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Retorno às aulas presenciais é adiado após
resultado de pesquisa com pais e responsáveis

Audiência das Metas
Fiscais acontece nesta

sexta-feira

Jacques visita Centro de
Artes e Esportes Unificado,

o CEU da zona leste

Suspeito por tráfico de
drogas é preso em

Andradas

Poços registra nova morte
de morador por Covid-19;

casos confirmados são
4658 e vacinados 7777

Flipoços 2021 lança
concurso cultural

estudantil
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ARTIGO

VERSÍCULO DO DIA
Manifestei o teu nome aos homens
que do mundo me deste; eram teus,
e tu mos deste, e guardaram a tua

palavra.

João 17:6

BOLETIM EPIDEMIOLÓGICO DESTA QUINTA, 25 DE FEVEREIRO

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.
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NOTÍCIA

Assessoria da Câmara*

Dia do Comediante

Previsão do
tempo

Datas Comemorativas e
fatos históricos

Hoje, sexta-feira (26), às
18h, a Câmara de Poços
realiza uma audiência pública
para que o Executivo
apresente o relatório de
demonstração e avaliação do
cumprimento das Metas
Fiscais relativas ao 3º
quadrimestre de 2020. O
encontro atende à Lei de
Responsabilidade Fiscal e
acontece a cada quatro
meses.

Durante a audiência, a
Prefeitura deve prestar contas
aos vereadores e à população
sobre arrecadação e aplicação
de recursos que compõem o
Orçamento do município.

A audiência será transmitida
ao vivo pelas redes sociais do
Legislativo e dúvidas e
sugestões podem ser enviadas
pelo WhatsApp, no número
3729-3800. A participação
presencial no evento se dará
por ordem de chegada,
respeitando o limite de 30% da
capacidade do Plenário.

Assessoria da Prefeitura*

Segundo Boletim
Epidemiológico divulgado
pela Secretaria Municipal de
Saúde de Poços de Caldas,
nesta quinta-feira, 25 de
fevereiro, são 4658 casos
positivos em Poços: destes,
4321 pacientes são
considerados recuperados,
178 seguem em isolamento
domicil iar,  19 estão em
Unidade de Terapia Intensiva
e 8 em ala ou leito clínico.
São 24 novos casos em
relação a última atualização.
São 132 óbitos no município
em função da Covid-19, com
mais um registro: um
paciente de 56 anos com
comorbidades. A Secretaria
Municipal de Saúde se
solidariza com parentes e
amigos neste triste momento
de perda. O Boletim segue
com um óbito em
investigação.

Dentre os 4658 casos
posit ivos no municíp io,
51,33% se referem a
pacientes do sexo feminino.
A fa ixa etár ia de maior
incidência é dos 30 aos 39
anos, que corresponde a
22,86% dos casos. A taxa de
ocupação de Unidade de
Terapia Intensiva, nesta
quinta, está em 61,40%. São
35 leitos ocupados, sendo 19
por pacientes confirmados e
residentes em Poços o que
corresponde a 33,33%, 16
por pacientes não
residentes, o  que

Audiência das Metas Fiscais acontece nesta sexta-feira

corresponde a 28,07% da
ocupação. Nesta quinta,
são 16 internações de
pacientes de out ras
cidades, conforme
descrito na taxa  de
ocupação de UTIs:
Arceburgo,  Boa
Esperança, Jacutinga,
Bote lhos, Ipuiúna e
Andradas (07), Santa Rita
de Caldas, Cambuí, Itueta

e Extrema. Lembrando que
estes casos não são
computados nas estatísticas
loca is referentes  aos
números de casos positivos,
mas já estão incluídos na
taxa de ocupação de leitos
de UTI, d ivulgada
diar iamente do Boletim
Epidemiológico. O Boletim
contabiliza 75 óbitos de não
residentes, com mais um

registro: um paciente de
60 anos morador da
cidade de Andradas. O
Boletim também informa
que já foram realizados
no município, somando as
redes pública e privada,
36.296 testes e exames.

