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Comitê Covid-19 publica nova resolução
temporária com medidas restritivas para Poços

CPI das Férias convoca ex-
vice-prefeito para próxima

reunião

Igreja Metodista faz a
doação de 10 colchões

pneumáticos para a Santa
Casa

Ocupação de Leitos de UTI
em Poços de Caldas sai dos

100% após mais de um
mês

ATENÇÃO! ESTAMOS ABERTOS

Balneário Mario Mourão
tem 11 novos serviços e
morador de Poços paga

metade do preço

Vacinação contra COVID-
19 das pessoas com 49

anos acontece nesta terça
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Conheça o funcionamento das farmácias do SUS no Município
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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 da Prefeitura de Poços*

Dia da Criação do IBGE

Previsão do
tempo

Datas Comemorativas e
fatos históricos

A partir desta terça-feira
(06), a vac ina contra
Influenza será disponibilizada
para toda população acima
de 6 meses de idade. São
mais de 18 mil doses
disponibilizadas para a
população no município.

Com a baixa na
temperatura em todo o país,
o Ministério da Saúde informa
que podem aumentar os
casos de doenças
resp iratórios e causar
sobrecarga no sistema de
saúde. Minas Gerais
atualmente tem em média
53,5% da popu lação
vacinada contra Influenza.

Documentos
Para vacinação é

necessário documento de
identidade, Certidão de
nascimento, CPF, Cartão do
SUS e Carteira de Vacinação.

Confira todas as salas de
Vacina que aplicarão o

Assessoria da Prefeitura de Poços*

Atualmente o município
conta com quatro unidades
de farmácias: Farmácia
Central, Farmácia da Zona
Sul – Hospital Margarita
Moralles, Farmácia da Zona
Leste – Hospital Gilberto de
Matos  (Zona Les te) e
Farmácia Zona oes te –
Complexo Vilas Unidas.

Para retirada de
medicamentos é necessário
apresentação de prescrição
do SUS ou de entidades
conveniadas ao SUS, dentro
do prazo de validade da
receita, e documentos do
paciente e de quem está
realizando a retirada.

Medicamentos para
hipertensão, diabe tes,
a n a l g é s i c o s ,
anticoncepcionais, entre
outros também podem ser
ret irados nas Unidades

Básicas de saúde e PSF’s
nos bairros, porém
m e d i c a m e n t o s
psicotrópicos são
disponibilizados apenas
nas farmácias.

Conf ira o horário e
esquema de
funcionamento de cada
unidade:

Farmácia Central –
Policlínica

– Medicamentos
básicos – 07h às 17h30

– Setor de Alto Custo
(Estado) – 07h às 13h

– Se tor de  não
padronizados – 07h às
13h

– Setor Judic ia l –
13h30 às 16h

Para os setores
específicos da Farmácia
Central,  segu ir os
protocolos próprios de

Vacinação contra gripe é ampliada para toda a população a
partir desta terça

E procurai a paz da cidade, para onde

vos fiz transportar em cativeiro, e orai

por ela ao Senhor; porque na sua paz

vós tereis paz.

Jeremias 29:7

dispensação disponibilizado
para os pacientes.

Devido a grande demanda
de atendimentos na farmácia
central, por ser dividida em
vários setores e oferecer
diversos tipos de
medicamentos,as senhas
são separadas de acordo
com cada setor.

Farmácia Zona Sul –
Hospital Margarita Moralles

– Horário de atendimento

imunizante contra
Influenza das 8h às
16h30:

Sala de Vacina da
Policlínica Central – Av.
Francisco Salles, s/n

PSF Santa Augusta –
Rua Prof. Nicolina
Bernardes,230- Santa
Augusta

UBS São Jorge – Av.
Antônio Togni, nº 2055 –
Vila Cruz

PSF Ponto da Cascata
– Rua Vicente Miranda, nº
229 – Marco Divisório

PSF Kennedy I – Rua
Pirita, nº 116 – Jd.
Kennedy

PSF Kennedy II – Rua
Estanho,nº 195 – Jd.
Kennedy

PSF São José – Rua
Profa. Lourdes Mourão, s/
n Jd.. Centenário

PSF Cascatinha – Rua
Rui Barbosa, nº 191 – Jd.

