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PM prende suspeito de estuprar jovem
e assaltar casa no Jardim Del Rey

Aulas em Poços serão
retomadas em sistema

híbrido a partir de 02 de
agosto

Encontro dos escritores
poços-caldenses e Daniel
Munduruku abrem sábado

no Flipoços 2021
COVID-19 |Pessoas com
38 anos serão vacinadas

neste sábado (24)

 Prefeitura paga primeira
parcela do 13º salário aos

servidores públicos

5.800 Cestas Básicas são
entregues em Poços para

cidades da região
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NOTÍCIA

VERSÍCULO DO DIA

Dia do Agricultor é celebrado com exposição de fotos no Mercado
Municipal

A direção não se responsabiliza por artigos ou matérias assinadas bem

como quaisquer notícias que não representem sua linha.

Email: jornalismofolhapopular@gmail.com

Parque Gráfico, Publicidade e Administração

Av. João Pinheiro, 201-A-centro

Poços de Caldas - MG - CEP 37701-386

Expediente
Star Promoções e Publicidade Ltda.

CNPJ: 25.647.173/0001-27

NOTÍCIA

Assessoria da Prefeitura de Poços*

Domingo: Dia do Motorista

Previsão do
tempo

Datas Comemorativas e
fatos históricos

Dando continuidade a
ampliação da vacinação
contra COVID-19 por faixa
etária, neste sábado (24), as
pessoas com 38 serão
contempladas com o
imunizante,  na Urca (Drive-
thru e Sala de Vacina).

Estarão disponíveis para
aplicação 1.398 novas doses
específicas para 1ª dose.

2ª DOSE
Vale ressaltar que as

pessoas que já receberam a
1ª dose de vacina contra
Covid-19, devem ficar atentas
ao cartão de vacinação, para
que possam receber a dose
de reforço (2ª dose), na data
indicada no documento.

ATENÇÃO:
Todas as pessoas devem

levar comprovante de
residência para a vacinação.

DOCUMENTAÇÃO
• Para imunização é

necessária apresentação de

Assessoria da Prefeitura de Poços

Domingo, 25 de julho,
c om em ora -se  o  D ia
Internacional do Agricultor
F am i l ia r.  A da ta  fo i
ins t i tu ída  pe la  ONU
(Organização das Nações
Unidas) em 2014. E no dia
28 de julho, celebra-se o
Dia Nacional do Agricultor,
comemoração inst ituída
em 1960 pelo presidente
Juscelino Kubitschek, que
celebrava os 100 anos da
criação do Ministério da
Agricultura.

Para  hom enagear  o
hom em  do  cam po,  o
coordenador de Fomento
Agropec uá r io ,  da
s ec re ta r ia  de
D e s e n v o l v i m e n t o
Econômic o  e  Traba lho
(SEDET), Marcelo Munhoz,
organizou uma exposição
de  fo togra f ias  n o  Bo x
Cu ltu ra l  d o  Mercado
Municipal, localizado no 2º
andar (box 7). “Precisamos
cada vez mais valorizar o
homem do campo, é ele
quem planta, cuida, rega,
colhe e ainda distribui o
a l imento  que  chega  às
nossas mesas”, salientou
Munhoz.

As  fo tog ra f ias  fo ra m
fe itas  fe i tas  pe las
fotógrafas Maria Blasi e
J ub insk ,  e  re t ra tam  o
cotidiano de produtores
rurais de Poços de Caldas.
Estarão expostas cenas do

cultivo,  colheita, até o
a l im en to  à  m es a.  A
expos içã o  pode  s e r
visitada entre os dias 26
de julho (segunda-feira)
e 2 de agosto (segunda-
fe i ra ).  No d ia  28  de
julho, às 10h, haverá
uma apresentação de
m ús ica  re g iona l
in te rp re tada  pe los
cantores locais, Beatriz
Marques e Higor Loiola.

Toda  a a t iv id ade
s egue  os  p roc o los
sanitários exigidos pelo
Com itê-  Cov id-19 .  O
Merc ado  Mun ic ipa l
funciona de segunda a
sábado das 7h às 18h e
no domingo das 7h às
12h.

COVID-19 |Pessoas com 38 anos serão vacinadas neste sábado
(24)

Agora, pois, não temais; eu vos

sustentarei a vós e a vossos filhos.

