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Poços de Caldas ultrapassa os quatro
mil casos confirmados de Covid-19

Sul de MG permanece na
onda vermelha do Minas

Consciente pela 5ª semana
seguida

Bombeiros resgatam
filhotes de cachorro que

estavam caídos em vala de
quatro metros

Santa Casa repassa doação
de cestas básicas para
pacientes carentes da

Unacon

Larissa, atleta revelada
pela Caldense, se

apresenta em BH para
defender o Sada Cruzeiro

Vôlei

Secretaria de Turismo
seleciona novos artesãos

para Fearpo
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VERSÍCULO DO DIA
Porque, como as aflições de Cristo

são abundantes em nós, assim
também é abundante a nossa

consolação por meio de Cristo.

2 Coríntios 1:5

Secretaria de Turismo seleciona novos artesãos para Fearpo
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NOTÍCIA

Assessoria da Prefeitura de Poços

Dia Mundial contra o Câncer

Previsão do
tempo

Datas Comemorativas e
fatos históricos

A Prefeitura de Poços de
Caldas informa que é falsa a
mensagem que circula nas
redes sociais sobre
inscrições para um programa
que se chamaria  Vale
Mercado. O texto diz que os
interessados devem se
cadastrar em um link para ter
acesso ao benefício, que
seria de R$ 121,00 mensais.

A mensagem falsa tem
sido encaminhada com
frequência na internet,
principalmente por meio do
Whatsapp. As secretarias
municipais de Comunicação
e Promoção Social alertam
para a tentativa de golpe, já
que não há nenhum cadastro
deste t ipo aberto pela
Prefeitura e a publicação
direciona o usuário para um
site não oficial.

As publicações da
Prefeitura de Poços de
Caldas são fe itas
dire tamente no s ite
i n s t i t u c i o n a l
www.pocosdecaldas.mg.gov.br,
tanto no Diário Ofic ial
Eletrônico como no campo
dest inado a notíc ias . As
informações são
compartilhadas também nas
redes socia is ofic iais da
Prefeitura.

Em caso de dúvida, além
de pesquisar nesses locais,
o cidadão pode utilizar a
ferramenta de checagem de
informações da Prefeitura,
disponibilizada no Sistema de
Ouvidoria Online, o e-Ouve.
A ferramenta de fact-
checking pode ser utilizada

Assessoria da Prefeitura de Poços*

A Secretaria Municipal
de  Tu r is m o  es tá
analisando propostas de
c andidatos  a  va gas  na
F e a rp o  –  F e i ra  de
Artesanato de Poços de
Ca lda s ,  a  f e i r in ha  da
Praç a  Do m  P ed ro  2 º .
De sd e  on te m  (2 ) ,  um a
comissão está analisando
os trabalhos dos artesãos
inscritos em chamamento
público  ocorrido  no ano
passado.

Ao  to do ,  h ouv e  1 85
inscr ições.  Des tas ,  102
foram habilitadas e estão
sendo avaliadas durante
três dias. A seleção vai até
am anh ã  (4 )  e  es tá
acontecendo no Espaço
Cultura da Urca, seguindo
to dos  os  p ro to c o los
s an i tá r ios  p rev is tos  no
combate à  pandemia.  A
fase de avaliação consiste
na verificação do produto
ar tesanal ind icado pe lo
a r tes ão  n o  a to  da
inscrição, bem como na
análise das características
do  m o do  d e  f aze r,
u t i l i zaç ão  da  m a t é r ia -
prima e originalidade.

A comissão avaliadora é
formada por 11 pessoas.
Os critérios para a seleção
do s  a r te s ão s  s ão  os
seguintes: diferencial em
relação aos produtos já
ex is t en t es  n a  f e i r a ;
a t iv idad e  em  qu e ,  no
mínimo, 80% do trabalho

FAKE NEWS! NOTÍCIA SOBRE PROGRAMA VALE MERCADO É FALSA

seja feito pelo artesão;
t r ans fo rm a ç ão  de
matéria-prima bruta em
prod u to  aca ba d o ;
ut ilização de matéria-
prima e/ou técnicas de
p rod u ç ão  loc a l ;
identificação cultural da
matéria-prima ou modo
de fazer com a região e/
ou com o artesão.

