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Poços volta a registrar três óbitos de
residentes por Covid-19 no mesmo dia

Comitê Covid-19 usará
drone para fiscalizar bares

e comércio de Poços

Centro de Artes e Esportes
Unificado retoma aulas de

cricket e zumba

PRF apreende mais de 50
pinos de cocaína na BR-

459 entre Poços e Caldas

Empresa de Poços investe
em tecnologia para quem

procura emprego Pesquisa traz amplo perfil
do comércio e consumidor
em todas regiões da cidade
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NOTÍCIA

VERSÍCULO DO DIA
E disse-lhe Jesus: Hoje veio a

salvação a esta casa, pois também
este é filho de Abraão.

Lucas 19:9

Empresa de Poços investe em tecnologia para quem procura
emprego

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 do Poços de Caldas FC*

Dia Internacional da Privacidade
de Dados

Previsão do
tempo

Datas Comemorativas e
fatos históricos

O Poços de Caldas Futebol
Clube encerrou sua
participação na 2ª do
Campeonato Mineiro nessa
quarta-feira, 27 de janeiro,
com vitória diante do
Contagem, no Ronaldão.
Partida terminou com o placar
de 1 a 0.

Na primeira etapa o Vulcão
chegou primeiro com
finalização de Carlinho aos 6
minutos para defesa do
goleiro. Pará também levou
perigo aos 24 em chute de
longe, que por pouco não
surpreendeu Giulliano. O
Poços de Caldas FC ainda
teve uma grande oportunidade
de marcar com Carlinho aos
37, mas o atacante, livre na
área, parou em defesa do
goleiro adversário.

No segundo tempo a
primeira chance foi do
Contagem, aos 6, com Yuri
batendo de longe no
travessão. Aos 26, Deni
cobrou falta da direita e na
cabeça de Vinícius, que
mandou para o gol para fazer
1 a 0. Cinco minutos depois,
Kaio finalizou da entrada da
área, o goleiro deu rebote e a
bola chegou para Deni, que
mandou por cima do gol. Nos
minutos finais, Deni arriscou o
chute e a bola sobrou para
Kaio, que bateu forte da
entrada da área por cima do
gol na última chance da
partida.

Com o resultado o Vulcão
encerra a fase final da
Segundona com 6 pontos
ganhos. O time teve uma

Assessoria*

A empresa poços-
caldense Ello  RH,
especializada em gestão de
pessoas e terceir ização,
inicia 2021 lançando sua
nova plataforma de
currículos, que vai agilizar a
inserção de profissionais no
mercado de trabalho, por
meio da padronização das
informações e melhoria na
eficiência dos processos de
seleção de talentos.

Totalmente informatizado,
o sistema está adequado a
nova Lei Geral de Proteção
de Dados Pessoais - LGPD,
garantindo aos usuários
segurança e transparência,
além de maior isonomia, já
que a  padronização
possib ilita  que todos os
perfis condizentes com cada
vaga sejam avaliados nos
processos.

Para se cadastrar,  o
candidato deve acessar o
s i t e
“curriculo.grupoellorh.com.br”
e preencher as informações
solicitadas. Para isso, ele
precisa de um e-mail ativo.
Ao f inal do processo, o
candidato deverá também
enviar o documento do seu
currículo, nos formatos de
imagem (.PDF) ou texto
(.DOC).

Segundo Pedro Funchal,
sócio administrador do grupo
responsável pelo sistema, a
nova ferramenta vem num

TEMPORADA TERMINA COM VITÓRIA PARA O POÇOS DE CALDAS FC

campanha de 8 jogos, 3
vitórias, 2 empates, 3
derrotas, 5 gols marcados
e 8 gols sofridos.

