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Suspeito de homicídio é preso pela Polícia
Civil de Minas Gerais em Poços de Caldas

Lurdinha Camillo morre
vítima de câncer em Poços

de Caldas

Vacinação para pessoas
com 62 anos têm início

nesta quinta (29)

Ministro do STF determina
realização do Censo 2021

Secretaria Municipal de
Turismo realiza pesquisa

com comerciantes do setor
entre os dias 3 e 14 de

maio

ATENÇÃO! ESTAMOS ABERTOS

Prefeitura instala 12 novos
semáforos para pedestres

no centro
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VERSÍCULO DO DIA
Meus filhinhos, estas coisas vos

escrevo, para que não pequeis; e,
se alguém pecar, temos um

Advogado para com o Pai, Jesus
Cristo, o justo.
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NOTÍCIA*

Assessoria da Prefeitura de Poços*

Dia Internacional da Dança

Previsão do
tempo

Datas Comemorativas e
fatos históricos

Nesta quarta-feira (28), a
Secretaria de Defesa Social,
por meio do Demutran,
implantou 12 novos pontos de
semáforos para pedestres no
centro da cidade. Os novos
conjuntos semafóricos estão
nos cruzamentos da avenida
Francisco Salles e ruas Rio
Grande do Sul e Marechal
Deodoro.

A sinalização vai dar mais
segurança ao pedestre
nestes locais. “Fechamos
aqui o c iclo em torno do
Terminal de Linhas Urbanas,
com a insta lação de 12
semáforos para pedestres”,
diz o secretário de Defesa
Social, Rafael Conde.

“São seis no cruzamento
da rua Rio Grande do Sul com
a Francisco Salles e seis no
cruzamento da Rio Grande do
Sul com a Marechal Deodoro,
visando dar mais segurança
aos pedestres ev itando

Assessoria da Prefeitura de Poços*

Segundo Boletim
Epidemiológico divulgado
pela Secretaria Municipal de
Saúde de Poços de Caldas,
nesta quarta, 28 de abril, são
7.904 casos positivos em
Poços: destes, 6.640
pacientes são considerados
recuperados, 932 seguem
em isolamento domiciliar, 41
estão em Unidade de
Terapia Intensiva e 35 em ala
ou leito clínico. São 59 novos
casos em relação a última
atualização. São 256 óbitos
em função da Covid-19, com
mais  05 reg istros:  uma
paciente de 58 anos, uma
paciente de 60 anos e um
paciente de 34 anos, que
possuíam comorbidades
além de, um paciente de 47
anos e uma paciente de 40
anos que não possuíam
comorbidades. O Boletim
contabiliza 03 óbitos em
investigação, com mais 01
óbito  de um pac iente
residente, de 44 anos.

Dentre os 7.904 casos
posit ivos no municíp io,
51,2% se refe rem a
pacientes do sexo feminino.
A fa ixa etár ia de maior
incidência é dos 30 a 39
anos, que corresponde a
22,2% dos casos. A taxa de
ocupação de Unidade de
Terapia Intensiva, nesta
quarta, está em 90,41%. São
66 leitos ocupados, sendo 41
por pacientes confirmados e
residentes em Poços o que

corresponde a 56,16% e
25 por pacientes
residentes em outros
municípios o  que
corresponde a 34,25% da
ocupação. Nesta quarta,
são 25 internações de
pacientes de out ras
cidades, conforme
descrito na taxa  de
ocupação de UTIs: (05)
Santa Rita de Caldas,
(03) Campestre,  (01)
Bandeira do Sul, (01)
Cabo Verde, (07)
Andradas, (01) Ipuiúna,

Prefeitura instala 12 novos semáforos para pedestres no
centro

(01) Rio Claro,  (02)
Machado, (02) Botelhos,
(01) Bueno Brandão, e (01)
Caldas. 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 no Boletim
Epidemiológico. O Boletim
contabiliza 166 óbitos de não
residentes, com mais 02
registros: uma paciente de

acidentes. São locais de
muito  mov imento”,
acrescenta.

Várias esquinas da

área central já  possuem
sinalização destinada ao
pedestre. Segundo Conde,
outros cruzamentos devem

ganhar semáforos de
pedestres em breve, nas
ruas São Paulo, Rio de
Janeiro e Santa Catarina.