Há  4 3  v ag as
d i s p o n í v e i s .
A t ua lm en te ,  3 07
expositores fazem parte

da  Fearpo.  “Faz quatro
anos que não tinha uma
seleção de expositores”,
in fo rm a  o  d i re t o r  de
Tu r is m o ,  I s ra e l  Sou sa
Pereira. “Vamos fazer uma
readequação, melhorias e
a j us t es  na  F ea rpo ” ,
completa.

Pandemia
Por conta da pandemia

do coronavírus, a feirinha
teve que adequar-se. Os
ex pos i to re s  fo ram
divididos em dois grupos,

sempre que um cidadão
precisar conf irmar
alguma informação
relacionada aos atos da
Prefeitura, secretarias
municipais e autarquias.

O Sistema de
Ouv idoria Dig ita l v ia
aplicativo está disponível
para download gratuito
nos serv iços de
distr ibuição digita l de
aplicativos (basta digitar
eOuve) ou pelo site http:/
/
pocosdecaldas.eouve.com.br.

Na dúv ida,  não
compartilhe!

um  exp ond o  a os
sábados e  ou t ro  aos
do m in gos ,  c om
a l te rnân c ia  a  c a da
s e m an a .  A d iv is ão
possibilitou aumentar a
d is tâ nc ia  en t re  as
barracas. Além disso,
os expositores devem
fornecer álcool em gel
ao  púb lico e lim itar  o
número de clientes nas
barracas, entre outras
medidas de segurança.
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Poços de Caldas ultrapassa os quatro mil casos
confirmados de Covid-19

Segundo Bolet im
Epidemiológico divulgado
pela Secretaria Municipal
de Saúde de Poços de
Caldas, nesta quarta-feira,
03 de fevereiro, são 4007
casos positivos em Poços:
destes, 3465 pacientes
são considerados
recuperados, 390 seguem
em isolamento domiciliar,
18 estão em Unidade de
Terapia Intensiva e 20 em
ala ou leito clínico. São 38
novos casos em relação a
úl tima atualização. São
114 óbitos no município
em função da Covid-19. O
Bolet im segue com um
óbito em investigação.

Dentre os 4007 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 22,77%
dos casos.  A taxa de
ocupação de Unidade de
Terapia Intensiva, nesta
quarta, está em 54,39%.
São 31 leitos ocupados,
sendo 18 por pacientes
confirmados e residentes
em Poços o que
corresponde a 31,58%, 13

por pacientes residentes
em outros municípios, o
que corresponde a
22,81% da ocupação.
Nesta quar ta,  são 13
internações de pacientes
de outras cidades,
conforme descrito na taxa
de ocupação de UTIs: um
paciente de Cabo Verde,
Ibi t iúra de Minas, (02)
Machado, (03) Caldas,
Extrema, Guaxupé,
Andradas, Arceburgo,
Itapeva e Santa Rita de
Caldas. 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 leitos de UTI,
divulgada diariamente do
Boletim Epidemiológico. O
Bolet im contabi l iza 58
óbitos de não residentes.
O Boletim também informa
que já foram realizados no
município, somando as
redes pública e privada,
31.800 testes e exames.

O número de
profissionais imunizados
até o momento totalizam
2.196. Acesse também o
Painel Coronavírus

Sul de MG permanece na onda vermelha do Minas
Consciente pela 5ª semana seguida

Pela 5ª semana
consecutiva, o Sul de MG
foi  mant ido na onda
vermelha do Minas
Consciente. A decisão do
Governo de Minas fo i
divulgada na tarde desta
quarta-feira (3), quando o
Execut ivo Estadual
também orientou as
prefeituras para que elas
intensifiquem as medidas
de prevenção à Covid-19.
Também foi recomendado
para que não sejam
autor izadas festas de
Carnaval.

