Comitê Extraordinário de
Enfrentamento ao Covid
19, que vai levar em conta
os números da doença na
cidade.



Tribos indígenas de Caldas recebem vacinação contra
Covid-19

GERALPÁGINA 5

Acidente entre moto e caminhão deixa motociclista
ferido

Vítima de estelionato em Poços de Caldas (1)
Em 20 de janeiro de 2021, às 12h29min, na cidade de Poços de Caldas/

MG, compareceu ao posto policial a vítima, sexo masculino, 25 anos, a qual
relatou que no dia 19 de janeiro do corrente ano, recebeu uma mensagem
aplicativo WhatsApp, supostamente enviada por seu tio e cedendo ao pedido
da mensagem, efetuou em favor de uma conta corrente de terceiros depósito
bancário no valor de R$ 150,00. Após a transação bancária, a vítima tomou
conhecimento que o WhastApp de seu tio foi “clonado”. Foi registrado
Boletim de Ocorrência Policial e a vítima orientada.

Vítima de estelionato em Poços de Caldas (2)
Em 20 de janeiro de 2021, às 11h56min, na cidade de Poços de Caldas/

MG, compareceu ao posto policial a vítima, sexo feminino, 47 anos, a qual
relatou que no ultimo dia 19, acessou um anuncio de empréstimo financeiro
no site de relacionamento Facebook e entrou em contato pelo WhatsApp
com o número 031 99723-0130, sendo a tend ida por  alguém que se
identificou como Willian Gomes, consultor financeiro da empresa CREFISA
e oferecendo um empréstimo à vítima no valor de R$ 20.000,00 e disse que
seria necessário um deposito no valor de R$ 300,00, Banco Bradesco, código
de ISPB 6-746948 (Pagar-ME Pagamentos), que deveria ser feito até as
11h59min daquela data. Após a confirmação do depósito, o suposto consultor
enviou à vítima um comprovante de depósito no valor de R$ 21.269,00,
solicitando outro depósito no valor de R$1.269,00, pois seu empréstimo era
de apenas R$ 20.000,00. Por não dispor do valor solicitado, a vítima foi ao
bando com intenção de sacar o valor e realizar o depósito, momento em
que constatou que o dinheiro do empréstimo não foi depositado.  Foi
registrado Boletim de Ocorrência Policial e a vítima orientada.

Agência Local de Comunicação Organizacional do 29º BPM

Um motociclista ficou
ferido após se envolver
e m  um  a c id e n t e  d e
t râ ns i t o ,  e s ta  m a n h ã
(2 1 ) ,  n a  Av en id a
W e n c es la u  B r az ,  e m
Poços de Caldas.

22 DE JANEIRO DE 2021

Nesta manhã (21), índios das
tribos indígenas Xucuru-Kariri e
Kiriri, localizadas em Caldas,
receberam a vacina contra a
Covid-19. O município recebeu
123 doses dos imunizantes,
onde 91 foram destinadas às
tribos.

Os imunizantes chegaram
ontem à tarde (20), porém por
respeito ao luto pela triste perda
do vice-Pajé, que faleceu por
complicações de um transplante,
ela foi adiada para hoje.

Vacinação Caldas
Na tarde de ontem (20) os

trabalhadores do SUS, com perfil
de risco e que atuam na linha de
frente de combate à pandemia,
já foram vacinados. A primeira
dose foi recebida pela técnica de
enfermagem, Gesiele Maria
Pereira.

Assim que novos lotes forem
liberados, o processo de
imunização será estendido.

Segundo as primeiras
informações da Polícia
Mi l i ta r,  a  v í t im a  f o i
a t in g ida  p o r  u m
caminhão que realizava
uma conversão proibida.
O  m o to c ic l i s ta  q u e

seguia para o centro  da
cidade acabou indo para
debaixo do caminhão.

O Samu foi acionado e
encaminhou o condutor da
moto para a Santa Casa
de Poços.
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Presidente da Câmara se reúne com deputado
Noraldino Júnior

A Associação Atlética
Caldense acer tou a
contratação do volante e
meia Guilherme Eulálio, de
23 anos, que recentemente
estava atuando pelo
Atibaia, emprestado pelo
Mirassol. O atleta já está
tre inando com os
companheiros de grupo no
Ninho dos Periquitos.

Guilherme Eulálio
Avelino de Oliveira nasceu
em São Paulo-SP em 24/
06/1997 e passou pelas
categorias de base do
Flum inense,  depois  fo i
emprestado para algumas
equipes do interior. Atuou
pelo Boav ista-RJ e
Batatais, até chegar ao
STK Samorin , da
Eslováquia. Foi contratado
pelo Mirassol, retornou ao
Brasil e por último esteve
no Atibaia.

“A Caldense está com
um e lenco muito
competitivo e chego para
somar. Recebi referências
muito boas do clube, sei
que é um time que tem
muita tradição em Minas e

Com início de carreira no Fluminense, meio-campista
Guilherme Eulálio é o novo reforço da Caldense

Na  ta rde  d a  ú l t im a
qu a r ta - f e i ra  (2 0 ) ,  o
presidente da Câmara de
Poços, vereador Marcelo
Heitor (PSC), recebeu em
seu gabinete o deputado
estadual Noraldino Júnior
(PSC). Várias demandas
do munic íp io ,  a lgumas
l igad as  à  de fes a  d os
an im a is ,  fo ram
ap re s en ta das  pe lo
p res iden te  d u ra n te  a
reunião.

Segundo Marcelo
He i to r,  o  m a n da to  do
de pu tado  tem  s ido
m arcado,  en tre  out ros
temas, pela defesa dos
d i re i tos  do s  an im a is .
Inclusive, ele contribuiu
pa ra  a  c r iaç ão  da
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Comissão Extraordinária
de Proteção dos Animais
na  As s em b le ia
Le g is la t iv a  de  Min as
Ge ra is  (A LMG ) .  “O
de pu tado  N ora ld ino
Júnior  fo i ree le ito para
seu segundo mandato e
tem uma atuação forte na
causa anima l. Essa foi
uma das ques tões que
abordamos no encontro,

22 DE JANEIRO DE 2021

v is to  que e le  tem um
t raba lho  b em
consolidado no estado, e
qu e re m os  t rab a lh a r
políticas públicas nessa
área também em Poços
de Caldas”, afirma.

Ainda segundo o
presidente da Câmara, o
encon tro  po ss ib i l i tou,
também, a discussão de
ou tras  reiv ind icações.

“A p re sen te i  a lg um as
dem an das  e  ap rov e i te i
pa ra  es t re i ta r  o  nos so
contato com o deputado,
qu e  é  do  m e u  pa r t id o .
Es tam os  p le i t ean do
algumas emendas para o
municíp io e esta é mais
um a  a ção  d a  C âm a ra
v is an do  ao
de s en v o lv im en to  de
Poços”, finaliza.

que a lmeja grandes
conqu istas para a
temporada e vou procurar
ajudar da melhor maneira
possível” – comentou
Guilherme.

Guilherme Eulálio
Nome: Guilherme

Eulálio Avelino de Oliveira

Posição: Volante/meia
Altura: 1,72 m
Origem: São Paulo-SP
Nascimento: 24/06/1997
Clubes: Fluminense

(base), Boavista, Batatais,
STK Samorin, Mirassol e
Atibaia