52 anos que era moradora
da cidade de Andradas e
um paciente de 80 anos
que e ra morador da
cidade de Machado,
ambos possuíam
comorbidades. O Boletim
também informa que já
foram realizados  no
município, somando as
redes pública e privada,
49.467 testes e exames.
O número de doses da
vacina aplicadas até o
momento totaliza 46.854.
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Poços de Caldas integra Rede Estadual de Gestores de
Cultura e Turismo de Minas Gerais

Observatório da Covid-19 aponta queda de casos e
mortes no país

O município de Poços de
Caldas foi convidado a
representar a região
intermediária de Pouso Alegre
na Rede Estadual de Gestores
de Cultura e Turismo de Minas
Gerais. O secretário municipal
de Cultura, Gustavo Dutra, é
um dos 26 secretários
territoriais que compõem o
grupo de trabalho, que tem
como objetivo articular o
diálogo entre estado e
municípios.

Consolidada em 2020,
durante as discussões entre o
poder público e a sociedade
civil para minimizar os efeitos
da pandemia da COVID-19, a
Rede Estadual de Gestores de
Cultura e Turismo de Minas
Gerais formalizou sua diretoria
e a escolha dos secretários em
reunião realizada no dia 06 de
abril, em ambiente virtual.

Com a criação das
Secretarias Territoriais, a meta
é consolidar a articulação entre
os municípios. Os Secretários
Territoriais devem atuar como
elos com os gestores
municipais, estimulando a
participação nos mecanismos

de fomento disponibilizados
pelo estado.

A adesão à Rede de
Gestores está atrelada ao
desenvolvimento local
sustentável e à melhoria da
qualidade de vida nas cidades.
Os municípios devem planejar
uma atuação conjunta em
gastronomia, equipamentos
culturais, valorização do
patrimônio e em ações como
mostras, festivais e festas
populares, levando em conta
o fortalecimento de aspectos
culturais, criativos e
econômicos.

Foram realizadas três
reuniões, das quais duas já
com a rede estruturada. “A
cidade de Poços de Caldas foi
convidada pelo trabalho
articulado que vem realizando
com os municípios da região
e também pela discussão
regionalizada que passou a ter
com cerca de 50 municípios
mais próximos, articulados e
em cooperação, a partir da Lei
Aldir Blanc”, informa o
secretário municipal de
Cultura, Gustavo Dutra.

A estrutura da Rede de

Gestores é formada por
Sérgio de Paula e Silva Júnior,
na função de presidente;
Joana Maria Coelho, vice-
presidente de Turismo; Giane
Elisa Sales de Almeida, vice-
presidente de Cultura; Alex
Tiso Chaves, Secretário de
mobilização; Marcia Betânia
Oliveira Horta, Secretária de
formação; e Igor Araújo Diniz,
secretário de Comunicação.

Completam a estrutura da
Rede, 26 secretários
territoriais, sendo 13 de
Cultura e 13 de Turismo.
“Esperamos colaborar nas
discussões evidenciando as
condições peculiares de
Poços de Caldas quanto à
qualidade e quantidade de
produção, número de artistas
e investimentos, utilizando a
Rede também como
possibilidade de aprendizado
contínuo e troca de
experiências com cidades de
outros portes e outras
peculiaridades de gestão e de
produção no campo da
cultura, com as quais também
sempre aprendemos muito”,
completa Gustavo Dutra.

O boletim extraordinário
do Observatório Covid-19,
divulgado nesta quarta-
feira (28 pela Fundação
Oswaldo Cruz (Fiocruz),
aponta queda no número
de casos e de óbitos e
redução das taxas de
ocupação de leitos de UTI
covid-19 para adultos.

No entanto, os níveis
permanecem em
patamares críticos, e a taxa
de letalidade preocupa. Os
dados comparativos
mostram que, no fim do ano
passado, esse indicador
em 2%, mas aumentou
para 3% na Semana
Epidemiológica 11 (14 a 20
de março) e, na última
semana, subiu para 4,4%.
A anál ise do boletim é
referente à Semana
Epidemiológica 15, período
entre 18 e 24 de abril.