Para a manutenção da
região na fase mais
restr i t i va e as demais
mudanças fei tas nas
regiões do estado,  o
Comitê Estadual  de
Combate à Covid-19 Em
Minas levou em conta o
número de óbi tos pela
doença que cresceu 5,3%
na úl t ima semana,  e
ultrapassou 15 mil neste

mês.
Mesmo na onda

vermelha,  com as
mudanças fei tas no
plano,  na semana
passada, diversas
f lexib i l izações são
possíveis para as regiões
que estão na fase mais
restritiva, como é o caso
do Sul de MG.

O Sul de MG estava na
onda amarela até o início
de janeiro, mas regrediu
para a fase mais restritiva
no dia 6 de janei ro.
Depois disso,  não
avançou mais dentro do
plano estadual.

Sem Carnaval
O comitê responsável

por monitorar a situação
da doença no estado
homologou algumas
orientações para que os
municípios minei ros
possam conter o avanço
da pandemia durante o
Carnaval, de 12 a 17 de

fevereiro. As diretr izes
são as mesmas a serem
seguidas pelo Governo
do Estado no período.

Ent re as medidas
recomendadas, que se

estendem aos 853
municípios minei ros,
estão a suspensão do
ponto facul tat ivo e a
proibição do fechamento
de ruas e praças para
fins festivos.

Recomendações do
governo:

Não autor izar,  no
âmbito de seu território,
o fechamento de ruas,
praças e congêneres
para fins festivos;

Não autor izar,  no
âmbito de seu território,
o uso de espaços de
serv iços para f ins de
eventos de Carnaval, tais
como academias,
clubes,  cent ros de
c o m p r a s ,
estacionamentos e
congêneres;

Não decretar feriado
ou ponto facultativo no
período do Carnaval;

Cancelar  eventuais
celebrações c ív icas
municipais;

Implementar, durante o
Carnaval, as medidas de
segurança próprias para a
onda vermelha,
independentemente da
fase de funcionamento das
a t i v i d a d e s
socioeconômicas em que
se encontrar a macro ou
microrregião;

Suspender a realização
de qualquer evento, público
ou pr ivado, de qualquer
natureza, no período em
questão,  inclusive para
aqueles de pequeno porte
de que trata o protocolo
para a onda vermelha;

Adotar medidas para:
- Evitar aglomerações em

locais tur íst i cos e
esport ivos,  tais como
praças,  balneár ios,
estádios e congêneres;

- Desestimular o uso
de equipamentos de
amplificação sonora ou
instrumentos musicais
que possam incentivar
aglomerações.

Covid-19 na região
Mais 36 mor tes e

outros 1.253 novos
casos de Covid-19 foram
confirmados no Sul de
Minas nesta quarta-feira
(3) pela Secretaria de
Estado de Saúde (SES-
MG).  Este é o maior
número de mortes
conf i rmados pela
secretaria na região em
dados relativos a apenas
um dia desde o início da
pandemia.

Com as novas
confirmações, o Sul de
Minas chega a 85.880
casos do novo
coronavírus, com 1.696
mortes.
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Encer rando as
at i v idades  de
capacitação neste início
de Leg is la tura ,  a
Assessor ia Técnica de
Informát ica da Câmara
ministrou um minicurso
sobre Fer ramentas  de
Escritório. Vereadores e
a s s e s s o r e s
p a r l a m e n t a r e s
par t i c iparam dos
encont ros ,  que
aconteceram de 25 a 29
de janeiro. Durante todo
o mês,  a  Esco la  do
Legi s l a t i vo  da Casa
promoveu cursos  e
apresentações  das
Assessor ias  a  f im de
fac i l i ta r  o  t raba lho ao
longo do mandato.

O conteúdo
abordado  envo l veu os
temas: Writer (modos de
seleção de texto, copiar/
recortar/colar, localizar/
subs t i tu i r  t ex to ,
f ormatação de
parágrafos, tabulação e
a l i n h a m e n t o s ,
marcadores  e
numeração,  tabe las,
expor tar  PDF) ;  Calc
(conce i t o  de cé lu l as,
l i nhas ,  co lunas,
re ferênc ias ,  f unções
soma,  média,  máximo,
mínimo, formatação de
dados e formatação para
impressão) ;  Impress
(modos de ex ib i ção/
edição, t ipos de slides,
inser i r  imagens,
t rans ição e
apresentação).