Cascatinha
PSF Sta. Rosália – Praça

Dr. Antenor Damini, nº 233 –
Santa Rosália

PSF Vila Nova – Rua
Antônio Pereira Guimarães,
nº 299 – Vila Nova

PSF Dom Bosco – Rua
Francisco Cantos Davo, s/n-
Jd. Formosa

PSF Nova Aurora – Rua
Benedita Costa Lucas, nº 60
– Jd. Ipê

PSF Jd. São Paulo – Rua

Jaguari , nº 15 Jd. São
Paulo

PSF Pq. Pinheiros –
Rua Victor Emanuel
Imesi, s/n – Pq. Pinheiros

PSF Itamaraty – Av.
Maria Rita Lopes Pontes,
nº 380 – Itamaraty III

PSF Caio Junqueira –
Rua Jatobá, nº 262 –
Caio Junqueira

PSF Quissisana – Rua
Geni Vilas Boas Tardelli,
nº50 – São José

– 08h às 17h
Farmácia Zona Leste

– Hospital Gilberto de
Matos (Hospital da Zona
Leste)

– Horário de
atendimento – 08h às
14h

Farmácia Zona Oeste
– Complexo Vilas Unidas

– Horário de
atendimento – 08h às
14h
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Ocupação de Leitos de UTI em Poços de Caldas sai dos
100% após mais de um mês

Comitê Covid-19 publica nova resolução temporária
com medidas restritivas para Poços

Segundo Bolet im
Epidemiológico divulgado
pela Secretaria Municipal
de Saúde de Poços de
Caldas, neste segunda,
05 de julho, são 12.700
casos posi t i vos em
Poços:  destes,  11.197
pacientes são
c o n s i d e r a d o s
recuperados, 996 seguem
em isolamento domiciliar,
52 estão em Unidade de
Terapia Intensiva 37 em
ala ou leito clínico. São 55
novos casos em relação a
úl tima atualização. São
418 óbitos em função da
Covid-19, com mais 02
registros: um paciente de
52 anos que não possuía
comorbidades e um
paciente de 75 que
possuía comorbidades. A
Secretaria Municipal de
Saúde se solidariza com
parentes e amigos neste
triste momento de perda
no município em função
da Covid-19.  O boletim
segue sem óbi to em
investigação.

Dentre os 12.700 casos

O Comi tê
Extraordinário Covid-19
divulgou nesta segunda-
feira (05), uma resolução
com al terações nas
medidas rest r i t ivas no
enfrentamento à Covid-
19, válidas entre 06 e 12
de julho.

Confira abaixo todas as
determinações da
resolução temporária.

 I – Poderão funcionar
de segunda a sábado, das
5h às 23h e aos domingos
das 5h às 21h:

*Todos os
e s t a b e l e c i m e n t o s
comerciais, prestadores
de serviços,  Bares,
Restaurantes, pizzarias,
hamburguerias, padarias
e similares, respeitando o
l imi te de ocupação de
40% de sua capacidade
tota l  de pessoas
sentadas, as quais
deverão estar dispostas
em mesas de até 8 (oito)
pessoas,  vedado o
consumo de alimentos e
bebidas fora das mesas
ou no balcão.

*  Igrejas e templos
rel igiosos de qualquer
natureza e casas de
eventos, com l imite de

40% da capacidade total,
para pessoas sentadas.

*Parques e Pontos
Turíst icos Públ icos e
Privados.

*Academias, estúdios,
c lubes e s imi lares,
exclusivamente para
atividades esport ivas e
aulas colet ivas, cujos
espaçamentos de no
mínimo 1,5m quadrados,
deverão estar
delimitados, respeitando
o limite de ocupação de
40% (quarenta por cento)
da capacidade total de
pessoas, vedada a
presença de público e/ou
acompanhantes, contato
interpessoal  ent re os
presentes, bem como o
compart i lhamento de
objetos sem desinfecção.