Escalações
VULCÃO: Luiz Felipe,

Guilherme (Claudeci),
Vinícius, Stevys, Erick
(Jacomeli), Pará (Ronald),
Thomas, Caíque
(Anderson), Deni, Carlinho
(Carlos) e Kaio. Técnico:
Paulinho Ceará

CONTAGEM: Giulliano,
Manaus, Pedro Lucas,
Kaíque, Victor BH, Wilker,
Vinícius, Pedro Henrique
(Augusto Recife), Yuri,
Lucas Grossi, Emerson e
Lucas. Técnico: Luiz
Eduardo

momento oportuno e
poderá auxi liar tanto
candidatos quanto
empresas. “Fatores como
a pandemia, LGPD e a
constante ampliação do
acesso à internet, tornam
não só necessária como
urgente a adaptação das
empresas a processos
mais modernos. Não dá
pra continuar a fazer a
tr iagem, de forma
eficiente e segura, em

currículo impresso.”, pontua
o empresário.

Após f inalizado o
cadastro, o  perfi l do
candidato fica ativo por seis
meses, para processos
seletivos atuais e futuros.
Após esse período, caso o
candidato não entre para
atualizar alguma informação
ou reativar o perfil por mais
um semestre, os dados são
anonimizados e o currículo
excluído, sendo possível

reativá-los a qualquer
momento, porém, sendo
necessário sa lvar
novamente o arquivo de
currículo atual.

Em caso de dúvidas
sobre o cadastramento,
os interessados podem
entrar em contato pelo
telefone (35) 3721-6378,
tanto por ligação, quando
por WhatsApp.
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Vereador Douglas Dofu (DEM) conhece ações da
Regional Sul

Acompanhar  as
atividades desenvolvidas
e,  também,  ouv i r  as
reivindicações da região.
Esses foram alguns dos
objetivos da visita feita
pelo vereador  Douglas
Dofu (DEM) à Zeladoria
da  Regional Sul, órgão
l igado à  Secretar ia
Munici pa l  de Servi ços
Públicos. O parlamentar
foi  recebido, na últ ima
semana,  pe lo  zelador
Plauto Antônio Coelho,
que apresentou algumas
sugestões de melhorias
para os servidores.

Para o vereador,
além de conhecer todo o
trabalho real izado pela
Regional ,  o encont ro
possibil itou a discussão
de demandas
importantes para a zona
sul .  “A in tenção  é
conhecer  a  est ru tura
desses setores, verificar
o planejamento e  as
re iv indicações  para
poder buscar ajuda junto
ao Poder Executivo. Na
Regional, pude conferir
um pouco do que vem
sendo desenvolvido e o
tanto que os servidores
se empenham. A zona sul

é maior do que muitas
cidades e ho je  a
Regional tem um quadro
de funcionários reduzido
para cuidar  da região.
Algumas das principais
ques tões  l evantadas
junto ao Plauto foram a
limpeza e a manutenção
de parques, praças, além
da atuação do cata-
treco”, diz.

A fim de conhecer
também os projetos da
Secretaria Municipal de
Serv iços  Públ i cos,
Douglas Dofu esteve
com o novo secretár io
Antônio Donizetti Albino
e com o secretár io
ad junto Anderson
Roberto dos Santos. Eles
discutiram a necessidade
de manutenção das
praças e  l impeza de
terrenos, principalmente
nessa época de chuvas
intensas.

Esporte
D a n d o

continuidade às visitas, o
vereador se reuniu com o
secretário municipal  de
Esportes  e  Lazer
Fernando Henrique dos
Santos, o Pelezinho. O
vereador  Wel l i ng ton

Poços volta a registrar três óbitos de residentes por
Covid-19 no mesmo dia

Segundo Bolet im
Epidemiológico divulgado
pela Secretaria Municipal
de Saúde de Poços de
Caldas, nesta quarta-feira,
27 de janeiro, são 3778
casos positivos em Poços:
destes, 3090 pacientes
são considerados
recuperados, 544 seguem
em isolamento domiciliar,
17 estão em Unidade de
Terapia Intensiva e 19 em
ala ou leito clínico. São 55
novos casos em relação a
úl tima atualização. São
108 óbitos no município
em função da Covid-19,
com mais três
registros:um paciente de
53 anos que não possuía
comorbidade, um paciente
de 55 anos e um paciente
de 80 anos que possuíam
comorbidades.  A
Secretaria Municipal de
Saúde se solidariza com
parentes e amigos neste
triste momento de perda.