Segundo o boletim, o
número de casos
confirmados diminuiu à taxa
de 1,5 % ao dia, enquanto
o de óbitos pela doença
caiu 1,8 % ao dia,
“mostrando tendência de
ligeira queda, mas ainda
não de contenção, da
epidemia”.

Quanto à taxa de

ocupação de leitos,
chamam a atenção a
queda nos estados de
Rondônia (de 94% para
85%) e do Acre (de 94%
para 83%), ainda que
ambos continuem na zona
de alerta crít ico; a
passagem de Alagoas da
zona de alerta crítico para
a de alerta intermediário
(de 83% para 76%); e a
saída da Paraíba da zona
de alerta (de 63% para
53%).

De acordo com os
pesquisadores do
Observatório Covid-19, o
quadro atual pode
representar uma
desaceleração da
pandemia, com a formação
de um novo patamar, como
o ocorrido em meados de
2020, porém com números
muito mais elevados de
casos graves e de óbitos,
que revelam a intensa
circulação do vírus no país.
“Esse conjunto de
indicadores, que vêm
sendo monitorados pelo
Observatório Covid-19
Fiocruz, mostram que a
pandemia pode
permanecer em níveis
críticos ao longo das

próximas semanas.”
Diante desse cenário, os

responsáveis pelo estudo
alertam que a flexibilização
sem um controle rigoroso
das medidas de
distanciamento físico e
social pode retomar o ritmo
de aceleração da
transmissão, com a
“produção” de novos
casos, vários deles graves,
e elevação das
internações e taxas de
ocupação de leitos.

“A integração entre
atenção primária à saúde
e a vigilância em saúde
deve ser intensificada para
otimizar os processos de
triagem de casos graves,
seu encaminhamento para
serviços de saúde mais
complexos, bem como a
identi f icação e
aconselhamento de
contatos para medidas de
proteção e quarentena.
Além disso, a
reorganização e ampliação
da estratégia de testagem
é essencial para evi tar
novos casos, bem como
reduzir a pressão sobre os
serviços hospitalares”,
acrescentam os
pesquisadores.
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Ministro do STF determina
realização do Censo 2021
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Curtas
* O diário oficial desta

quarta-feira publica termo
de rescisão amigável
celebrado entre a Secretaria
Municipal de Saúde e a
empresa Ômega Serviços
em Saúde, cujo prazo de
vencimento se daria no dia
6 de junho próximo, para
prestação de serviços na
cobertura de plantão médico
especializado na sala
vermelha da UPA. A
rescisão tem efei to
retroativo ao dia 26 de
fevereiro.

* E mesmo na onda
vermelha, os casos de
Covid não param de crescer
em Poços de Caldas.
Números do bolet im
epidemiológico de ontem
registram mais 3 mortes de
moradores locais,
totalizando 251 óbitos de
residentes; 7.845 casos
confirmados, sendo outros
122 somente no dia de
ontem: 999 pacientes em
isolamento, 42 pacientes de
Poços internados em leitos
de UTI, mais 26 moradores
de outras cidades.

* Resta saber de essas
quase mil pessoas que
testaram posit ivo para a
Covid-19 estão mesmo
cumprindo quarentena em
isolamento domiciliar. Será
que a secretaria de saúde
está monitorando essas
pessoas para saber se
realmente estão isoladas?
Que medicamento estão
tomando? Ou será que
muitas estão circulando por
aí espalhando o vírus e
colaborando para aumentar
o número de contaminados?
Esta última hipótese é a
mais provável, ontem foram
mais 122 casos
confirmados. Porque a
secretaria não faz uma
pesquisa para saber onde e
como essas pessoas
contraíram o vírus?

* Dentre as nove moções
de apelo apresentadas
pelos vereadores na sessão
ordinária de ontem, uma
delas merece atenção
especial porque pode
desencadear uma ação que
irá resolver um problema
que se arrasta há vários
anos. Trata-se do piso
salarial dos trabalhadores
no setor de enfermagem.
Neste sentido a moção, de
autoria da vereadora Regina
Cioffi (Progressistas) e

O ministro Marco
Aurél io,  do Supremo
Tribunal Federal (STF),
determinou hoje (28) que
o governo federal adote
as medidas necessárias
para realização do Censo
Demográfico do Instituto
Brasileiro de Geografia e
Estat íst ica ( IBGE),
previsto inicialmente para
2020 e adiado para 2021,
devido à pandemia do
novo coronavírus. Cabe
recurso contra a decisão.