O número de doses da
vacinas aplicadas até o
momento totalizam 7.777.
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Retorno às aulas presenciais é adiado após resultado
de pesquisa com pais e responsáveis

Pais e responsáveis de
es tudantes  da rede
municipal  de ensino de
Poços de Caldas são
cont rár i os  ao re torno
presencial das aulas na
cidade. É o que apontou
a pesquisa realizada pela
prefe i tura  e  d ivulgada
nesta quinta-feira (25).
Por causa da pesquisa, a
prefeitura adiou o retorno
às aulas presenciais.

A pesquisa foi
realizada entre os dias 25
de janei ro  e  19 de
fevere i ro.  Os pa is
responderam a apenas
uma pergunta :  “no
quadro a tual  da
pandemia em nossa
cidade, você levaria seu
filho para a escola?”.

Segundo a pesquisa,
70,7% dos pa is  dos
alunos  do ensino
fundamenta l  da rede
municipal de ensino não
levariam seus filhos para
a escola. A pergunta foi
respondida por  8 .965
pais  ou responsáve is
destes estudantes.  Os
outros 29,3% disseram
que sim para a volta às
aulas presenciais.

Com re lação aos

Faça como o produtor Mauro Rosa e seja um “amigo
doador” do Banco de Alimentos

O produtor rural Mauro
Rosa, do município de
Bandei ra do Sul ,  dá o
exemplo: “Nós produtores
devemos fazer a nossa
parte e doar para o Banco
de Alimentos, que fornece
para várias ent idades”.
Nesta semana, ele doou
326 kg de abóbora e 402
kg de mandioca para o
Banco de Al imentos de
Poços de Caldas.

Os produtos estavam
fora do padrão de
comercialização, mas em
condições adequadas
para o consumo. “É muito
importante nós
produtores nos
conscient izarmos sobre
isso e não deixarmos
perder a mercadoria. É
uma mercadoria que seria
dest ruída porque não
serve para a
comercial ização,  mas
para o consumo está em
perfei tas condições.

Estamos felizes porque
vai  matar a fome de
muitas pessoas”, conta
Rosa.

O coordenador da
Divisão de Segurança
Alimentar da Secretaria
Municipal de Promoção
Social ,  José Porto,
informa que, na maioria
das vezes, os doadores
levam as doações até o
local, mas, se necessário,
a equipe do Banco de
Alimentos pode fazer a
retirada.

“Nossa meta é ampliar
as doações para que
possamos benef ic iar
cada vez mais pessoas.
Vamos intensi f icar  as
ações de divulgação do
Banco de Alimentos para
que mais gente possa se
tornar um ‘amigo doador’
e fazer  a di ferença na
vida das pessoas” ,
destaca o coordenador.

O que é?

O Banco de Alimentos
de Poços de Caldas é um
equipamento da política
de segurança alimentar
que tem como objetivo
captar  e dist r ibui r
gêneros al iment íc ios
provenientes da
agricultura familiar, entre
f rutas,  legumes e
verduras,  além de
est imular o melhor
aprovei tamento e a
redução do desperdício
de alimentos, buscando
promover a circulação e
o abastecimento
alimentar, garantindo o
di rei to à al imentação
adequada.

O Banco de Alimentos
tanto pode adqui r i r
produtos dos pequenos
agricultores, por meio do
Programa de Aquisição
de Alimentos (PAA), ou
receber  doações dos
próprios produtores, dos
comerciantes do Centro

alunos  da educação
infant i l ,  67% dos pais
também não levariam os
f ilhos para a escola. A
resposta  f oi  dada por
4.313 pessoas.

O ques t ionár io
também foi aplicado aos
es tudantes  do ensino
médio.  D i f erente  das
respostas dos pais dos
alunos  do ensino
fundamental e educação
in fant i l ,  50 ,7% dos
adolescentes vol tar iam
para a escola.