O Boletim segue com um
óbito e, investigação

Dentre os 3778 casos
posit ivos no município,
50,8% se referem a
pacientes do sexo
feminino. A faixa etária de
maior incidência é dos 30
aos 39 anos,  que
corresponde a 22,93%
dos casos.  A taxa de
ocupação de Unidade de
Terapia Intensiva, nesta
quarta, está em 45,61%.
São 26 leitos ocupados,
sendo 17 por pacientes
confirmados e residentes
em Poços o que
corresponde a 29,82%, 09
por pacientes residentes
em outros municípios, o
que corresponde a
15,79% da ocupação.
Nesta quar ta,  são 09
internações de pacientes
de outras cidades,
conforme descrito na taxa
de ocupação de UTIs: um
paciente de Ibit iúra de

Minas, (02) Caldas,
Extrema, Guaxupé,
Andradas, Jacut inga,
Arceburgo e Piumhi.
Lembrando que estes
casos não são
computados nas
estatíst icas locais
referentes aos números
de casos positivos, mas já
estão incluídos na taxa de
ocupação de lei tos de
UTI,  divulgada
diariamente no Boletim
Epidemiológico.  O
Bolet im contabi l iza 58
óbitos de não residentes,
com o registro da morte
do paciente de 65 anos
que possuía
comorbidades e era
morador de Extrema. O
Boletim também informa
que já foram realizados
no município, somando as
redes pública e privada,
31.047 testes e exames.

Guimarães (DEM),  o
Paulista, também esteve
presente no encontro.

Segundo Dofu,
di versos  assuntos de
interesse dos ciclistas da
cidade foram abordados.
“Há reivindicações para
melhorias e interligações
ent re as  c ic lovi as ,
inclus ive ret irar  vasos
que se encontram entre
a ciclovia e a faixa de
pedestres em frente ao

Parque Munic ipal .
A lgumas demandas
foram encaminhadas à
Secretaria de Projetos e
Obras Públicas, que já
realizou estudos para a
obra. O resultado dessa
reunião fo i  mu i to
positivo e, certamente, o
esporte também contará
com o apoio do
Legislativo”, ressalta.

O vereador
Wel l ington Guimarães

reforçou a importância das
reivindicações dos ciclistas
durante a reunião. “São
demandas que estão
sendo anal isadas ent re
Execut ivo e Legis lat ivo.
Estamos acompanhando
de per to esse t rabalho,
tanto eu como também o
vereador Douglas Dofu,
v i sando ao
desenvolv imento de
projetos que beneficiem os
ciclistas de nossa cidade”,

pontua.
P a r t i c i p a r a m

também da reunião o
gerente de  Praças
Esport ivas João Paulo
Fernandes Ferre ira,  o
pres idente  da
Associação dos Ciclistas
de Poços  A r i son
Siqueira e o presidente
do B ic ic ross  Poços
Clube Ariel Corrêa.
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A Prefeitura concluiu
Pesquisa do Perfil do
Consumidor, um apanhado de
informações amplo e inusitado
sobre a realidade comercial em
todas as regiões de Poços de
Caldas. O levantamento, feito
pela Secretaria Municipal de
Desenvolvimento Econômico e
Trabalho (Sedet), no período
de 21 de junho a 25 de agosto
de 2020, traz detalhamentos
importantes sobre a economia
e a rotina de consumo de
produtos e serviços na cidade.
Os dados, estratificados por
faixa etária, gênero, estado civil,
classe social, escolaridade etc.,
também trazem demandas por
políticas públicas em todos os
bairros.