Na semana passada, o
Ministério da Economia
informou que o Censo não
será realizado por falta de
orçamento. Inicialmente,
estavam previstos R$ 2
bilhões para realização da
pesquisa, mas, durante a
t rami tação da le i
orçamentár ia no
Congresso Nacional, R$

1,76 bi lhão foram
cortados pelos
p a r l a m e n t a r e s ,
inviabi l i zando a
realização da contagem
populacional.

O ministro atendeu ao
pedido liminar feito pelo
governo do Maranhão,
que alegou omissão da
União na alocação de
recursos para realização
do censo.  Segundo
Marco Aurél io,  a
Const i tuição obr iga a
real ização do
levantamento de dados.

“Surge imprescindível
atuação conjunta dos
Três Poderes, tirando os
c o m p r o m i s s o s
constitucionais do papel.
No caso, cabe ao
Supremo,  presentes o
acesso ao Judiciário, a
apl icabi l idade imediata

dos direitos fundamentais
e a omissão dos réus,
impor a adoção de
providências a
viabil izarem a pesquisa
demográfica”.

Procurada pela
reportagem, a Advocacia-
Geral  da União (AGU)
informou que ainda não
foi  not i f i cada sobre a
decisão.

Os dados
populacionais do Censo
são ut i l i zados para os
repasses do Fundo de
Part ic ipação dos
Municípios (FPM) e para
uma sér ie de outras
transferências da União
para estados e
municípios.  A úl t ima
contagem da população
foi real izada no Censo
Demográfico de 2010.

subscrita por vários
outros vereadores, foi
endereçada ao senador
Rodrigo Pacheco (DEM),
presidente do Senado
Federal, com quem a
autora da moção já
conversou pessoalmente
pelotelefone a respeito
do assunto e recebeu
dele a promessa de se
empenhar na solução do
problema.

* A Secretaria de
Defesa Social  abriu
chamamento para
empresas interessadas
em explorar o serviço de
transporte público em
Poços de Caldas durante
120 dias, a contar do dia
21 de maio, quando se
encerra o contrato
emergencial que mantém
com a atual
concessionária que já
c o m u n i c o u ,
publicamente, que não
continuará prestando
serviço, pelo menos pelo
preço de 4 reais a
passagem uma vez que
acumula um enorme
prejuízo. Será difícil, para
não dizer, impossível,
aparecer uma outra
empresa interessada em
cumprir um contrato de
apenas 120 dias pela
mesma tarifa. O prefeito
já pode ir preparando um
plano B para não deixar
a população sem
transporte.

* O corte de 98% nos
recursos destinados ao
Fundo de Arrendamento
Residencial (FAR), que
financia as obras da faixa
1 do antigo Minha Casa
Minha Vida, hoje
chamado de Casa Verde
e Amarela, acendeu a luz
vermelha no setor da
construção civi l.
Ent idades que
representam o setor
calculam que uma
paralisação das obras de
milhares de unidades no
programa, podem causar
perdas de milhares de
empregos.

* Nos próximos dias
será publicado o novo
edital para a l icitação
mediante concessão
onerosa dos pontos
turíst icos. Após a
audiência púbica
realizada no início do
mês, algumas alterações
foram introduzidas no

edital para facil itar o
interesse de empresas no
processo. O problema que
pode complicar a licitação
está no fato de que ela
continua sendo feita em
bloco, prática i legal,
segundo denunciado pelo
ex-vereador Paulo Tadeu.
Em razão dessa
inconstitucionalidade a
licitação poderá vir a ser
impugnada, segundo o
experiente ex-vereador e ex-
prefeito.

* A Assembleia Legislativa
está apurando o escândalo
dos chamados fura-filas, ou
seja, servidores da
Secretaria de Estado da
Saúde e de alguns outros
setores do governo estadual
que foram imunizados
indevidamente. Segundo
informação do deputado
Vitor Xavier (Cidadania), até
o momento a Comissão
Parlamentar de Inquérito
(CPI),  que apura as
irregularidades, obteve
informação comprovada que
foram 2.684 pessoas que
foram vacinadas de forma
indevida.