* Quadras, ginásios e
campos esport ivos,
respei tando o número
tota l  de at letas
necessár ios para a
modal idade,  vedada a
presença de público e/ou
acompanhantes;

*Ensino extracurricular,
poderão funcionar para
público com idade igual
ou superior há 02 (dois)
anos, respeitado o limite

diár io de 3 horas por
turma e distanciamento
social  mínimo de 3m
quadrados ent re os
presentes

Atenção:  Os
e s t a b e l e c i m e n t o s
comerciais, prestadores
de serviços e demais
a t i v i d a d e s
socioeconômicas não
m e n c i o n a d a s
especi f i camente,  se
enquadram neste
funcionamento.

II – Poderão funcionar
todos os dias da semana,
sem limitação de horário,
as seguintes atividades e
serviços:

Postos de
combustíveis (exceto
conveniências que
deverão respei tar  o
horário do comércio em
geral ,  sendo vedado
consumo no local ) ;
serviço de alimentação
em postos de
combustíveis localizados
nas rodovias,  para
ret i rada no local  e
del ivery;  farmácias;
hospi tais;  c l ín icas
médicas, odontológicas e
veter inár ias;  obras e
intervenções públ icas

posit ivos no município,
50,8% se referem a
pacientes do sexo
feminino. A faixa etária de
maior incidência é dos 30
a 39 anos,  que
corresponde a 22,1% dos
casos.  A taxa de
ocupação de Unidade de
Terapia Intensiva, nesta
segunda está em 94,52
%. São 69 lei tos
ocupados, sendo 52 por
pacientes confirmados e
residentes em Poços o
que corresponde a
71,23%, 17 por pacientes
residentes em out ros
municípios o que
corresponde a 23,29% da
ocupação.  Nesta
segunda,  são 17
internações de pacientes
de out ras c idades,
conforme descrito na taxa
de ocupação de UTIs:
(01) Ibi t iúra de Minas,
(01)  Careaçu,  (02)
Caldas, (02) Campestre,
(04)  Andradas,  (01)
Juruaia, (01) Machado,
(01)  São João da Boa
Vista, (01) Areado, (01)

Guaxupé, (01) Ipuiúna e
(01)  Cabo Verde.
Lembrando que estes
casos não são
computados nas
estat íst icas locais
referentes aos números
de casos positivos, mas
já estão incluídos na taxa
de ocupação de leitos de
UTI ,  d ivulgada
diariamente no Boletim
Epidemiológico.  O
Boletim contabiliza 255
óbitos de não residentes,
com mais 02 registros:
uma paciente de 53 anos
que era moradora da
cidade de Andradas e
não possuía
comorbidades e um
paciente de 76 anos que
era morador da cidade de
Muzambinho e possuía
comorbidades.O Boletim
também informa que
foram real izados no
município, somando as
redes pública e privada,
62.330 testes e exames.
O número de doses da
vacina apl icadas até o
momento totaliza 90.482.

emergenciais; indústrias;
serv iço de t ransporte
coletivo e individual de
passageiros e de
entregas.

*Os hotéis,  motéis,
pousadas e s imi lares
poderão funcionar todos
os dias da semana, sem
l imi tação de horár io,
respeitado o l imite de
ocupação de 40% de sua
capacidade total.

DELIVERY E DRIVE-
THRU

A modal idade de
venda del ivery,  com
entrega do produto
diretamente no domicílio
do consumidor,  bem
como, a modalidade de
venda via Dr ive-Thru,
exclusivamente para
e s t a b e l e c i m e n t o s
comércio que disponham
de área específica para
o exercício da atividade,
estão permi t idas para

todos os estabelecimentos
comerciais, independente
do ramo e horár io
estabelecido para
funcionamento.

Durante o per íodo da
resolução ficam proibidos:

I – reuniões e eventos
públ icos e pr ivados,  de
qualquer  natureza,
inclusive famil iares, com
público simultâneo igual ou
super ior  a 20 (v inte)
pessoas,  exceto os
real izados em casas de
eventos,  cumpr indo as
determinações deste
comitê.  (Entende-se por
reuniões e eventos
fami l iares para efe i tos
desta Resolução, aqueles
realizados por grupos de
pessoas da mesma família,
que não residam na mesma
casa.)