Assim os consolou, e falou segundo o

coração deles.

Gênesis 50:21

um dos seguintes
documentos: Identidade,
CPF, Cartão do SUS,

Carteira de Vacinação.
Confira os loca is de

Vacinação:

–Drive Thru no
Complexo e atendimento a
pé na Urca– 08h às 17h
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 Prefeitura paga primeira parcela do 13º salário aos
servidores públicos

Confira o Boletim Epidemiológico desta sexta-feira, 23
de julho

A Prefeitura de Poços de
Caldas pagou nesta sexta-feira
(23), a primeira parcela do 13º
salário para os servidores
públicos municipais. A
antecipação do pagamento vai
injetar um montante
aproximado de R$ 5 milhões
na economia do município.
Mais de 6.000 servidores
serão beneficiados com a
antecipação do 13º salário.

O secretário municipal da
Fazenda, Alexandre Lino,
comentou sobre a importância
da antecipação para a
economia. “Será um valor
aproximado de R$5 milhões
injetados na economia local,
portanto essa antecipação
contribui diretamente para
todos os ramos e setores da
cidade.”

Os servidores que
solicitaram férias até 30 de
junho já puderam optar por
receber o benefício. O
pagamento corresponde a
metade dos valores fixos
recebidos pelos servidores
(50%) e não há dedução de
INSS nesta primeira parcela.

A secretária municipal de

Segundo Bolet im
E p i d e m i o l ó g i c o
divulgado pela
Secretaria Municipal de
Saúde de Poços de
Caldas, nesta sexta, 23
de julho, são 13.451
casos posi t ivos em
Poços: destes, 12.345
pacientes são
c o n s i d e r a d o s
recuperados, 598
seguem em isolamento
domiciliar, 38 estão em
Unidade de Terapia
Intensiva e 21 em ala ou
lei to cl ínico. São 34
novos casos em relação
a últ ima atual ização.
São 449 óbi tos em
função da Covid-19,
com mais 02 registro:
um paciente de 76 anos
e um paciente de 58
anos, ambos possuíam
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 óbito em investigação.

Dentre os 13.451 casos
posit ivos no município,
51,0% se referem a
pacientes do sexo feminino.
A faixa etár ia 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
sexta, está em 65,75%. São
48 leitos ocupados, sendo
38 por pacientes
confirmados e residentes em
Poços o que corresponde a
52,05%, 09 por pacientes
residentes em outros
municípios o que
corresponde a 12,33% da
ocupação e 01 por paciente,
aguardando o diagnóstico, o
que corresponde a 1,37%.
Nesta sexta,  são 09

Administração, Ana Alice de
Souza comentou sobre a
antecipação. “Mesmo diante
das dificuldades impostas pela
Pandemia quanto a
arrecadação, a administração
faz questão de honrar o
pagamento antecipado do 13º
salário aos servidores. É um
compromisso desta
administração com enfoque
até mesmo na valorização dos
serviços prestados pelos mais
de 6 mil servidores da
Prefeitura de Poços.”

A primeira parcela do 13º
salário, por lei, deve ser paga
aos trabalhadores até o dia 30
de novembro de cada ano,
mas a Prefeitura, antecipa
para esta sexta-feira, 23 de
julho.

O prefeito Sérgio Azevedo
finaliza e ressalta a
importância do pagamento
também para a economia local
neste momento delicado. “É
uma grande injeção de
dinheiro em nossa Poços de
Caldas e que contribui
bastante para esta
recuperação econômica em
meio a Pandemia.”

internações de pacientes
de outras cidades,
conforme descrito na taxa
de ocupação de UTIs: (01)
Ibi tiúra de Minas, (02)
Andradas, (02) Caldas,
(02) Campestre, (01)
Monte Belo e (01) Areado.
Lembrando que estes
casos não são
computados nas
estatíst icas locais
referentes aos números
de casos positivos, mas já
estão incluídos na taxa de
ocupação de lei tos de
UTI, divulgada
diariamente no Boletim
Epidemiológico. O Boletim
contabiliza 267 óbitos de
não residente. O Boletim
também informa que
foram real izados no
município, somando as
redes pública e privada,
64.715 testes e exames.
O número de doses da
vacina aplicadas até o
momento totaliza 113.097.
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Encontro dos escritores
poços-caldenses e Daniel
Munduruku abrem sábado