Após a divulgação da
pesquisa, o Secretário de
Saúde decid iu adiar  o
re torno às  aulas
presencias que ter iam
início a partir de 1º de
março.

“Quando as aulas
foram suspensas, elas
foram suspensas por um
decreto e elas vi rão a
acon tecer  em um
momento seguro por um
decreto.  Naquela
semana a gente estava
em uma s i t uação
favorável, mas existe a
poss ib i l idade de uma
var iante por  per to e a
gente f i ca receoso.  O
retorno das aulas parte

de Abastecimento de
Poços de Caldas
(CEASA) e de pessoas
e instituições parceiras.

Quem são os
beneficiados?

O equipamento
atende, semanalmente,
36 ent idades
socioassistenciais do
município, fornecendo
f rutas,  verduras e
hortaliças. Ou seja, os
alimentos são utilizados
na preparação das
refeições servidas em
diversas inst i tu ições,
com o Hospital da Santa
Casa, por exemplo.

A lém disso,  130
famí l ias cadast radas
recebem a Cesta Verde,
auxílio-alimentação que
conta com a distribuição
de cestas com legumes,

hor tal iças e f rutas,
fornecidas quinzenalmente,
como forma de
complementação das
refeições. Têm direito ao
benef íc io famí l ias com
renda per capta inferior a ¼
do salár io mínimo e que
tenham alguma pessoa em
situação de insegurança
alimentar, como portadores
de doenças crônicas não
t ransmissíveis como
diabéticos,  hiper tensos,
obesos e desnutridos. Para
receber a Cesta Verde, é
necessário laudo médico,
do nutricionista e parecer
técnico-social do Centro de
Referência de Assistência
Social (CRAS).

Como posso ajudar?
Sua contr ibuição será

uti l i zada para garant ir  o
acesso a alimentos para 36

de várias vertentes e as
pessoas têm que estar
bem alinhadas para que
isso aconteça de forma
segura” ,  exp l i cou o
Secretár io Inter ino de
Saúde, Mario Krugner.

A Secretár ia  de
Educação informou que
uma nova reunião será
rea l izada no dia 8  de
março para di scut i r  o
retorno às aulas.

“N inguém vai  f i car
prejudicado com relação
à aprendizagem, as
aulas remotas continuam
normalmente desde o dia
8 de fevereiro. No dia 8
de março temos reunião
com a promotora, porque
a decisão dela é para
voltarem as três redes ou
não vo l tar  nenhuma”,
af i rmou Mar ia Helena
Braga.

Covid-19 em Poços
Segundo a prefeitura,

Poços de Caldas tem
4.634 casos confirmados
de Covid-19, sendo 131
mortes .  A taxa de
ocupação de leitos para
tratamento da Cocvid-19
está em 49,12%

entidades e mais de 130
famílias. Para fazer sua
doação é fácil. Basta leva
os gêneros alimentícios
até a sede do Banco de
Al imentos, onde será
realizado o cadastro de
Amigo Doador.  As
doações são voluntárias,
conforme a
d isponib i l i dade/o fer ta
dos doadores.

Onde é?
O Banco de Alimentos

de Poços de Caldas está
local izado na Avenida
Presidente Wenceslau
Braz,  2.222,  nas
imediações do CEASA.
Mais informações estão
disponíveis no site https:/
/
bamarketing3.wixsite.com/
meusite. O telefone de
contato é o 3697-2279.
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D i an t e  da  s i t uaç ão
pandê mi ca  que  nos
encon t r amos  e  que
tende a ter continuidade
ao  l o ngo  de  20 21 ,  a
organização e curadoria
do Flipoços optaram por
real izar  o evento mais
uma  v ez  em  f o r ma t o
vir tual .