II  – acesso de ônibus,
micro-ônibus e vans de
turismo no Município;

III – prática dançante
em bares, lanchonetes,
hotéis,  restaurantes,
casa de eventos e
similares;

IV-  pannfetagem ou
entrega de produtos nas
vias públicas;

V – entrega de
produtos para
degustação;

O Comi tê
Extraordinário Covid-19
reforça a importância do
uso obr igatór io de
máscara em todos os
locais, o distanciamento
social mínimo de 1,5m, a
higienização das mãos
com álcool  em gel  e
pr incipalmente conta
com a apoio de todos
para que evi tem
aglomerações e
denunciem as festas
clandestinas pelo
telefone 153 ou
covid19pc@gmail.com
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Novo Conselho de turismo
realiza primeira reunião

06 DE JULHO DE 2021

Em off:
* Com a presença dos

vereadores (todos serão
conv idados)  o  pre fe i t o
Sérg io  Azevedo deve
assinar  nesta segunda-
feira o projeto de lei que
cr ia  o  programa
Recupera Poços ,
aprovado por
unanimidade em reunião
extraordinár ia real izada
pela Câmara na quinta-
feira. É mais uma ação
que demonst ra  a  nova
fase do poder legislativo
que se une para apoiar o
executivo quando se trata
de uma ação que
beneficia a população de
forma coletiva.

* Com a publicação da
le i  que o f i c i a l i za  o
programa Recupera
Poços,  a Secretar ia da
Fazenda fica autorizada a
efetuar o pagamento do
primeiro subsídio de R$
350 mi l  a  empresa
C i rcu l l a re  para
compensar a redução da
tar i f a  no t ranspor te
coletivo em 25 centavos.
Dev ido ao  a t raso a
concessionária, segundo
a c láusu la  quar ta  do
cont ra to  emergenc ia l
poder i a  t er  e levado a
passagem para R$ 4,70,
mas o  bom sendo
prevaleceu e a direção da
empresa optou por
aguardar a aprovação da
lei para ser reembolsada
pelo prejuízo.

*  O governador  de
Minas  Gera is ,  Romeu
Zema (Novo), convocou
uma reunião para a tarde
desta segunda-feira com
representantes  do
Min is té r i o  Públ i co
Federa l ,  Min i s tér i o
Público de Minas Gerais
e Defensor i a  Púb l i ca ,
para d i scut i r  uma
al ternat iva que ajude a
destravar o acordo para
distribuição da verba que
o Estado recebeu da Vale
como compensação de
reparação pe lo
rompimento da barragem
em Brumadinho.

* A encrenca ent re o
governo e os deputados
está na transferência de
R$ 1,5 bilhão para as 853
prefeituras do estado. O
governador  es tá  de
acordo, mas insiste para
que o d i nhe i ro  tenha
dest ino cer to  para ser

Os membros no novo
Conselho Municipal de
Tur ismo (Comtur) ,
real izaram a pr imei ra
reunião da gestão 2021/
2024 na última quarta, 30,
de forma virtual. Entre as
del iberações,  a
cont inuidade da
elaboração do P lano
Municipal  de Tur ismo
(PMT) e eleição da nova
diretoria.

Como presidente, foi
eleito entre os membros,
o representante da
Associação dos
Restaurantes,  Bares e
similares, Hugo Ribeiro do
Rego, tendo como vice
Jul iano Si lva,  do
Convent ion & Vis i tors
Bureau e como secretário,
Evandro Limão,
representante do
Condephact.

Houve ainda uma
abordagem a respeito da
formação de uma
comissão para a
elaboração do P lano
Municipal  de Tur ismo,
ação que teve início na
gestão passada do
Comtur.  A próxima
reunião já está agendada
para o dia 6 de julho e
será também real izada
vi r tualmente.  Em
discussão,  a
apresentação dos
resul tados prel iminares
das pesquisas realizadas
para o PMT e o início da
elaboração do
diagnóstico. Na próxima
reunião também será
definida a comissão do
PMT.

Confira a composição
do novo Comtur:

Sindicato dos Hotéis,
Restaurantes,  Bares e

gasto pelos prefeitos.
O mais importante é
que o  d inhe i ro ,
car imbado ou não,
será t ransfer ido para
as prefeituras e chega
em boa hora. Poços de
Caldas vai colocar nos
cofres municipais R$ 7
mi lhões ,  um bom
dinheiro considerando
as d i f i cu ldades
f inance i ras  por  que
passa a prefeitura local
que está sem recursos
para investimentos.