Conforme informação da
Sedet em breve será lançado
um aplicativo, contendo
centenas de questões atuais e
ilustradas com gráfico
explicativos, que será
disponibilizado gratuitamente
para consulta pela internet.
Para uma melhor
compreensão, o município
estará representado em
setores de comércio nas
regiões do Centro, Centro Sul,
Centro Leste, Sul, Leste e
Oeste. Para acessar os dados
on line sobre as características
do consumidor, bastará clicar
no mapa na área desejada e,
de forma rápida e fácil, se terá
acesso ao conteúdo desejado.

Diva Funchal, coordenadora
de Fomento a Indústria da
Sedet, esclarece que os dados
disponíveis se destinam aos
empresários e prestadores de
serviços, locais e de outras
cidades, para que possam
planejar futuros investimentos
em Poços. Ela cita, por
exemplo, as informações
importantes sobre o número de
pessoas que moram por
habitações. “Isso auxiliará o
setor imobiliário a avaliar a
realidade nas regiões e, a partir
disso, definir qual projeto de
construção civil é o ideal para
cada bairro”.

Diva avalia, que a pesquisa
de perfil do consumidor permite
entender melhor o que
acontece comercialmente em
cada região, porque mostra
inclusive as preferências dos
moradores ao irem às compras
e as formas de pagamentos
mais utilizadas. Além disso,
segundo a coordenadora, são
citadas na pesquisa questões

Pesquisa traz amplo perfil
do comércio e consumidor

em todas regiões da
cidade
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Curtas
*  Marcelo Hei tor

começa com o pé direito
sua gestão na presidência
da Câmara Muni cipa l .
Focado na aproximação
do Poder Legislativo com
a população, ele se reuniu
ontem pela manhã com os
demais vereadores e
obteve apo io  unanime
para alterar o horário de
in íc io  das sessões
legislativas que ao invés
das 15, começarão as 18
horas,  dando
oportunidade as pessoas
que trabalham de assistir
as reuniões.

* Já dá para notar que
os vereadores, todos eles,
es tão empenhados em
most ra r  serv iço,  ao
cont rário da legis latura
anterior que por conta da
inoperância e letargia se
afastou dos eleitores e o
resu l tado fo i  um f im
trágico, com a derrota de
vár i os  vereadores que
tentaram a reeleição.

* Mais feliz que pinto no
lixo, é assim que está se
sentindo o presidente do
PSC, Wanderlei Monteiro,
após  l er  a  Por tar ia n.
4.410,  pub l i cada na
edição de ontem do diário
of ic ia l  do Munic íp io .
F i na lmente conseguiu
aqui lo que sonhava há
mui to tempo,  um cargo
público, foi nomeado pelo
prefeito Sérgio Azevedo
para ocupar o cargo de
Diretor do Departamento
de P ro je tos e
D e s e n v o l v i m e n t o
Habitacional.

* Merecidamente, diga-
se de passagem,
Wanderlei mostrou ser um
hábil articulador político,
criou a legenda em Poços,
na e le ição de 2016
apoiando Paul inho
Courominas, elegeu dois
vereadores  (Marcelo
Heitor e Carlos Roberto) e
nesta eleição, depois de
conversar  com o PTB
(Waldir Miguel) e integrar
o grupo Preocupados com
Poços (Luiz Antonio
Batista), se aliou ao PSDB
do prefe i to Sérg io  e
co laborou para sua
reeleição. Como disse o
prefei to ,  “quem ganha
junto, governa junto”.

*  Na verdade,
Wander le i  pretendia
ocupar uma secretaria,

mas como não deu,
está feliz com um posto
no segundo escalão.
Como tem gente que vê
maldade em tudo,
dizem as más línguas
que o departamento
habi taci onal  f ica
sediado no termina l
rodoviário, bem longe
do centro onde
Wander le i  c i rcula
diariamente, cumprindo
expediente integral, o
pres idente  do PSC
estará  longe t i - t i -
tipolitico, como deseja
o comando da
administração.

* Na mesma portaria
o chefe do executivo
faz outras nomeações.
Is is  A lves  como
Coordenadora de
Ze lador ia da Região
Oeste; Juliana Martins
da Paixão Junqueira,
Assessora de Controle
Administrativo; Miguel
Leda Sal les,  para
Coordenador da
Divisão de Parques e
Jardins e Roserlan dos
Santos e Silva para a
Divi são de L impeza
Urbana.