O ass is ten te

Vereadores e assessores
participam de minicurso

sobre Ferramentas de
Escritório
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Curtas
* Pelo que se viu nesta

primeira sessão ordinária da
Câmara Municipal,essa
legislatura não será apenas
uma continuidade daquela que
se encerrou em 31 de
dezembro último. Fortes
emoções estão por vir e uma
coisa já deu para perceber, o
presidente Marcelo Heitor não
terá vida fácil nesses dois anos
em que ficará no cargo.

*Ontem, após ouvir uma
série de críticas dos
vereadores de oposição pela
demissão do assessor jurídico,
João Luiz Azevedo, o
presidente desceu ao plenário
para se defender e
visivelmente nervoso, tentou
responder as críticas e justificar
a demissão do assessor por
conta da sua idade avançada.
Elogiou seu trabalho, mas
destacou o fato da idade para
justificar a demissão e ainda
deu um tapa na mesa,
assustando a vereadora
Regina que estava ao seu
lado, fugindo completamente
do comportamento calmo e
sereno que manteve durante
o primeiro mandato.

* Se a demissão foi
problema exclusivo da idade,
gerontofobia é o nome que
define aversão ou medo
patológico de pessoas idosas
ou do processo de
envelhecimento, ou
então,ageismo, que é a idade
como parte do sistema de
preconceito e discriminação.
Das duas uma, questionou um
ex-vereador que assistia a
sessão pela internet.

* A informação de que se
fosse eleito presidente,
Marcelo Heitor trocaria os
assessores que respondem
pela área jurídica do
legislativocomeçou a circular
durante as tratativas para a
escolha do futuro presidente
da Casa. O blog questionou
Marcelo a respeito do assunto,
ele não desmentiu os boatos,
apenas respondeu que esta
seria uma decisão a ser
tomada pela mesa diretora. Ou
seja, já tinha em mente,
mesmo antes de assumir
efetivamente a presidência da
Casa a demissão dos
assessores. Diante do protesto
dos vereadores de oposição,
optou pela demissão apenas
de um deles e o fez baseado
na idade avançada.

* A eleição de Rodrigo
Pacheco para a presidência do
Senado fortalece ainda mais o

DEM, a legenda que mais
cresceu nos últimos anos.
Com isso, Poços de Caldas
que tem Júlio de Freitas na
vice e Tiago Cavelagna na
presidência da comissão
executiva, já podem
começar a se movimentar
para agendar um encontro
com o senador através do
assessor parlamentar
Geraldo Thadeu e os três
juntos, levar até o novo
presidente do Senado a
pauta de reivindicações
que interessa ao município.

* Quem vibrou com a
vitória do senador mineiro
foi o ex-vereador e
presidente do MDB local,
Waldemar Lemes Filho,
que é grande amigo de
Rodrigo Pacheco e seu
principal cabo eleitoral na
cidade desde os tempos
em que ele era filiado ao
partido.

* Para quem não sabe,
antes de se mudar com a
família para Porto Velho,
capital de Rondônia, onde
nasceu Rodrigo, seu pai,
morou em Poços de Caldas
e era sócio da linha de
ônibus que fazia o percurso
Poços-Belo Horizonte.
Depois de Rondônia, a
família retornou para o Sul
de Minas e foi residir em
Passos, onde o senador
passou sua infância e parte
da juventude antes de
transferir residência para
Belo Horizonte onde mora
há 28 anos.

* Em virtude da
pandemia e do aumento do
número de casos de Covid
19 em toda a região, a
Prefeitura de Poços de
Caldas decidiu não
decretar ponto facultativo
no período do Carnaval.
Portanto, as repartições
públicas municipais irão
trabalhar normalmente nos
dias 15, 16 e 17 de
fevereiro, respectivamente,
segunda e terça de
Carnaval e quarta-feira de
Cinzas.