A  F ei ra Nac ional  do
L i v ro  e  o  F es t i v a l
completam 16 anos de
i n t en sa  a t i v i da de  em
P oç o s  de  Ca l das ,
s em pr e  p r ocu r ando
inserir a população,  em
espe c i a l ,  a s  es co l as ,
professores e alunos ao
maravilhoso universo do
livro, leitura e l iteratura.

O Fest ival terá como
t ema  nes sa  ed i ção
“ L i t e ra t u r a ,  D es i gn  e
Tec no l og i a :  a  nov a
década em suas mãos”,
ass un t o  a t ua l  e  que
inst iga o  aprendizado.
P ens a ndo  n i s s o ,  o
F l ipoços V i r tua l  2021,
suge re es sa re f l exão:
Como a tecnologia vai
nos impactar ainda mais
ness a  década  e  que
papel a l iteratura terá na
C u l t u r a  e  no
d e s e n v o l v i m e n t o
pessoal  da c iv i l i zação
humana que passará a
conviver ainda mais com
as novas tecnologias e
com o mundo virtual?

N a p r og ram aç ão
of ic ia l  do Fest ival  que
vai acontecer de 21 a 25
de  j u l ho ,  s e r ão
c onv i dados  i l u s t r es

Flipoços 2021 lança
concurso cultural

estudantil
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Curtas
*  Uma das boas

alterações introduzidas no
novo Código Nacional de
Trânsi to,  que entra em
vigor no mês de abril, diz
respei to aos faróis.  Os
veículos deverão manter,
mesmo durante o dia, os
faróis acesos apenas em
rodovias de pista simples
e mesmo assim, fora dos
perímetros urbanos. Ou
seja,  os pol ic iais
rodoviários não poderão
mais multar os motoristas
que t rafegam com os
faróis apagados durante o
dia nas avenidas
localizadas no perímetro
urbano,  como por
exemplo,  a Edmundo
Cardillo, Alcoa, Wenceslau
Brás, Mansur Fraya, João
Pinheiro, e outras que são
continuação de rodovias
em área urbana. Com isso
o número de mul tas
apl icadas por  pol ic iais
rodoviár ios do Estado
deve cair pela metade.

* A fala infel iz do
vereador Ricardo Sabino
na sessão de terça-feira,
quando disse que os
professores da rede
municipal  estão sem
trabalhar há um ano, ficou
pior  a inda quando nas
redes sociais foi divulgado
o registro da sua
candidatura onde consta
que ele é professor  de
ensino de segundo grau.
Mesmo sendo professor
cometeu falha gritante de
concordância na sua
intervenção em plenário.

* A ex-vereadora Maria
Cecilia Opipari, a “Ciça”
não vai deixar o Partido
dos Trabalhadores agora,
mas deve sim,  pedi r
desf i l iação na próxima
janela par t idár ia.  Isso
porque ela continua como
pr imeira suplente do
part ido na Câmara e
nunca se sabe o que pode
acontecer durante o
mandato do titular. Saindo
na janela ela permanece
como primeira suplente.

* No primeiro embate
direto entre o oposicionista
Diney Lennon e o líder do
prefeito na Câmara, Flavio
Togni de Lima e Silva, o
representante do governo
levou a melhor.  Diney
informou que Poços tem
registradas no CADÚnico
(famílias com rendas per

capita de até ½ salário
mínimo ou renda total
fami l iar  de até t rês
salár ios mínimos) ,
3.200 famílias, e está
propondo um auxi l io
emergencial para cada
uma delas num total
que chegaria a R$ 2
milhões. Flávio corrigiu
o autor  da proposta
lembrando que ao todo
são 18 mil famílias de
Poços inscr i tas no
CADÚnico e não 3.200
como disse o autor da
proposta. Ou seja,
colocou água no chopp
do petista.