no Flipoços 2021

24 E 25 DE JULHO DE 2021

Em off:
* O comando do PSD em

Minas está organizando
uma grande festa para
receber um grupo de
l ideranças pol i t icas que
manifgestam interesse em
se f i l iar  a legenda, a
começar por Agostinho
Patrus (PV), presidente da
Assembleia Legislativa, o
ex-vice-governador Clésio
Andrade, além de dezemas
de parlamentares e
ocupantes de cargos no
execut ivo. Falam até
mesmo na fi l iação do
senador Rodrigo Pacheco,
cujo nome é ventilado para
ser a terceira via na disputa
pelo Palácio do Planalto.

* Com a nomeação do
senador Ciro Nogueira (PP)
para a Casa Civil  do
governo Bolsonaro, e a
provável f i l iação do
presidente no partido, a
legenda se fortalece para
eleger deputados na
eleição de 2022. Em Poços
de Caldas o Part ido
Progressistas é comandado
pela vereadora Regina
Cioffi que vem fazendo um
bom trabalho no legislativo,
a p r e s e n t a n d o , c o m o
sempre, bons projetos e
não descarta uma
candidatura a deputada
estadual,  claro,
dependendo do que vai
acontecer na pol ít ica
nacional e regional.

* A movimentação do
secretário de governo
Celso Donato, que preside
o diretório local do PSDB e
não esconde sua vontade
de disputar uma vaga na
Câmara Federal na próxima
eleição, tem incomodado
algumas pessoas que estão
de olho na movimentação
do secretário. Dizem até
que já foi criado um grupo
de whatzapp com vários
integrantes que não vê a
provável candiatura de
Celso Donato com bons
olhos e neste grupo,
segundo informação em off
para o blog, estariam até
mesmo alguns filiados do
próprio PSDB.

* Informado sobre o fato,
Celso disse que está
tranquilo, se dedicando a
tarefa de secretário agora
com uma tarefa maior ainda
que é permanecer no
gabinete enquanto o
prefeito Sérgio acompanha
pessoalmente o andamento

Chegamos ao quarto dia do
Flipoços Virtual 2021 – Festival
Literário Internacional de
Poços de Caldas, que
acontece neste ano entre os
dias 21 e 25 de julho. A Livraria
Flipoços é uma das novidades
deste ano. O evento conta com
mais de 20 editoras parceiras
e inúmeros títulos que serão
vendidos simultaneamente
enquanto são exibidos ao vivo
os debates.

A programação deste
sábado, 24 de julho, tem início
às 10h30, na Sala de Autores
e Lançamentos, com o já
tradicional “Encontro dos
Escritores Poços-caldenses”
que traz um bate-papo entre
alguns dos escritores
sulfurosos. Na sequência,
acontece a entrega da
Premiação aos alunos das
escolas de Poços, vencedores
do Concurso Cultural Flipoços
2021 e a entrega da
premiação dos vencedores do
Concurso Literário Nacional
Amare Flipoços. Veja a
programação completa desta
sala e também da Sala
Flipocinhos, que entre os
destaques, traz a literatura
indígena de Daniel
Munduruku.

Programação do dia 24 de
julho

Sala Autores e
Lançamentos

Às duas da tarde, tem a
mesa “O que você precisa
saber sobre Shakespeare
antes que o mundo acabe”,
livro organizado por Fernanda
Medeiros e Marcela Santos
Brígida reúne 57 textos, em
diferentes formatos, sobre o
grande Bardo. Oferecimento
da Ediouro e este evento
estará acessível em LIBRAS
– Língua Brasileira de Sinais.

“A origem da espécie e o
mito do fogo” é o tema da mesa
das 15h30, com Alberto Mussa
e mediação de Álvaro Costa e
Silva. Baseado no novo livro
de Mussa, “A origem da
espécie, o roubo do fogo e a
noção de humanidade”, que
investiga uma das histórias
mais antigas que ainda se
contam na face da Terra: o Mito
do Roubo do Fogo.
Oferecimento Editora Record.

Às 17 horas tem a Mesa
“História do Negro no Brasil,
narrativas esquecidas”, uma
conversa sobre a história dos
negros para além da

das obras. “Isso é
normal,  sabemos da
nossa responsabilidade
e conhecemos os limites
que o cargo impõe,
queremos apenas fazer
o melhor pela cidade”,
disse o secretário para o
blog. Celso já é
chamado de pr imeiro
ministro por colegas de
equipe dado ao fato de
que é quem está
respondendo pelo
expediente diário no
gabinete do chefe do
executivo, deixando o
prefeito l iberado para
acompanhar as ações
externas de governo.