* A eleição de Rodrigo
Pacheco para a
presidência do Senado
recoloca o Estado no
protagonismo da política
nacional. A última vez que
um senador pelo Estado
presidiu a Casa foi com o
ex-governador Magalhães
Pinto, no biênio 1975-1977.
Já a última vez que um
mineiro presidiu uma das

leg i s la t i vo  Marcos
Augusto Maciel, lotado
na Assessor i a  de
Informática, pontua que
os temas t rabalhados
nos encont ros  es tão
re lac i onados às
fer ramentas  de
escritório da plataforma
LibreOffice, que é uma
suí te  de ap l i ca t i vos
aber ta  e  gra tu i ta ,
a tua lmente u t i l i zada
pela Câmara Municipal.
“O curso foi uma grande
oportunidade para que
os  usuár i os
exper imentassem na
prát i ca  o  uso  dessas
ferramentas, abordando
conteúdos diversos que,
sem dúvida, facil itarão
no t rabalho diário dos
gabinetes e setores da
Instituição. Além disso,
será de grande proveito
também no âmbi to
pessoal ,  uma vez que
todas  as  fer ramentas
são gra tu i tas  e
di sponívei s para l iv re
download na Internet” ,
ressalta.

S e g u n d o
Matheus  Carminat t i
Angelo ,  também
assistente legislativo da
Informática, o minicurso
possibilitou, ainda, uma
ambientação no Sistema
Operacional Ubuntu. “É
comum, no dia a dia dos
gabinetes, a ut i l ização
da suíte de ferramentas
de escritório LibreOffice,
que,  ent re  out ras
fer ramentas ,  possu i

Casas Legislativas foi com o
então deputado federal Aécio
Neves (PSDB), que comandou
a Câmara entre 2001 e 2002,
quando Fernando Henrique
Cardoso (PSDB) ocupava o
Palácio do Planalto.

* Para as próximas sessões
da Câmara, é aconselhável ao
pessoal da copa deixar
preparado para servir aos
vereadores chá de erva-
cidreira ao invés do tradicional
cafezinho, tão reclamado pelo
ex-vereador AlvaroCagnani.

* * Como já era esperado,
os vereadores de oposição
fizeram várias críticas ao
presidente Marcelo Heitor no
episódio da demissão do
assessor jurídico e nenhum
dos companheiros de bancada
saiu em sua defesa. O posto
era reivindicado também pelos
vereadores Flávio Tofni de
Lima e Silva e Regina Cioffi.

* Na sua fala para se
defender das acusações,
Marcelo Heitor disse que
alguns dos vereadores que
estiveram conversando com o
executivo para formação de
chapa com vista a presidência
do Poder Legislativo,
reivindicaram vantagens em
troca do apoio.

* “Temos que mudar isso, lá
fora a Câmara Municipal é tida
como um escritório e os
vereadores simples
despachantes do poder
executivo”, disse o vereador
Roberto Santos, do
Republicanos, ao criticar uma
possível interferência na Casa
para demissão do assessor
jurídico.

* Após a sessão ordinária,
diante da justificativa do
presidente Marcelo Heitor, de
que o assessor jurídico seria
dispensado por estar com a
idade avançada, já tinha quem
sugerisse o enquadramento do
vereador no Estatuto do Idoso.
Diz o estatuto com relação a
idade: importante destacar
que, ao admitir um idoso, este
diploma legal, em seu artigo
27º, proíbe a fixação de idade
máxima. Inclusive, destaca-se
que constitui crime negar a
alguém qualquer cargo ou
emprego por motivo de idade,
sendo este punível com
reclusão de seis meses a um
ano, sem prejuízo da
imposição de multa.

ed i t or  de  t extos  e  de
p lan i l has .  Ass im,
acredi to ser de grande
val ia proporcionar  aos
novos  i n tegran tes  do
Poder Legis lat ivo uma
ambientação.  Fo i
possível, nestes quatro
dias, mostrar as funções
mais  bás icas  de cada
fer ramenta,  a l ém de
dicas, comandos e boas
prát i cas  que podem
tornar  o  t r aba lho nos
gabinetes  ma is
produt ivo.  A lém disso,
por consequência, houve
uma ambien tação no
S i s tema Operac iona l
Ubuntu, que assim como
a suí te  L ibreOf f i ce ,
segue a f i l osof ia  de
código aberto. A adoção
destas  so luções  t raz
grandes recursos para a
Câmara a custo zero”,
enfatiza.