* O governo estadual
poder ia  aprovei tar  o
reforço de caixa que
va i  receber  des te
acordo com a Vale (R$
37 bilhões), para pagar
também a d ív ida no
valor de R$ 7 bilhões
que deve aos
municípios na área da
saúde que datam
desde o ano de 2014.
Poços tem a receber
mais de R$ 9 milhões
e boa par te  desse
dinhe i ro  tem como
destino final o repasse
para o  hosp i ta l  da
Santa Casa.

*  Com os  R$ 7
mi lhões  que o
município vai receber
referente a sua parte
do acordo ent reo
Estado com a Vale, e
como es te  d i nhe i ro
não cons tava  da
previsão orçamentária
para es te  ano,  o
prefe i t o  Sérg io
Azevedo poder ia
utilizar o dinheiro para
investir pelo menos no
início da construção de
uma das  duas  v ias
es t ru tura i s  que
cons tam do P lano
Diretor, uma na zona
leste ligando os bairros
desde o Dom Bosco
até o Jardim Itamarati
(Parque Pinheiros) e a
out ra na zona oeste
ligando o setor com a
Rodovia do Contorno.

*  C la ro  que o
recurso é pouco para
qualquer  uma das
duas vi as ,  mas vale
lembrar  que no
passado,  o  p re fe i to
José Aurélio iniciou a
construçãoda Rodovia
do Contorno,
concluída na ges tão
seguin te  do prefe i to
Luiz Antonio. Navarro

deu in í c io  a  obra de
dupl i cação da Avenida
Wences lau  B rás ,  que
foiconcluída na gestão do
prefe i t o  Lu i z  Anton io .
Assim como a duplicação
da Av. .  A lcoa que
começou na ges tão do
pre fe i to  Paulo  Tadeu e
terminou  na ges tão
sucessor,  Sebast ião
Navar ro .  Se o pre fe i to
Sérg io  der  i n í c io  a
qualquer  uma dessas
duas importantes obras
v iár ias marcará sua
passagem pelo comando
do execut i vo  como um
prefe i t o  que a l ém de
reformar praças e jardins,
também executou,
mesmo que em par te ,
uma grande obra viária.

* A informação de que
a comissão responsável
pela concorrência pública
para a terceirização dos
pontos  tu r í s t i cos  f o i
suspensa caiu como um
balde de água f r i a  no
único in teressado em
par t i c ipar  da
concor rênc ia .  O
secretár i o  de tur i smo,
cuja pasta é responsável
pe la  l i c i tação es tá
devendo uma explicação
sobre a  suspensão do
processo l ic i tatór io que
anulou,  i nc lus i ve,  as
ações desenvolvidas pela
secretar ia  no pr imei ro
semestre de 2021.

*  Embora es te ja
flertando com o Novo, do
governador Romeu Zema,
a lóg i ca ind ica que o
PSDB loca l  ( l e ia -se
Mosconi& Cia.) está mais
próxima de caminhar com
o PSD do p re fe i to
Alexandre Kalil na eleição
de 2022.  O PSD de
Gi l ber to  Kassab é a
legenda que mais  t em
cresc i do nos  ú l t imos
meses e  agora es tá
filiando Rodrigo Maia (ex-
DEM) e Geraldo Alckmin,
que deve deixar o ninho
tucano. Tudo indica que o
senador Rodrigo Pacheco
vai abandonar oDEM para
se f i l i a r  na l egenda
dirigida por Kassab para
ser  candida to  a
presidente. Deve também
pesar  na dec isão do
PSDB local a amizade de
mui tos  anos ent re  o
senador  Anastas ia  ( j á
filiado ao PSD) com o ex-
deputado Carlos Mosconi.