* Um tucano ligado
ao Dr. Carlos Mosconi,
garante que ele estará
de vol ta no comando
da secretaria de saúde
no início de março e
anda animado para
disputar mais uma vez
vaga  na Câmara
Federa l .  Como fez
composição com o ex-
prefeito de Andradas,
Rodr igo  Lopes,  para
eleger  Margot  Pio l i ,
como sua sucessora,
não descar ta  uma
dobradinha com ele na
próxima eleição.

* Caso a dobradinha
não seja possível, diz
esse tucano que sabe
das coisas,  Mosconi
pode até  se lançar
candidato compondo
uma dupla pura, neste
caso, com o secretário
de governo Celso
Donato que disputaria
vaga  na Assemble ia
Legis lat iva.  Por
enquanto são apenas
especulações ,  até
porque Donato pode
acabar  sendo
preservado para
ocupar  o  l ugar  de
Sérg io  Azevedo em

de políticas públicas como,
por exemplo, a realização de
feiras gastronômicas noturnas
e de outros tipos. “Isso é
atribuição e responsabilidade
do Poder Público”, lembrou.

A pesquisa revela, ainda,
os motivos pelos quais as
pessoas contratam, as vezes,
serviços ou compram
produtos em outras cidades.
Como também os veículos de
comunicação e as redes
sociais mais utilizadas pelo
consumidor, quando na
intenção de adquirir algum
objeto ou serviço.

Universo da pesquisa
mostra realidade de
consumo em cada região
A Pesquisa do Perfil do

Consumidor foi compilada de
forma geral de informações e,
também, com amostragens
específicas por região,
levando-se em conta a
p r o p o r c i o n a l i d a d e
demográfica de cada setor
para a aplicação dos
questionários

O universo total do
levantamento contou com
667 pessoas pesquisadas em
toda a cidade. Por faixa etária
foram 76% de adultos, 17%
infanto juvenil e 6% de
entrevistados da melhor
idade. Do total, 44% residem
na zona Leste, 28% na Oeste,
19% no Centro e 10% na
região Sul. Entre eles, 53%
são casados, 31% solteiros e
8% vivem em união estável.
Quanto a classe social eles
são: 41% (alta), 39% (média)
e 20% (baixa). Possuem o
ensino médio completo 94%.
Moram sozinhos ou com mais
uma pessoa 38% dos
entrevistados.

Sul – Participaram do
levantamento, 99,7% de
adultos, 79% de mulheres e
21% de homens. Nesta região
51% se declararam casados,
39% solteiros e 9% em
relação estável. O extrato
social observado é de 72% na
classe média e 28% (baixa).
Ainda, 69% têm o ensino
médio completo. Moram na
mesma residência duas ou
três pessoas (60%).

Leste – Neste setor a
pesquisa é formada por 88%
de adultos, sendo 69% do
sexo feminino e 30% do
masculino. Desses, 51% são
casados, 38% solteiros e 6%
mantêm união estável. As

2024.
* Mas é bom não

esquecer  que o
Democratas, nas mãos de
Tiago Cavelagna também
sonha em crescer e como
a elei ção do senador
Rodrigo Pacheco para a
presidência do Senado,
parece certa, é bom não
esquecer que na eleição
de 2022 estarão proibidas
as  col igações e nesse
caso,  quanto  maior  o
número de candidatos da
legenda, maior a chance
de eleger deputados.

* De perfil conservador,
e “100% al inhado à
pol í t i ca  de Segurança
Públ ica do governo
Bolsonaro” ,  o novo
secretár io de Just iça e
Segurança Públ ica de
Minas Gera is ,  Rogér io
Greco, pretende atuar em
três pontos que ele julgou
pr incipa is :  combate à
corrupção,  combate às
facções cr im inosas  e
mudanças no si stema
prisional.