* Na sessão de ontem o
vereador Douglas
Dofu(DEM), apresentou um
interessante requerimento
solicitando do executivo
informações a respeito do
lançamento de esgoto
coletado na área urbana, no
rio que desagua na Represa
de Caconde. O
requerimento tem como
embasamento uma Ação
Civil Pública ajuizada pela
Associação Comercial de
Caconde denunciando o
lançamento de esgoto com
origem em Poços de Caldas.

* Pela lógica, a entrada
em funcionamento da
Estação de Tratamento de
Esgoto (ETE-1), no Córrego
D’antas deveria estar
tratando 100% do esgoto
coletado em toda área
urbana e que antes era
lançado in naturano Rio
Lambari. Caso isso não
esteja acontecendo cabe ao
DMAE dar maiores
explicações, assim como a
própria prefeitura investigar
em que ponto estaria
ocorrendo o lançamento do
esgoto que continua
poluindo a represa.
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Suspeito de homicídio é preso pela Polícia Civil de
Minas Gerais em Poços de Caldas

Polícia  Mil itar prende condutor de motocicleta  com sintomas de
embriagues.

Nesta data, 27 de abril,  por volta das 07:50 horas , na cidade de Poços
de Caldas a Políc ia Militar fo i ac ionada a comparecer na  Rua Fany de
Carvalho Prata  onde teria ocorrido um acidente de trânsito.

No loca l uma senhora de 65 anos re latou que fo i av isada por  amigos
que um cidadão conduzindo uma motocicleta em ziguezague, sendo uma
Honda/CG 160 Sta rt p laca QXC-0974/Poços de Caldas/mg, chocou-se
contra a traseira de seu veículo VW/Novo Fox, placa de Poços de Caldas
e ao verif icar, constatou que o c idadão de 21 anos realmente hav ia  se
chocando com uma motocic leta na t rase ira de seu automóvel e  estava
tentando fug ir do local do ac idente, sendo cont ido por t ranseuntes.

 Em con tato  com uma testemunha, este re la tou que presenciou o
momento do fato e que o condutor da motocic leta tentou evadir do local
p o r t a n t o  e l e  d e s c e u  d e  s e u  v e í c u lo  e  j u n t a m e n t e  c o m  o u t ro s
transeuntes,  ev itaram a fuga do autor.

 O condutor da motocic leta alegou que estav a caminhando pela rua
quando fo i atropelado por um automóvel,  que desmaiou e só recuperou
a consc iênc ia quando es tava  sendo  socorr ido pe los  socorr istas  do
SAMU.

 O cidadão apresentav a notórios s inais de embriaguez,  hál ito e tí lico,
andar cambaleante, fa la desconexa , olhos v ermelhos , mas se recusou
a realizar o  teste do etilômetro.

O c idadão fo i preso em f lagrante deli to por embriaguez ao v olante,
fo i  c ondu zido  po r  um a  am bu lânc ia  do  SAMU a  upa ,  on de  e le  fo i
submetido a exames médicos, juntamente com o teste de recusa do
eti lômetro e sua CNH  foi recolh ida.

 A motocic le ta estava com pneus lisos,  por tanto  e la  foi removida ao
pát io credenciado. Foram lavrados Autos de in fração.

A Polícia Civil de Minas
Gerais (PCMG) prendeu,
nesta quarta-feira (28/4),
um suspeito de integrar um
grupo criminoso,

29 DE ABRIL DE 2021

Morreu na tarde desta
q u a r t a - f e i r a  ( 2 8 ) ,  a
diretora do Brand-News,
empresária  e  escritora
Lurd inha Camillo, de 79
anos, v ít ima de câncer,
e m  u m  H o s p i t a l
par ticu lar da c idade.

De acordo com uma
a m ig a  d a  f a m í l i a ,
Lurdinha, lu tava contra
u m  c â n c e r  n o
es tômago, há ma is  de
um ano, além disso, ela
s o f reu  do is  Ac ide n tes
Va s c u l a r  C e r e b r a l
(AVC).