* As aulas presenciais
na rede municipal de
ensino estão previstas
para serem reiniciadas
pelo sistema híbrido no
dia 2 e agosto, mesmo
com parte dos
professores e servidores
da educação ainda não
i m u n i z a d o s
completamente contra a
Covid-19 pelo fato denão
terem recebido a
segunda dose das
vacinas. Embora o
Diretor de Vigilância em
Saúde, tenha declarado
que a segunda dose é
apenas um reforço da
primeira, a verdade não
é essa. O fato já vem
sendo denunciado pelo
presidente do diretório
local  do Part ido dos
Trabalhadores, Tiago
Mafra.

* Em questionamento
feito pelo Conselho de
Diretores das Escolas
Municipais de Poços de
Caldas, o Departamento
de Saúde Coletiva
respondeu em nome da
Secretaria Municipal de
Saúde que “a 1ª dose da
vacina já oferece
proteção” e que a 2ª
dose “é um reforço”. Isso
não procede, não é o
orientado e o apontado
pela Secretar ia de
Estado de Saúde de
Minas Gerais (SESMG),
pela Nota Técnica 457/
2021 do Ministério da
Saúde, pela Nota
Técnica Conjunta da
Sociedade Brasileira de
Imunizações e
Sociedade Brasileira de
Pediatria (13/07/21) e
pela própria Prefeitura
Municipal de Poços de

Caldas, que em 6 de julho
publicou orientação de que
“somente o esquema
vacinal completo te protege
da doença”.

* A secretár ia de
educação Maria Helena
Braga está comandando
pessoalmente o retorno às
aulas que será apenas para
uma parte da educação
infant i l,  com horários
diferenciados e com todo
cuidado possível por parte
das professoras e
servidoras que trabalham
nas unidades de ensino
infantil. Colocou até mesmo
o seu telefone à disposição
das coordenadoras e pede
o máximo de calma e
cautela, seguindo com rigor
as normas sanitárias neste
período inicial.  Os pais
f icaram à vontade para
enviar ou não seus filhos
para as unidades de ensino
e boa parte preferiu não
aderir nesse pr imeiro
momento, preferindo
aguardar para ver como se
dará o retorno.

* A Frente Nacional de
Prefeitos está reivindicando
do ministro Paulo Guedes,
a abertura de crédi to
extraordinário de R$ 5
bilhões em 2021 para
equacionar o rombo no
transporte públ ico, que
enfrenta graves problemas
desde o início da pandemia
da Covid-19. Os prefeitos
querem que o governo
envie um projeto ao
Congresso liberando esses
recursos por fora da regra
do teto de gastos. Até
agora, 27 cidades se viram
forçadas a intervir no
sistema, devido à falência
de concessionários.

* Está agendada para às
16 horas deste sábado uma
nova manifestação contra o
presidente Jair Bolsonaro.
De acordo com o diretório
municipal do Partido dos
Trabalhadores, a
concentração será no
Parque José Affonso
Junqueira, de onde os
manifestantes sairão
cobrando por mais vacina
contra a Covid, auxíl io
emergencial , emprego e
comida. De acordo com os
organizadores, os
manifestantes devem seguir
os cuidados sanitários com
o uso de máscara e de
alcool em gel e manter o
distanciamento.

escravidão; a importância de
falar para as crianças sobre
os heróis negros, as pessoas
que lutaram, conquistaram e
fizeram a diferença com
Francisco Lima Neto (do livro
Laudelina de Campos Mello)
e Mario Aranha, com o
lançamento inédito do livro
Brasil Tombeiro. Mediação de
Lucia Vera e oferecimento da
Editora Mostarda.

A programação das 18h30
traz a Mesa “Clube do Livro
dos Homens” (O que
acontece no clube do livro fica
no clube do livro). Encontro
com a escritora americana
Lyssa Jay Adams. Mediação
Frini Georgakopoulos. (Livro
eleito pela Amazon o melhor
romance de 2019). Atração
internacional com o
oferecimento da Editora
Arqueiro.