* Celso Donato não
deve mesmo
permanecer no PSDB e
já afivela as malas para
deixar a legenda em
busca de um par t ido
onde possa viabi l izar
sua candidatura a
deputado estadual, com
mais chance de ser
eleito e mira o PSD, de
Alexandre Kal i l  e
Antonio Anastasia. Em
Poços a legenda esteve
aliada a Flávio Faria, da
Rede,  na disputa da
eleição municipal .
Como Flávio não foi
elei to,  o PSD deve
agora buscar  novo
caminho,  quem sabe
até sob comando de
Celso Donato, com as
bênçãos do ex-tucano
Antonio Anastasia.

* Donato deve deixar
o ninho tucano por
algumas razões,  a
primeira delas é mesmo
pelo fato de que sendo
candidato pela legenda
precisará de mui tos
votos para ser elei to
deputado. O segundo
motivo é que a ala mais
antiga do partido está
com o secretár io de
governo e presidente
da legenda atravessado
na garganta e o terceiro
motivo é que em agosto
haverá t roca do
presidente e Donato
estará impedido de se
candidatar  para um
terceiro mandato. Além
disso os cabeças
brancas do ninho
tucano já preparam
outro nome para
assumi r  o comando,
quem sabe o vereador
e líder da bancada do
prefei to na Câmara,

F lávio Togni  de Lima e
Silva.

* Por ser a vereadora
mais experiente da atual
Câmara,  a vereadora
Regina Ciof f i  tem sido
procurada pelos
vereadores de pr imei ro
mandato para prestar
informações e orientação
em alguns projetos.  A
vereadora não se nega a
colaborar  com nenhum
deles. Aos poucos vem
conquistando a simpatia
dos companheiros de
Câmara causando um
certo incômodo no líder da
bancada da si tuação
Flávio Togni  de Lima e
Si lva,  que enxerga na
vereadora, sem mui ta
razão, uma concorrente na
área da saúde.

* Durante a campanha
eleitoral no debate entre os
candidatos,  promovido
pela Associação
Comercial, o presidente da
entidade de classe, Carlos
Cobra,  mani festou aos
candidatos o desejo de
indicar  o t i tular  da
Secretar ia de
Desenvolv imento e
Trabalho na futura gestão.
Sérgio Azevedo foi o único
que não acei tou a
sugestão. Reeleito, Sérgio
manteve na secretar ia
Tiago Mar iano e desde
então o presidente da ACIA
não tem part ic ipado de
nenhum evento promovido
pela prefei tura onde a
Sedet esteja envolv ida.
Não está fazendo falta, até
porque a ABRE
(Associação de Bares,
Restaurantes e
Lanchonetes)  tem
demonst rado maior
interesse em defender os
associados.

* O ex-vereador Marcus
Togni afirmou ontem, no
programa Boca Boa que foi
intermediár io junto a
administração,  do
interesse da empresa Atlas
– Pastilhas Cerâmicas, em
instalar em Poços uma de
suas unidades,  às
margens da Rodovia do
Contorno.  A única
reiv indicação junto a
Prefei tura ser ia a
aprovação de uma
mudança na lei ,
transformando a área que
ser ia adqui r ida pela
empresa em área urbana
ao invés de rural.

escritores, pensadores,
p e s q u i s a d o r e s ,
prof issionais de várias
á r eas ,  j o r na l i s tas ,
formadores de opinião
e a gente comum, em
um mesmo palco para
d i sc u t i r ,  deb a t e r,
d i a l o ga r  e  bu sc a r
a l t e r na t i v as  pa r a  um
novo pensar  e formas
de  s o br ev i vênc i a  na
nova ordem mundial.

Tr az endo  pa r a  a
realidade do Concurso
Cultural Flipoços 2021,
a  c u r ado r i a  co nv i da
desde já toda a rede de
ensino do município –
púb l i ca ,  es tad ua l  e
par t i cu la r  a  convocar
s eus  a l unos  pa ra
debat e r  es sa  nova
real idade, através das
categorias - redação e
a r t e s ,  e  j u n t os
desbravarem esse novo
un i ve r so  de  c r i ação ,
leitura e expectativas.