Simi lares de Poços de
Caldas

Taina Santos Carneiro
Pedro Rozendo

Carneiro
Poços de Caldas

Convent ion & Vis i tors
Bureau

Juliano Silva
Marcelo Campos de

Oliveira Gonçalves
Associação de

Restaurantes, Bares e
Simi lares de Poços de
Caldas

Hugo Ribeiro do Rego
Gui lherme José

Nogueira Marques
Associação Ci rcui to

Turíst ico Caminhos
Gerais

Paula Versiani Borges
Gui lherme José

Nogueira
Associação Comercial,

Industrial e Agropecuária
de Poços de Caldas

Flavio Augusto Nastrini
Delgado

Willian Henrique
Instituto dos Arquitetos

do Brasil – Núcleo Poços
de Caldas

Rodr igo Perei ra da
Silva

SENAC – Serviço
Nacional  de
Aprendizagem Comercial

Lina Claudia Vi rga
Landi

Thieres Morei ra
Passos

SESC – Serviço Social
do Comércio

Juliana Vieira dos Reis
Pedroso

Sonia do Carmo
Pereira

PUC – Pont i f íc ia
Universidade Católica de
Minas Gerais – campus
Poços de Caldas

Cint ia Mar ia Gomes

Murta
Adinan Car los

Nogueira
Unifal – Universidade

Federal  de A l fenas –
campus Poços de Caldas

Cassius Anderson
Miquele de Melo

Fernando Gonçalves
Gardim

CONDEPHACT –
Conselho de Defesa do
Patr imônio Histór ico,
Ar t íst i co, Cul tural  e
Tur íst ico de Poços de
Caldas

Evandro Gomes Limão
Sônia Maria Sanches
Secretaria Municipal de

Turismo
Ricardo Fonseca

Oliveira
Israel Souza Pereira
Secretaria Municipal de

P l a n e j a m e n t o ,
Desenvolvimento Urbano
e Meio Ambiente

Antonio Carlos Alvisi
Elina Jurema da Costa
Secretaria Municipal de

Esportes e Lazer
Fernando Henrique dos

Santos
Dulceny Lemos Ribeiro

de Mesquita
Secretaria Municipal de

D e s e n v o l v i m e n t o
Econômico e Trabalho

Thiago de Paula
Mariano

Diva Helena Funchal
Secretaria Municipal de

Comunicação Social
Paulo Ney de Castro

Júnior
Ana Paula Rezende

Oliveira
Secretaria Municipal da

Fazenda
Alexandre Lino Pereira
Andrea Kat ia

Figueiredo



Balneário Mario Mourão tem 11 novos serviços e
morador de Poços paga metade do preço
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Vacinação contra COVID-19 das pessoas com 49 anos
acontece nesta terça

Acidente de trânsito com vitima fatal

Dia 4 de julho por volta das 19h03min na cidade de Poços de Caldas à
Polícia Militar compareceu a Rua Rio Grande do Sul, Bairro Centro  onde
segundo narração de um homem de 25 anos, que conduzia o veículo VW/
Novo Gol, cor branca, ano 2016, placa FXZ-5367- Poços de Caldas  e no
cruzamento com a Rua Barros Cobra, colidiu com o veículo VW/Fox Connect,
cor preta, ano 2017, placa QIK-8369- Joinvile/SC conduzido pela senhora de
53 anos.

O condutor do veículo estava prestando socorro a sua avó  de 74 anos,
Aposentada, e saiu as pressas acompanhado do seu tio de  56 anos, em
direção ao hospital mais próximo, uma vez que sua avó estava inconsciente
em parada cardiorrespiratória. Aflito, não prestou atenção no semáforo e
acabou atingindo o veículo VW/Fox e com o impacto foi impulsionada para a
lateral esquerda da via, subindo na calçada se chocando contra o portão de
entrada da garagem do Hotel Joia.

Com a chegada dos socorristas, eles tentaram reanimar a senhora porém
constataram o óbito. O tio do condutor devido ao impacto ficou desacordado,
sendo encaminhado pelo SAMU até a Santa Casa onde permaneceu em
observação.

Foi constatado que a  condutora do veículo Fox não é habilitada. Perícia
acionada, corpo liberado para o serviço funerário municipal. Os veículos
apresentavam danos generalizados, ficando os condutores responsáveis pelo
acionamento/remoção.

A vacinação contra
COVID-19 das pessoas com
49 anos, começa nesta
terça-feira (06). Os
profissionais do ensino
superior, ensino
profissionalizante e  Ensino
de Jovens e Adultos – EJA,
a partir de 18 anos, também
continuam recebendo o
imunizante.

ATENÇÃO: Todas as
pessoas devem levar
comprovante de residência
para a vacinação.