A lém do
minicurso Fer ramentas
de Escritório, vereadores
e assessores
part ic iparam de cursos
sobre Regimento
In terno ,  Oratór ia ,
Atendimento ao Público
e Redação Oficial. Eles
também conheceram
todas  as  a t i v idades
desenvolv idas pe las
Assessorias Técnica de
In formát i ca ,  Técn i ca
Legislativa, Jurídica, de
C o m u n i c a ç ã o ,
F i n a n c e i r a ,
Administrativa e Controle
Interno.



Bombeiros resgatam filhotes de cachorro que estavam
caídos em vala de quatro metros
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Larissa, atleta revelada pela Caldense, se apresenta
em BH para defender o Sada Cruzeiro Vôlei

PM prende autor de receptação em Andradas
Em 02 de fevereiro de 2021, às 08h03min, na cidade de Andradas/MG, a Polícia

Militar foi acionada e compareceu à Rua São José, Bairro Jardim Muterlli, para
verificar denúncia anônima, de que dois indivíduos tentavam esconder uma
motocicleta embaixo de uma ponte no referido endereço. No local a equipe policial
abordou um homem, 29 anos, que conduzia a motocicleta Suzuki/ Yes 125, placa
ECP9639-Andradas/MG, cor prata, ano 20085, a qual estava com ligação direta.
Foi constatado pelo sistema informatizado que a citada motocicleta foi furtada na
data de 23/12/2020 e o autor não prestou maiores esclarecimentos sobre a
procedência do veículo. Ele foi preso, encaminhado ao Pronto Atendimento Municipal
e posteriormente conduzido à Delegacia de Polícia Civil. O veículo foi removido
pelo guincho ao pátio credenciado pelo DETRAN/MG.

Veículo produto de furto localizado no Bairro Funcionários, em Poços de
Caldas

Em 02 de fevereiro de 2021, às 09h40min, na cidade de Poços de Caldas/MG,
durante patrulhamento pela Rua Cirilo Silva, Bairro Funcionários, a Polícia Militar
localizou a motocicleta Yamaha/Factor YBR125 K, placa DUW6247-Poços de Caldas/
MG, cor prata, ano 2008/2009, estacionada na via pública, produto de furto no dia
31/01/2021. O veículo foi removido pelo guincho ao pátio credenciado pelo DETRAN/
MG.

PM prende foragido da justiça em Andradas
Em 02 de fevereiro de 2021, às 10h37min, na cidade de Andradas/MG, na Rua

Tiradentes, Bairro Centro, a Polícia Militar abordou um homem, 24 anos, em atitude
suspeita e após pesquisa ao sistema informatizado foi constatado que havia em
desfavor dele um mandado de prisão expedido em 29/01/2021, por sentença
condenatória transitada em julgado. O autor foi preso e conduzido à Delegacia de
Polícia Civil.

Agência Local de Comunicação Organizacional do 29º BPM

A jogadora  de  v ô le i
revelada pela Caldense,
Larissa Gabriela Firmino
Pere ira ,  agora irá
defender o Sada Cruzeiro
Vôlei,  uma das equipes
ma is  t rad ic iona is  e
vitoriosas da modalidade
no Brasil. A atleta já iniciou
os treinos no time de Belo
Horizonte.

Lar issa  a tua  co mo
oposta e nasceu em 2004.
Começou a praticar vôlei
na  Ca ldense  e
permaneceu até  2017.
Dev ido  ao seu ta lento,
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Dois  f i lho t inhos  de
cachorro foram resgatados
ontem (02) à tarde, no
bairro  Ca io Junque ira ,
após caírem em uma vala
de aproximadamente
quatro  metros  de
profundidade.

No local, o Corpo de
Bombeiros utilizou uma
escada pro longável,
conseguiu se aproximar
dos cãezinhos e resgatá-
los. Durante o salvamento,
a mãe dos filhotes precisou
ser amarrada, pois estava
muito ansiosa e corria o
risco de também cair.