Encerrando o sábado na
Sala Autores e Lançamentos,
com o oferecimento da
Editora Record, tem a Mesa
“Desigualdade social e
Pandemia – traumas
brasileiros”, conversa entre
Julia Rocha (autora do livro
“Pacientes que curam, o
cotidiano de uma médica do
SUS”), Marcia Tiburi (autora
de Delírio do Poder) e Joel
Birman (psicanalista autor de
“O trauma da pandemia de
coronavírus”).

Sala SESC Flipocinhos
A abertura do sábado fica

por conta da Mesa “Como
Surgiu – Mitos Indígenas
Brasileiros” com Daniel
Munduruku. Mediadora
Claudia Leonardi.
Oferecimento Editora Callis e
programada para 10 horas da
manhã.

Em seguida, às 11h30, tem
a Mesa “Ilustração um mundo
em Literatura”, que traz o
trabalho do conceituado
ilustrador francês, Laurent
Cardon que ilustrou vários
livros de autores da literatura
infantil do Brasil. Ele fala
português e marcou esse
encontro muito especial com
as crianças. O oferecimento
é da Editora Martins Fontes.

Às 13h30, o Grupo Trama
– LivroCenAção traz a
proposta que une as artes
cênicas com a literatura
produzida na cidade de
Contagem (MG – Brasil). No
Flipoços, o programa
LivroCenAção contará com a

exibição de duas cenas uma
do “O Mundo das Nuvens”
encenada por Elisângela
Souza e “Guarda-roupa”,
encenada pelo ator Léo
Campos. Oferecimento do
Sesc Flipocinhos.

Às 15 horas, a Sala recebe
dois espetáculos inéditos:
Grupo Passarinho Casa de
Brincar com o Teatro de
Sombras “Molibá Makassi”,
um conto africano sobre
coragem e “A Sereia Iara
Contra o Malvado Porcalhão”.
Na sequência o grupo Estação
Criativa apresenta “Leco no
Mundo dos Heróis”.
Oferecimento Sesc
Flipocinhos.

A programação infantil do
sábado será finalizada às
16h30, no encontro com o
autor Eliandro Rocha que
conversa sobre seus livros
“Amigo Secreto”, “A Ponte e o
Poço”, além da trilogia: “Escola
de Príncipes Encantados”,
“Escola de Princesas
Recatadas” e a “Escola de
Príncipes Indecisos”, último
livro da série, que será lançado
ainda esse ano. A mediação
será de Claudia Leonardi com
o oferecimento da Editora
Callis.

Flipoços termina neste
domingo com mais 12
atrações

A Sala Autores e
Lançamentos tem sete mesas
previstas neste domingo. A
programação começa às 10
da manhã, com o evento
internacional “Shakti – O poder
da sua essência – Descubra
o que as pessoas felizes e
bem-sucedidas têm em
comum” com a escritora
Rajshree Patel, de Uganda.
Mediação (Tradução
consecutiva) Frini
G e o r g a k o p o u l o s .
Oferecimento Editora
Sextante.

Às 11h30, tem a mesa
“Uma biografia da Depressão”,
com Christian Dunker.
Mediação Patrick Santos,
jornalista e escritor.
Oferecimento Editora Planeta.
Na sequência, tem “A voz da
natureza: o que podemos
aprender com Eu, Ota, rio de
Hiroshima” com a tradutora
Flavia Lago. Oferecimento
Editora Temporal, evento
previsto para 13 horas.



Inscrições abertas para Curso de Gestão Cultural até o
dia 26 de julho
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PM prende suspeito de estuprar jovem e assaltar casa
no Jardim Del Rey

P o l í c i a  M i l i ta r  a p ó s  r e c e b e r  d e n u n c i a  a n ô n i m a  n o  1 9 0
desencadeou uma operação policial obtendo resultado de apreensão
de grande quantidade de drogas.

Nesta data, 22 de julho por volta das 15 horas a Políc ia Militar em
Poços de Caldas, após denúncia via 190, equipes desencadearam
operação na esquina da rua Acácia com Abrolhos.

Alvos da denuncia foram abordados e localizado dinheiro.

Durante aplicação da cadela de faro "Athena" localizou-se grande
quantidade de drogas numa residência abandonada na rua Abrolhos.

Na  r es id ênc ia  do s  ado lesc entes ,  lo ca l iz ou -se  ma is  dro g as ,
munições e coldre.