O  C on c u r so
E s t ud an t i l  F l i poç os
2021 será lançado no
01 de março,  às 15h,
c om  pe l as  r edes
sociais do Fl ipoços no
Youtube (feira-fl ipocos)
e Facebook ( / f l ipocos)
com a par t i c i paçãode
H e l e na  Lon gh i
(Coordenadora da GSC
e  do  p r o j e t o ) ,  de
G i ov ann i  D i as
( rep r es en tan do  a
Secretaria Municipal de
Educação de Poços) e
pe l o  advoga do  e
esc r i t o r  Tadeu

R o d r i g u e s
( rep r es en tand o  os
ava l i ado re s  do
Concurso) .  Na l ive  de
l anç amen t o  do
C onc ur s o  s e r á
ap re s en tad o  o
regulamento e como as
escolas  deverão fazer
pa r a  i ns c r eve r  seus
alunos no Concurso. As
redações e os desenhos
devem  s e r  en t r egues
até dia 31 de maio na
G S C  E ven t os  ( R ua
P re f e i to  Chagas,  305
sala 308).  O resul tado
do  C oncu r so  s e r á
divulgado no site dia 15
de julho e a entrega da
premiação será no dia
24 de julho, e durante a
p r og r amaçã o  do
Fest i v a l ,  l ogo após  o
enco n t r ão  po ços -
c a l d ense  co m os
esc r i t o r es  da  c i dade .
P ar a f i c ar  po r  den t r o
dess a  e  de  t od as  as
i núme ras  a t i v i dades
que  v ão  ac on t ec e r
durante todo o ano em
torno do Flipoços 2021,
curtam as redes sociais
do  F l i poç o s  -
F a c e b o o k ( / f l i p o c o s ) ,
pe l o  I ns ta g ram
(@fl ipocos) e Canal no
YouTube (feira-fl ipocos)
o  o  s i t e  do
Flipoçoswww.flipocos.comPara
mais informações entre
em c on ta t o  pe l o  ( 35 )
3697  1551  na  G S C
Eventos Especiais.



Operação Panaceia: PCMG e PCESP prendem seis
pessoas
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Suspeito por tráfico de drogas é preso pela PCMG em
Andradas

Vítima de estelionato em Ipuiuna
Em 24 de fevereiro de 2021, às 11h43min, na cidade de Ipuiuna/MG, a

Polícia Militar foi acionada e compareceu ao Bairro Terra Queimada, zona
rural, onde contatou as vítimas, homem, 27 anos e mulher, 35 anos, os
quais narraram colocaram o anúncio de venda do veículo VW/Gol, CLI, cor
branca, placas BQL8765-Poços de Caldas/MG na pagina de relacionamento
Facebook, no início do mês de janeiro 2021 e que um interessado, que se
identificou como Mateus Inácio Silva, passou a trocar mensagens com eles
pelo aplicat ivo WhatsApp. No dia 09/02/2021, o autor compareceu à
residência das vítimas, fechou negócio, pagou com um cheque no valor de
R$ 7.000,00 em nome de terceiros e pediu que fosse depositado a partir de
18/02/2021, levando o veículo. A vítima depositou o cheque, conforme
combinado, que foi devolvido pelo motivo 22 (assinatura falsificada). Tentou
contato com o autor, sem sucesso. Foi registrado Boletim de Ocorrência
Policial e a vítima orientada.