Após constatarem que
os cachorros  não
apresentavam ferimentos,
os militares colocaram eles
para amamentar na mãe.
Os animais ficaram sob os
cuidados de uma ONG de
proteção animal.

sempre  d ispu tou
cam peonatos  na
categoria acima de sua
idade. Desde 2018 vinha
atuando pelo time Avax,
da cidade de Estrela, no
Rio  Grande do Sul,
quando se destacou nos
Jogos Esco lares  e
chamou a a tenção  da
CBV, onde foi selecionada
junto a outras 39 atletas.

No final de 2019, foi
conv ocada pe la
Confederação Brasileira
de  Vole ibo l  para o
laboratório de confecção

de talentos, realizado em
janeiro  de 2020  em
Saquarema-RJ. Agora se
apresentou no novo clube e
está pronta para mais um
desafio.

“Fico muito feliz com essa
oportunidade. Vai ser um
grande desafio, mas irei me
dedicar ao máximo para
conquistar grandes feitos
com o Sada. Agradeço a
todos  da Caldense  pelo
apoio de sempre, um clube
que defendi por vários anos
e tenho muito carinho” –
disse a jogadora.
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Câmara Municipal de Poços realiza primeira reunião
ordinária do ano

Na últ ima semana, o
emp resá r io  Samue l
Mosc a ,  do
estacionamento Sempre
Vaga, que fica em frente
da entrada do ambulatório
da Santa  Casa ,  fez a
doaç ão  de  14  c es tas
básicas para o SOS Santa
Casa. Essas cestas estão
sendo repassadas para
pacientes da Unacon em
vulnerabilidade social.

Um a das  c es tas  fo i
entregue pela assistente
soc ia l da Santa  Casa,
Maria José da Silva,  para
a  fam í l ia  da  pac ien te
Dan ie la  de Cass ia
Vide i ro ,  que  es tá
internada na Ala E, a ala
oncológica do Hospital.

A provedora da Santa
Casa ,  Cé l ia  Mar ia  de
Souza,  que também é
responsáve l pe lo  SOS
Santa Casa, destaca a
importância desse tipo de
apoio aos pacientes da
Unacon.  “A gente  tem
muito que agradecer a
todas  as  pessoas  que
lembram da Unacon. Nós

Santa Casa repassa doação de cestas básicas para
pacientes carentes da Unacon

A primeira reunião ordinária
da Câmara de Poços em 2021
aconteceu na terça-feira (02).
Conforme estabelece a Lei
Orgânica, o prefeito Sérgio
Azevedo esteve na sessão e
apresentou um relatório da
situação do município,
pontuando o trabalho realizado
em diversas Secretarias e,
também, as metas da
administração para os próximos
anos.

A sessão foi marcada,
ainda, pelo encaminhamento de
diversos projetos e anteprojetos
de lei para análise das
comissões permanentes. Nesta
quinta-feira (04), elas se reúnem
a partir das 13h para início dos
trabalhos. Requerimentos,
moções e pedidos para
realização de audiências
públicas também estavam em
pauta durante a primeira
reunião ordinária.

FOTO: ONDA POÇOS

Segundo o
presidente da Casa, vereador
Marcelo Heitor (PSC), a
Câmara inicia o ano legislativo
com a discussão de diversas
proposições importantes.
“Foram 10 projetos de lei, três
projetos de lei complementar,
dois projetos de resolução e
dois anteprojetos de lei
apresentados pelos
vereadores somente nessa
primeira reunião. Todos
seguem para análise das
comissões. Além disso,
tivemos o debate de uma
moção e vários
requerimentos, alguns até
com pedido de audiência
pública para as próximas
semanas. A Câmara inicia de
forma muito positiva o ano de
2021”, ressalta.