Ap ó s  q u e s t i o n a m e n t o s  d i ve r s o s ,  e q u i p e s  d e s l o c a r a m  n a
residência de um terceiro  indivíduo e localizou um revolver cal 38.

RESULTADO*
- 02 apreendidos, 16 e 17 anos
- 02 presos, 22 e  33 anos
- 01 revolver cal 38;
- 171 papelotes de "cocaína";
- 04 barras de "maconha";
- 04 pedras brutas de “crack”
- 14 pedras de "crack";
- 05 buchas de "maconha";
- 03 balanças de precisão;
- 01 coldre
- 09 munições;
- R$ 235,00.

Um homem de 21 anos
foi preso na tarde desta
quinta-fe ira (22) em
Caconde, acusado de
estuprar uma jovem e
assa ltar uma casa , no
bairro Jardim Del Rey na
última segunda-feira (19).

De acordo com a Polícia
Mili tar,  o serv iço de
inteligência do 29º Batalhão
trabalhava no caso e já
tinha conseguido identificar
o suposto estuprador com
base em levantamentos e
denúncias.

24 E 25 DE JULHO DE 2021

A Autarquia Municipal de
Ensino (AME), em parceria
com a Secretaria Municipal
de Educação e Secretaria
Municipal de Cultura, vai
ofertar o curso online gratuito
Ações e Noções: Gestão
Cultural II, que terá como
tema “Projetos Culturais em
Ação”. As inscrições seguem
até o dia 26 de julho, pelo link
b i t . l y /
projetosculturaisemacao.

Serão disponibilizadas 30
vagas para o curso que,
nesta segunda edição, será
realizado em plataforma
virtual (Google Meet), entre
os dias 02 e 20 de agosto,
das 13 às 17h. O objetivo é
fornecer instrumentos para
que os participantes
conheçam as várias
dimensões de projetos e
gestão cultural e se habilitem
para a disputa das fontes de

Ainda de acordo com os
militares, no momento da
prisão o suspeito
confessou o crime. Ele foi
encaminhado à Unidade
de Pronto Atendimento
(UPA), para a realização de
corpo de delito.  Em
seguida, conduzido para à
Delegacia de Polícia Civil
de Poços.

Na casa onde o suspeito
estava morando no bairro
São José, a Polícia Militar
encontrou vários objetos
que foram levados da casa

financiamento previstas em
leis de Incentivo à Cultura,
especialmente no que se
refere aos mecanismos de
renúncia fiscal.

Serão cinco oficinas
ministradas por profissionais
especialistas da área de
desenvolvimento cultural no
município, com carga horária
total de 60 horas. Entre os
conteúdos estão: “O poder
da escrita na elaboração de
projetos”, com a professora
Eliane Cristina Ferreira de
Oliveira; “Memória cultural:
um panorama do patrimônio
artístico material e imaterial
em Poços de Caldas”, com
Daniela Marco Antonio Alvisi;
“Direitos autorais”, com
Paula Pires da Rocha
Rodrigues; “Lei Municipal de
Incentivo à Cultura, gestão e
captação de recursos”, com
Nathália Diniz e

da vítima.
O CASO
O crime aconteceu no

iníc io da tarde da últ ima
segunda-feira (19), quando o
suspeito invadiu a casa da
jovem, no Jardim Del Rey,
armado com uma faca.

De acordo com a PM, o
homem estuprou a jovem e
fugiu com pertences da
vítima, um celular Iphone 8
cor preta e um notebook da
marca Dell, cor prata 14
polegadas.

“Descomplicando a elaboração
de projetos”, com Thais
Stephanie da Costa.

“A procura por projetos
culturais teve um aumento
significativo durante a
pandemia. Pensando nisso,
nós, da Autarquia Municipal de
Ensino, em parceria com as
secretarias municipais de
Educação e Cultura, estamos
promovendo esse curso, com
o tema Projetos Culturais em
Ação, para auxiliar na
construção de projetos
passíveis de aprovação nas
Leis de Incentivo à Cultura”,
destaca a professora da AME,
Silvana Jacinto.

Em 2020, foi realizada a
primeira edição do curso
“Ações e Noções: Gestão
Cultural”, voltado para artistas,
agentes culturais, produtores
artísticos, profissionais de
órgãos públicos ligados à área

da cultura e trabalhadores
dos diversos setores ligados
à economia criativa, além de
interessados no assunto.