* Em entrevista ao jornal
O Tempo,  o  secretár io
af i rmou que para
corrupção e facções
criminosas, sempre será
to le rânc ia  zero.  “É
inimaginável você pensar
em aceitar qualquer tipo
de cor rupção.  Mas o
pr incipal  é reforçar  um
trabalho bem fei to  de
investigação, e para isso
a gente precisa valorizar
as instituições e investir
cada  vez  mais em
inteligência das polícias.
Em segurança públ ica,
inteligência é 70, 30, ou
seja, 70 % é investigação
e apenas 30 % é
cumprimento da missão. A
parte operacional é muito
pequena,  a  par te  mai s
importante, sem dúvida, é
a inteligência”, afirmou o
novo secretário.

*  O BNDES pretende
estruturar até dezembro
uma série de concessões
de parques  naturai s à
in ic ia t i va  pr i vada.  A
entidade firmou contratos
há menos de um mês com
seis  estados ,  a f im de
oferecer  supor te  para
concessão de 26 parques,
com foco na exploração
do turismo sustentável e
preservação ambiental.

classes sociais estão assim
representadas: 77% (média),
19% (baixa) e 4% (alta). O
ensino médio foi concluído por
53%. Moram em duas ou três
pessoas na mesma residência
(61%).

Centro – O levantamento
contou com a participação de
92% de adultos, sendo 7% na
melhor idade. Os habitantes
são 59% do sexo feminino e
39% do masculino. Eles são
50% casados, 28% solteiros e
13% divorciados.
Economicamente, eles se
declaram das classes: 73%
(média) 16% (baixa) e 11%
(alta). Do total, 69% possuem
o ensino médio completo.
Moram na mesma residência
duas ou três pessoas (62%).

Centro Sul – Possui faixa
etária com 82% de adultos e
15% na melhor idade. Eles são
61% de mulheres e 39%
homens. Casados são 51%,
solteiros 28% e 7% mantém
união estável. Socialmente
esse grupo é representado por
76% (média), 19% (baixa) 5%
(alta). Os com ensino médio
completo são 70% dos
entrevistados. Moram na
mesma residência até quatro
pessoas (96%).

Centro leste – Participaram
da pesquisa 91% de adultos e
9% da melhor idade, com 43%
de mulheres e 57% de
homens. Desse total 57% são
casado, 17% solteiros e 26%
vivem em união estável.
Socialmente o grupo se
declara 78% (média), 13%
(baixa) 9% (alta). Os com o
ensino médio completo são
83%. Moram em duas até
quatro pessoas na mesma
residência (91%).

Oeste – Nesta região foram
entrevistados 92% de adultos,
6% infanto juvenil e 2% da
melhor idade, sendo 64% do
sexo feminino e 36% do
masculino. Desses, 57% são
casados, 26% solteiros e 10%
vivem em união estável. A
classe social está
representada por 76%
(média), 16% (baixa) e 7%
(alta). Com ensino médico
completo são 67%. Moram em
até três pessoas na mesma
residência (64%).



PRF apreende mais de 50 pinos de cocaína na BR-459
entre Poços e Caldas
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MDB acredita em nome novo na política e para
presidência do partido

PM apreende armas de fogo irregulares em Campestre
Em 26 de janeiro de 2021, às 06h30min, na cidade de Campestre/MG, a Polícia Militar e

a Polícia Civil realizaram operação conjunta, para cumprimento de mandados de busca e
apreensão, deslocando a vários endereços do município, onde obtiveram êxito na apreensão
de armas e munições.

Dois cumprimentos de mandado se deram na Fazenda Três Barras, zona rural, em duas
residências distintas.

O primeiro contato foi realizado com o morador da residência, idoso, 68 anos, lavrador,
para quem foi apresentado o referido mandado e depois de lido e assinado, deu-se inicio as
buscas no interior da residência com a localização de um espingarda cal .28 , uma espingarda
cal .32  e 08 munições. O autor não possuía registro das armas, foi preso e conduzido à
Delegacia de Polícia Civil, com o material arrecadado.