Documentos necessários:
Vacinação das pessoas

com 49 anos:
• Para imunização é

necessária apresentação de
um dos seguintes
documentos: Identidade,
CPF, Cartão do SUS,
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O Balneário Dr. Mário
Mourão, na praça dos
Macacos, está com muitas
novidades. A partir de julho
serão oferecidos 11 novos
serviços. São eles: Banho de
argila (Detox); Banho Dr.
Mário Mourão ( Aromaterapia
+ Pérola), Massagem de
Pedras quentes, Bambu
terapia, Gomagem Corporal,
Drenagem Linfática,
Massagem Dreno
modeladora, Spa Para os pés
, Máscaras faciais de Ouro,
Rubi e Argila.

E o melhor é que os
moradores de Poços de
Caldas vão ter 50% de
desconto. É só apresentar o
comprovante de endereço e
a carteira de identidade com
foto. “Foram acrescentados
novos serviços por meio do
projeto bem-estar, que tem o
intuito levar a população a

Carteira de Vacinação.
Vacinação dos

profissionais do Ensino
Superior a partir de 30 anos:

– Todos os Professores
que atuem no Ensino
Superior

– Profissionais do setor
administrativo (Secretaria).

– Profissionais do setor
Operacional (Serviços
gerais, merendeiras, auxiliar
de cozinha ) que atuam em
instituições de ensino
superior.

• Deverão receber a
vacina, mediante
apresentação de
documento que comprove
sua vinculação ativa como
professor, administrativo ou
operacional.  (Holerite+
declaração fornecida pela

utilizar cada vez mais as
práticas de termalismo. Os
preços ficaram bem mais
acessíveis como forma de
incentivar o acesso dos
moradores e turistas aos
serviços. O morador de
Poços terá o desconto em
qualquer dia da semana.
Antes era somente as
terças, quartas e quintas-
feiras”, reiterou Sharlene de
Moraes, chefe do
departamento de serviços
termais no Balneário Mário
Mourão.

Além dos novos serviços
o Balneário continua
oferecendo o Banho de
Imersão, Banho aroma
terapêutico, Banho pérola,
Massagem relaxante e
Quick Massagem.O
agendamento deve ser feito
com antecedência pelo
telefone 3697-2316.

unidade + carteira de trabalho)
e comprovante de residência.

 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

– PSF Parque Esperança 2
(novo local) – Rua Lázaro de
Lima, 280 – 08h às 15h
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Igreja Metodista faz a doação de 10 colchões
pneumáticos para a Santa Casa

Os vereadores que fazem
parte da CPI das Férias
aprovaram, na última
semana, a convocação do
ex-vice-prefeito Flávio Faria
para participar da próxima
reunião da comissão. O
encontro será na quinta-feira
(08), a partir das 08h30, no
Plenário da Câmara.

A Comissão
Parlamentar de Inquérito foi
instaurada pelo Legislativo
para investigar o pagamento
de férias indenizadas a
prefeitos, vice-prefeitos e
demais agentes políticos
que tenham recebido verbas
de natureza trabalhista ou
remuneratória, diferentes de
subsídio. A Portaria n. 04/
2021 nomeou os seguintes
membros da CPI: Tiago Braz
– presidente (Rede), Sílvio
Assis – v ice-presidente
(MDB), Diney Lenon – relator
(PT), Wilson Silva (DEM) e
Claudiney Marques (PSDB).

Além do
Requerimento convocando o
ex-vice-prefeito, foi
aprovada também a
convocação do ex-prefeito

CPI das Férias convoca ex-vice-prefeito para próxima
reunião

Os pastores  Ezequiel
Gonçalves Inácio e Paulo
Pereira do Lago, da Igreja
Metodista de Poços de
Caldas, estiveram na última
quinta, 01, na Santa Casa
de Poços para a doação de
10 colchões pneumáticos,
sendo dois para pacientes
de até 180kg.

Essa doação é  de
fundamental importância
para o Hospital, já que esse
tipo de colchão ajuda muito
em casos de enfermos que
ficam deitados muito tempo
na mesma posição, como é
o caso do paciente de covid.