PM prende autores de tráfico de drogas no Bairro Jardim Country
Club II

Em 22 de fevereiro de 2021, às 14h32min, na cidade de Poços de Caldas/
MG, na Rua João Sebastião de Oliveira, Bairro Jardim Country Club II, a
Políc ia  Mil ita r  abordou do is  homens, 26 27 anos ,  que ocupavam a
motocicleta Yamaha/Factor, placas QPU2263- Poços de Caldas/MG, cor
preta , ano 2018. Os abordados fo ram submetidos à  busca pessoa l,
localizadas na pochete de um deles 27 papelotes de cocaína, a quantia de
R$ 2.174,00 e em aparelho de telefone celular. Os autores foram presos,
assistidos na UPA 24 Horas e posteriormente encaminhados à Delegacia
de Polícia Civ il, com o material apreendido. A motocicleta foi removida pelo
guincho ao pátio credenciado pelo DETRAN/MG.

Agência Local de Comunicação Organizacional do 29º BPM

A Polícia Civil de Minas
Gerais (PCMG) prendeu
em  f lagran te ,  nes sa
quarta -feira  (24 /2),  um
hom em suspe ito  por
envolvimento com o tráfico
de drogas, na cidade de
Andradas, Sul de Minas.

Po r me io  de
investigações, foi apurado
que o indivíduo receberia
drogas pelos  Corre ios.
Com isso, após solicitação
da PCMG pelo mandado
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A operação Panaceia,
realizada pela Polícia Civil
de Minas Gerais (PCMG) e
Polícia Civil do Estado de
São Paulo (PCESP), na
última terça-feira (23/2),
resultou na prisão de seis
homens, na cidade de
Guaxupé, Sul de Minas, e
em d iversas cidades
paulistas. O objetivo da
operação foi desarticular
uma organização criminosa
especializada em roubos de
cargas de medicamentos
oncológicos.

Além das prisões,
durante cumprimento de
mandados de busca e
apreensão, foram
recuperados nove veículos,
entre eles dois caminhões
e uma van. Foram
apreendidos  ainda 810
quilos de maconha, uma
arma de fogo, munições,

de busca e apreensão, e
deferimento pela Justiça,
foram realizadas buscas
na casa do suspeito. No
local, foram apreendidos
174  com prim idos  de
ecstasy.

O inves t igado não
es tava  no imó vel no
momento da ação, motivo
pelo qual os policiais civis
foram até  o  loca l  de
trabalho dele, onde foi
preso em flagrante.

Participaram da ação o
delegado Fabricio Mendes
Mar iano, a escr ivã Kelly
Cristine Siriano de Oliveira
Castro e os investigadores
Rodrigo Aurélio Rodrigues,
Wel iton Salv ino Marc a l,
Bruno Galhanunes da
Costa, Juliano Pereira dos
Santos, Donizete de Cassio
Goncalves, Carlos Eduardo
Carvalho Braga e Carlos
Roberto Melo dos Santos.

cole tes ba líst icos,
celulares e documentos.
Com isso, dois dos presos
foram indiciados também
por tráfico de drogas e
posse de arma de fogo
com numeração suprimida.

O grupo criminoso foi
identificado, por meio de
invest igações iniciadas
pela PCESP, após dois
roubos de carga ocorridos
em Jardinópolis (SP), no
último ano. Na ocasião, as
duas  cargas de
medicamentos, avaliadas
em mais de R$ 10 milhões
no total, foram roubadas
pelos suspeitos na rodovia
Anhanguera, com emprego
de armas de fogo.

Pela PCMG, uma equipe
da Delegacia Regional em
Guaxupé atuou na
operação, que  foi
coordenada pela PCESP.
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Anteprojeto de Lei pede divulgação de filas de espera
nos serviços de saúde

O Centro de Artes e Esportes
Unificado, o CEU da zona leste,
recebeu uma visita ilustre nesta
quinta-feira (25). O querido
Jacques Carvalho foi recebido
pelo coordenador do
equipamento, Franco Martins.
Jacques esteve no local
acompanhando rapidamente
sua filha Gisa Carvalho,
professora de zumba do CEU.
Com uma vida dedicada aos
mais necessitados da cidade,
Jacques, que está com 90 anos,
foi vacinado contra a Covid-19
no dia 13 de fevereiro.