O segundo contato foi realizado com o morador da residência, homem, 38 anos, mecânico,
para quem foi apresentado o referido mandado e depois de lido e assinado, deu-se inicio as
buscas no interior da residência com a localização de um espingarda de pressão, com
adaptação para munição cal .22. O autor foi preso e conduzido à Delegacia de Polícia Civil,
com arma apreendida.

Na Rua Vitoria, Bairro Vila do Beijo, foi cumprido um terceiro mandado, onde a testemunha,
homem, 36 anos, pai do menor, 16 anos, alvo do mandado, tomou conhecimento do teor
do referido documento. Durante buscas na residência, foi localizada uma arma de fogo
artesanal, sem numero. O menor infrator foi preso e encaminhado à Delegacia de Polícia
Civil, com o materal apreendido.

A última apreensão se deu Rua Congonhas, Bairro Centro. A Polícia Militar recebeu
denúncia anônima que naquele logradouro, uma residência frequentemente é usada para
homizio de menores infratores, praticantes de crimes contra o patrimônio no município.
Que lá estava guardada uma arma de fogo, de propriedade de um homem, 20 anos,
mecânico. O denunciado foi abordado em via pública e em contato pessoal, este declinou
que realmente possui uma arma de pressão em sua residência e que nunca a emprestou
para nenhuma pessoa. A equipe deslocou à residência dele e arma foi entregue, uma arma
de pressão, adaptada para uso de munição cal .22. O autor foi preso e encaminhado à
Delegacia de Polícia Civil.

O partido político (MDB)
de Poços de Caldas, que
hoje tem a presidência de
Waldemar Lemes Filho
(Demarzinho) e o diretório
munic ipal, renovam e
apostam em um novo nome
para a pres idência do
part ido, o empresário
artístico, publicitário, Fabio
Junio Marcelo (Fabinho Jr).
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A Polícia Rodoviária
Federal, da Delegacia de
Poços de Caldas, apreendeu
no início da noite de ontem
(26), cocaína, crack e
cloridrato de cocaína.

De acordo com a PRF,
durante fiscalização na
BR459, próximo ao município
de Caldas, o condutor de uma
motocicleta, de 33 anos, foi
abordado. Porém, ao receber
a ordem de parada, ele tentou
fugir do local.

Os policiais conseguiram
cercar o homem no
quilômetro 22. Embaixo da
jaqueta do motociclista foram
encontrados 51 pinos de
cocaína, 511 gramas de crack
e 129 gramas de cloridrato de
cocaína.

O veículo e o condutor
foram levados para a
Delegacia de Poços, junto ao
material apreendido.

Fabio Junio:  “Eu
acredito muito na cidade
em que nasci e a política
para mim é um novo
desafio.  Estar à frente do
MDB é uma enorme
responsabil idade, pois
Demarzinho tem história
com partido e com a
política municipal. Receber
o partido das suas mãos,

dobra a responsabilidade e
quero honrar a confiança
dele, do grupo, e tentar fazer
o melhor para o partido e
para Poços de Caldas
construindo alianças fortes“ .

Vale destacar que hoje o
MDB conta também com
Silvio Veio como vereador em
Poços.
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Centro de Artes e Esportes Unificado retoma aulas de
cricket e zumba

O prefeito Sérgio Azevedo
(PSDB) anunciou que dará
início à fiscalização com drone
em bares e no comércio de
Poços de Caldas. A nova
medida foi divulgada por meio
de vídeo divulgado nas redes
sociais do chefe do Executivo.
A fiscalização com a tecnologia
começa na sexta-feira (29), de
acordo com ele.

Na publicação, Sérgio
Azevedo destaca que o drone
inicialmente irá atuar no Centro
da cidade, possibilitando que
a fiscalização observe
irregularidades e vá
imediatamente ao
estabelecimento. A interdição
do local, segundo ele, poderá
ser feita em caso de protocolos
contra a Covid-19 não
estiverem sendo cumpridos.