“Esse colchão insuflável
vai prevenir escaras em
pacientes que ficam
deitados longos períodos
em uma posição só. O
paciente de cov id,  por
exemplo, não consegue ser
mobilizado com tanta
facilidade quanto qualquer
outro paciente, às vezes ele
fica 12 horas em uma
posição só. Isso facilita
muito a úlcera de pressão,
que seria o atrito em cima
da cama, o que pode fazer

FOTO: ONDA POÇOS
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Paulo Tadeu Silva
D’Arcádia, esta última com
data prevista para 15 de
julho. “Na última reunião
tivemos o encaminhamento
dessas duas convocações
para dar andamento aos
trabalhos da CPI”, comenta
Claudiney Marques.

Já participaram das
reuniões a secretária de
Administração e Gestão de
pessoas Ana Alice de
Souza, o ex-prefeito e atual
diretor-presidente do DMAE
Paulo César Silva, o ex-
secretário de Esportes e
atual vereador Wellington
Guimarães (DEM), o
Paulista, e o secretário
municipal de Controle
Interno Rogério Oliveira
Moisés.

O pedido de
instauração de uma CPI foi
protocolado no início do
mês de março. Após leitura
em Plenário, o documento
foi deferido. São autores do
Requerimento os
vereadores Tiago Braz
(Rede), Lucas Arruda
(Rede), Diney Lenon (PT),

uma ferida e essa ferida
pode necrosar e fazer
escaras. A gente tem tido
um aumento grande
dessas escaras que, às
vezes, tomam dimensões
enormes e depois é
necessário  fazer um
tratamento cirúrgico que
demora meses para
fechar. Por isso, a
prevenção é a melhor
situação e para essa
prevenção o e lemento
principal são esses
colchões”, explica o diretor
técnico da Santa Casa, Dr.
Alberto Volponi.

O Dr. Alberto Volponi
destaca ainda que essa
doação vai fazer uma
diferença porque vai cobrir
uma UTI inteira. “São 10
equipamentos, sendo que,
inclusive, eles
conseguiram com muita
dif iculdade dois
equipamentos para
obesos, que toleram
pacientes de até 180 kg e
a gente não tinha isso
aqui. Eles foram buscar
em outro estado. Vai fazer

Luzia Martins (PDT), Roberto
Santos (Republicanos) e Sílvio
Assis (MDB).

De acordo com o
Requerimento apresentado
pelos vereadores, a CPI tem
como objetivo investigar, além
do pagamento de férias
indenizadas aos prefeitos,
v ice-prefeitos e demais
agentes políticos:
recolhimento de Fundo de
Garantia por Tempo de
Serviço (FGTS), 13º, 1/3 de
férias, entre outros direitos
trabalhistas aos ocupantes de
cargos comissionados ou
ocupantes de cargos efetivos
afastados para o exercício do
cargo político para o qual
foram nomeados; pagamento
de horas extraordinárias aos
ocupantes de cargos
considerados de agentes
políticos.

As reuniões da CPI
acontecem às quintas-feiras,
às 08h30, e são transmitidas
ao vivo pelas páginas da
Câmara no Facebook e
YouTube.

uma diferença muito grande
e agradecemos muito a
iniciativa da Igreja Metodista
no sentido de colaborar. É
realmente de grande
benefício para a instituição”,
completa o diretor técnico da
Santa Casa.

Mobilização
O pastor Ezequiel revela

que essa doação foi fruto da
in ic iativa de ajudar um
membro da igreja e acabou
se transformando em algo
que contribuiu com toda a
comunidade.

“A ideia surgiu a partir de
um membro da igreja com
obesidade mórbida em que a
igre ja se mobilizou para
oferecer um melhor conforto
para esse paciente. Nós
percebemos que nenhum
hospital que trata covid tinha
um colchão pneumático que
pudesse acolher um obeso.
Então, a igreja mobilizou não
apenas para o paciente que
era da igreja, mas a gente
pode entregar aqui dois
colchões pneumáticos para
até 180 kg e mais oito
colchões para até 130 kg.

Dessa forma, a igreja se
mobilizou e a gente entende
que não é só papel dos
governos Federal, Estadual

e Municipal,  nós
entendemos que a
sociedade civil pode se

mobilizar e cooperar. Nós
estamos muito felizes por
isso”, conta o pastor.