O CEU está retomando as
aulas gratuitas, com a adoção
de todas as medidas de
segurança em relação ao novo
coronavírus, com atividades
realizadas ao ar livre,
respeitando o controle de
entrada de pessoas, uso de
máscara e de álcool em gel.

O Centro de Artes e Esportes
Unificado está localizado à Rua
Miguel Calixto de Moraes,
1.153, no Jardim Itamaraty. O
CEU é um espaço que une
programas, ações culturais e
práticas esportivas e de lazer
para promover a cidadania.

Jacques visita Centro de Artes e Esportes Unificado, o
CEU da zona leste

Com o objetivo de trazer
mais transparência para os
atendimentos de saúde e
mais informações para os
pacientes que aguardam por
consultas, exames e
cirurgias, foi apresentado,
nesta semana, o Anteprojeto
de Lei n. 07/2021, de autoria
dos vereadores Flávio Togni
de Lima e Silva (PSDB),
Luzia Martins (PDT) e
Douglas Dofu (DEM). A
matéria propõe a
obrigatoriedade da
divulgação de listagens de
pacientes que aguardam por
consultas com médicos
especialistas, exames e
cirurgias na rede pública de
saúde municipal de Poços
de Caldas.

A proposta prevê
que estas listagens sejam
divulgadas na página oficial
da Prefeitura na Internet,
garantindo o dire ito de
privacidade dos pacientes.
“É de conhecimento de
todos que há uma fila de
espera para a maior parte
dos procedimentos
oferecidos pelo SUS, o
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Sistema Único de Saúde.
E esse tempo de espera
varia de acordo com cada
especialidade e tipo de
procedimento a ser
realizado, entre consultas,
exames e cirurgias. Fui
secretário municipal de
Saúde e sei da dificuldade
que existe para a
contratação de
determinados serviços,
v isto que em muitas
especialidades faltam
profissionais interessados
em trabalhar ou prestar
serviço na rede pública, em
função da defasagem das
tabelas. E em função deste
quadro, é comum o relato
de pacientes acerca desta
dificuldade de informações
quanto ao tempo de espera
para a realização destes
atendimentos. Além de
trazer mais transparência e
mais dignidade para quem
aguarda, publicitar estas
informações vai permitir
verificar a necessidade
pontual de ações
específicas, como a
realização de mutirões

para o atendimento a
procedimentos represados”,
explicou Flavinho.

Ainda de acordo com
o Anteprojeto, as informações
disponibilizadas deverão ser
especificadas para o tipo de
exame, consulta ou cirurgia
aguardada e abranger todos
os candidatos inscritos nas
diversas unidades de saúde
do municíp io, entidades
conveniadas ou qualquer
outro prestador de serviço que
receba recursos públicos
municipais. “Quando nós
falamos de transparência nós
falamos de um diálogo aberto
e responsável. Muitas
pessoas nos procuram em
busca de informações acerca
do critério utilizado para a
realização dos exames, das
consultas e cirurgias. Então,
a transparência traz uma
resposta que vem tranquilizar
as pessoas que precisam do
serviço, e até mesmo um
termômetro da situação, e
que existe um critério.
Precisamos ter respeito a
cada usuário que ali se
encontra e utilizar por meio de

polít icas públicas um
atendimento equânime e
justo”, disse a vereadora
Luzia.

A proposição prevê,
ainda, a possibilidade de
alteração da situação do
paciente inscrito na listagem
de espera com base no

critério de gravidade do
estado clínico, quando
devidamente comprovada
a emergência por laudo
médico, ou por decisão
judicial. “A transparência
nas filas foi uma questão
que abordei desde a
campanha. Divulgar a lista

de espera, ter transparência,
é uma questão de respeito
com o cidadão. Agora
esperamos que o Executivo
env ie a matéria para a
Câmara como Projeto de Lei
para que possamos apreciar
e votar”, finalizou Douglas