Marcelo Heitor
comenta, também, sobre a
presença do prefeito na

04 DE FEVEREIRO DE 2021

estamos  arrecadando
essas cestas básicas,
c omeç amos  es se
trabalho em dezembro,
po is  v im o s  qu e  tem
pessoas que tomam o
lanc he  aq u i no  Ca fé
Cacon, mas voltam para
casa e  não têm nada
para  se  a l im enta r.  O
câncer é  uma doença
terrível e muitas vezes
essas pessoas não têm
nenh uma c ond ição
financeira. Então, junto
com a assistência social,
estamos fazendo essa
campanha e repassando
essas cestas básicas.
São  famí l ias  in te iras ,
onde  muitas vezes as
pes s oas  n ão  podem
t raba lha r  co m  um a
doença dessa .  Dessa
v e z con tam os  c om  a
grande ajuda do Samuel
Mosc a ,  do
estacionamento Sempre
Vaga, que, junto  com
seus amigos, nos ajudou
c om es sa  doaç ão
marav ilhosa”,  con ta a
provedora.

Vereadora pede divulgação do projeto Imposto de
Renda Solidário

Na última semana, a
vereadora Luzia Martins
(PDT) esteve com o delegado
da Receita Federal, auditor-
fiscal Michel Lopes Teodoro,
durante a entrega a
instituições de algumas

cidades do sul de Minas de
mercadorias apreendidas pelo
órgão em Poços de Caldas.
Durante o encontro, a
parlamentar pontuou a
necessidade de divulgação
constante do projeto Imposto
de Renda Solidário, que
permite a destinação de parte
do imposto para o Fundo para
a Infância e Adolescência
(FIA).

Luzia destacou que a
população precisa estar ciente

dessa modalidade de
doação. “Como secretária de
Promoção Social, me
empenhei muito, juntamente
com o delegado Dr. Michel e
o Dr. Daniel, que é auditor-
fiscal, através de palestras,
orientações e divulgações
acerca do Imposto de
Renda, ou seja, da
destinação de parte desse
imposto para os fundos da
criança e adolescente e do
idoso. E como isso funciona?
O valor arrecadado é
destinado aos fundos
municipais e é direcionado a
projetos sociais do
município. O contribuinte não
paga mais por isso, apenas
destina para o fundo e o

recurso fica na cidade. Isso é
bom porque nós estamos vendo
no que está sendo utilizado o
Imposto de Renda, pelo menos
parte dele. É um fator que
mobiliza o setor econômico, a
qualidade de vida das pessoas
e o município só tem a ganhar
com isso. No entanto, é preciso
ter mais divulgação, de forma
constante”, disse.

A legisladora destacou,
ainda, a importância do apoio da
Receita Federal nessa ação. “O
apoio da Receita é fundamental,
porque garante ao contribuinte
que não existem problemas
nessa iniciativa. Muitos mitos
são divulgados ainda, de que os
contribuintes podem cair em
malha fina. Muito pelo contrário,

sessão inaugural. “É uma
obrigação, determinada em lei, a
presença do prefeito na primeira
sessão. Um fator positivo, visto
que temos uma Câmara
renovada e os vereadores
puderam acompanhar o que foi
feito pela Prefeitura no último ano.
Tiveram conhecimento ainda do
que está previsto para o futuro e
isso possibilita que a Câmara
possa fiscalizar e auxiliar no que
for possível”, afirma.

Na segunda reunião
ordinária do Legislativo, no dia 09
de fevereiro, ocorrerá a eleição
para corregedor da Câmara,
conforme estabelece o artigo 5º
do Código de Ética e Decoro
Parlamentar, instituído através da
Resolução n. 587/96. As sessões
da Câmara acontecem, a partir
deste ano, em novo horário, às
18h. Elas são transmitidas ao vivo
pelo Facebook e YouTube.

é muito bem-vindo para a
Receita Federal o cidadão que
se compromete com o
desenvolvimento social da
cidade”, afirmou,

Segundo a
vereadora, o município
precisa levar essa informação
a todas as empresas e
organizações. “Precisa de
muita divulgação para que
Poços atinja também as
empresas. Elas podem doar
até 1% do imposto devido.
Seria importante que Poços
reconhecesse, por meio de
algum selo, a ‘empresa amiga
da criança e do adolescente’
e a ‘empresa amiga do idoso’”,
declarou.