O jorna l Brand-News
pe rm anec eu  de  fo rm a
impressa por 45 anos e
agora atende os leitores
de forma on-line.

A in d a  n ã o  f o i
i n f o r m a d o  a  d a t a  d o
velório  e sepultamento.

investigado pelo crime de
homicídio, em Poços de
Caldas, Sul do estado. O
crime ocorreu no dia 15 de
novembro de 2020,

quando a vítima foi morta por
disparos de arma de fogo.
Segundo apurado no
inquérito policial, que já foi
concluído, a motivação seria
dívida de um carro.
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Secretaria Municipal de Turismo realiza pesquisa com
comerciantes do setor entre os dias 3 e 14 de maio

Têm início nesta quinta-
feira (29), a aplicação da 1ª
dose da vacina contra
COVID-19, para pessoas
com 62 anos.

Para imunização é
necessária apresentação
do documento de
identidade, CPF, Cartão do
SUS e Carteira de
Vacinação.

Confira os locais de
Vacinação:

–Drive Thru no Complexo
e atendimento a pé na
Urca– 08h às 17h

– UBS Regional Leste –
Rua Cecília Fischela, 63 –
Estância São José – 08h às
15h

– UBS Regional Sul – Av.
Antonio Marinoni, 125 – São
Sebastião – 08h às 15h

– UBS Jd. Country Club
– Rua José Mendonça 131
– Jd. Country Club – 08h às
15h

– PSF Parque Esperança
2 (novo local) – Rua Lázaro
de Lima, 280 – 08h às 15h

Vacinação dos acamados
Está acontecendo

também, a vacinação de

Vacinação para pessoas com 62 anos têm início nesta
quinta (29)

Os empresários de Poços
de Caldas, ligados ao setor do
turismo, vão receber entre os
dias 3 e 14 de maio, os
pesquisadores da  ABET
(Agência Brasileira de
Engenharia Turística). A
empresa vai auxiliar na
realização e execução do
Plano Municipal de Turismo,
que visa fortalecer e ampliar o
setor, primordial para o
município.

Nesta 1ª etapa os
pesquisadores irão atualizar os
dados do Inventário da Oferta
Turística da cidade. Eles irão
identificar e registrar atrativos,
serviços, produtos e
equipamentos turísticos
públicos e privados. O
levantamento irá nortear as
estratégias de elaboração do
Plano Municipal de Turismo."O
projeto envolverá ao longo das
etapas todos os segmentos da
economia. Nesse primeiro
momento nosso foco será o
empresário que possui negócio
diretamente relacionado à
atividade turística, como hotéis,
restaurantes, atrativos
turísticos, entre outros”,
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acamados. Os
responsáveis devem
procurar a Unidade de
Saúde da Família mais
próxima de sua residência,
para cadastramento da
vacinação. Após o
cadastro, as equipes irão
se dirigir às residências
para a aplicação da vacina.

Vacinação Solidária
Continua nesta etapa da

vacinação as doações de
alimentos como arroz,
feijão, farinha de trigo e
açúcar, entre outros
gêneros continuam nessa
etapa. Além de receber a
vacinação contra a Covid-
19 no Drive-Thru, na Urca,
os poços caldenses
também estão exercendo a
solidariedade neste
momento de pandemia.

ATENÇÃO: Vale
ressaltar que a vacinação
deste público continuará na
próxima semana, com a
chegada de novas doses
do imunizante.

afirmou o secretário de
Turismo, Ricardo Fonseca
Oliveira.

De acordo com o último
levantamento de dados os
restaurantes respondem por
3,8% dos empregos no
município, hipermercados e
supermercados por 3,3%,
hotéis e similares por 2,8% e
a construção civil por 2,2%
(sem contar agências de
turismo, locadoras de
automóveis, espaços e
empresas promotoras de
eventos etc). Isso engloba
uma cadeia extensa de
profissionais trabalhando
diretamente com ações que
envolvem o turismo na
cidade. Com o
desenvolvimento de políticas
públicas mais assertivas e
planos de colaboração entre
os agentes de turismo,
garante-se a promoção da
economia local e do
desenvolvimento social da
cidade. “Precisamos da
colaboração de todos para
construirmos juntos o turismo
que Poços vem sonhando há
anos", reiterou o secretário.