“Aviso o comércio e os
bares que estão abusando,
que fiscalização está efetiva e
um drone começa a funcionar
pelo Centro onde nós vamos
fiscalizar. [Em caso de
irregularidade] a fiscalização
vai imediatamente no local e
vai fechar o estabelecimento
que não estiver cumprindo o

Comitê Covid-19 usará drone para fiscalizar bares e
comércio de Poços

O Cen t ro  de  A r tes  e
Esportes Unificado – CEU
da  zo na  les t e  –  es tá
re tom a nd o  as  a u las
g ra tu i ta s  d e  c r ic k e t  e
zumba, com a adoção de
to das  as  m e d id as  de
segurança em relação ao
no v o  c o ron av í ru s .  As
inscrições podem ser feitas
no local, com os próprios
profes so re s,  no  horár io
das aulas.

As  a u las  de  c r ic k e t
retornaram nesta semana
e  s ão  re a l izad as  de
segunda a quinta-feira, nos
s e gu in te s  h o rá r io s :
segunda, das 10h às 12h e
das 14h às 16h; terça, das
10h às 12h; quarta, das
14h às 16h; e quinta, das
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10 h  à s  12 h .  Pod em
pa r t ic ipa r  c r ia nç a s ,
ado lescentes  e  jov ens
dos 06 aos 18 anos. São
dez turmas com vagas
abertas e as inscrições
podem ser feitas com o
professor, diretamente no
lo ca l ,  n o  h o rá r io  d as
aulas.

“As  aulas de cricket,
que já são um sucesso
aqui no CEU, estão sendo
rea l izadas  ao ar  l iv re ,
respeitando o controle de
entrada de pessoas, uso
de máscara e de álcool
em gel, de acordo com as
re g ra s  s an i tá r ias ” ,
destaca o coordenador
do CEU, Franco Otávio
Martins.

A pa r t i r  da  p r óx im a
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te rç a - fe i r a ,  02  de
fevereiro, também serão
retomadas as aulas de
zu m ba ,  c om  a
p ro fe s s o ra  G isa
Ca rv a lho .  As  au las
acontecem sempre às
7h da manhã, as terças,
quintas e sextas-feiras.
Assim como o cricket, as
a t iv idad es  s e rão
realizadas ao ar livre e
c o m  m ed id as  de
segurança em relação à
Covid-19. A faixa etária
é liv re e as inscrições
devem ser feitas com a
professora, no horário
das aulas.

O CEU da Zona Leste
es tá  loca lizado à  Rua
Migue l  Ca l ix to  de
Mo rae s ,  1 .15 3 ,  no

J a rd im  I tam ara ty.  Ma is
in fo rm ações podem ser
ob t id as  pe lo  te le fo ne
3697-2242. O CEU é um
es paç o  qu e  u ne
p rog ram a s ,  aç õ es
c u ltu ra is  e  p rá t ic as
esportivas e de lazer para
promover a cidadania.

Serviço:
Cricket – de 6 a 18 anos
Segunda-feira: das 10h

às 12h e das 14h às 16h
Terça-feira: das 10h às

12h
Quarta-feira: das 14h às

16h
Quinta-feira: das 10h às

12h.
Zumba – livre
Terça-feira: 7h
Quinta-feira: 7h
Sexta-feira: 7h.

protocolo”, disse o prefeito.
Mudança de horário
A Prefeitura de Poços de

Caldas também divulgou a
alteração do horário de
funcionamento de
s u p e r m e r c a d o s ,
h i p e r m e r a d o s ,
minimercados, mercados,
mercearias e conveniências
no município. A mudança foi
feita por meio de Resolução,
determina ainda a suspensão
das atividades de parques
públicos aos sábados,
domingos e feriados.

Dentre as alterações estão
a do horário de
funcionamento para lojas de
conveniência. Este tipo de
estabelecimento terá que
fechar as portas com duas
horas de antecedência. Os
locais antes funcionavam das
6h às 23h59 e passam a ter
que funcionar das 6h às 22h.
Fica proibida a realização de
delivery após o horário
determinado para o
funcionamento.