“A primeira edição do
curso foi um sucesso. Agora,
o enfoque será na
elaboração de projetos,
gestão e captação de
recursos via mecanismo de
Incentivo à Cultura. É uma
oportunidade rica de
formação e aperfeiçoamento
para os agentes culturais de
Poços de Caldas, de forma
que todos estejam aptos a
pleitear os recursos
disponíveis nas esferas
municipal, estadual e federal.
A formação encontra
respaldo nas metas do Plano
Municipal de Cultura e da
administração 2021-2024”,
destaca o secretário
municipal de Cultura,
Gustavo Dutra.
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Aulas em Poços serão retomadas em sistema híbrido a
partir de 02 de agosto

Acontece durante esta
sexta-feira (23), no Ginásio
Arthur de Mendonça
Chaves em Poços, a
entrega de 5.800 cestas
básicas que serão
distr ibuídas para 55
municípios da região Sul de
Minas. É fruto de um
trabalho desenvolvido pela
Defesa Civil Estadual e que
definiu Poços de Caldas
como centro de distribuição
dos produtos arrecadados
para toda a região. Essa
grande arrecadação tem
objetivo principal em ajudar
famílias necessitadas e
ainda mais, neste delicado
momento de Pandemia.

Cada município receberá
uma quantidade específica
de cestas a ser definida pelo
órgão estadual e a posterior
distribuição ficará a cargo
das equipes municipais de
Assistência Social de cada
cidade contemplada.

O coordenador da
Defesa Civil em Poços,
Mauro Barbosa comentou
sobre o trabalho
desenvolv ido. “É um

5.800 Cestas Básicas são entregues em Poços para
cidades da região

As aulas em Poços de
Caldas nas Instituições
Públicas (estaduais e
municipais) e Privadas estão
autorizadas a retornarem as
atividades presenciais a partir
do dia 02 de agosto de 2021.
Com base na diminuição dos
números relacionados a
Pandemia no município e
considerando o papel
essencial da educação, o
Comitê Extraordinário COVID-
19 regulamentou as medidas
de saúde e segurança que
deverão obrigatoriamente ser
adotadas para implementação
do Sistema Híbrido de Ensino.
O Sistema Híbrido de Ensino
será gerenciado por cada
gestor, de cada unidade.

Para que a escola possa de
fato retornar às atividades,
uma listagem de aptidão será
divulgada no site http://
voltaasaulas.pocosdecaldas.mg.gov.br
em 30 de julho de 2021, sob
pena de multa e interdição.

Dentro do site, também
estão todas as orientações
para o retorno, além de vídeos
explicativos e orientativos com
todos os protocolos que serão
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trabalho muito importante e
que a cidade foi escolhida
como centro de
distribuição. A equipe local
da Defesa Civil está neste
apoio por meio da
secretaria de Defesa
Socia l, também a
secretaria de Esportes
cedendo o espaço do
ginásio e a Promoção
Social para a posterior
distribuição em Poços das
cestas às famílias.”

A ação segue durante o
dia todo, onde as
Prefeituras contempladas
env iam representantes
para a retirada dos
materiais arrecadados.
Para que todos sejam
contemplados a
distr ibuição deve
prosseguir ainda para o
começo da próxima
semana.

Uma primeira carreta
precisou ser utilizada para
que as cestas pudessem
ser trazidas para a central
em Poços e outra carreta
ainda deve chegar, para
completar as 5.800
unidades.

seguidos.
Todos os espaços físicos

das unidades terão
protocolos de saúde e
segurança com
demarcações, disposições
específicas, distanciamento
de no mínimo 1,5 metros
entre cada uma das pessoas
e sempre portas e janelas
abertas para priorizar a
ventilação natural.

Para que o retorno seja
possível, todas as medidas
deverão ser cumpridas nas
unidades. Ações de
orientação deverão ser
incentivadas, cartazes
orientativos deverão ser
afixados nas escolas e ações
de contingenciamento
promovidas para evitar que
o distanciamento não seja
descumprido.

Na resolução existem
protocolos específicos a
serem cumpridos também
para as bibliotecas, cozinhas,
refeitórios, salas de direção,
supervisão e coordenação.

Para que as escolas
possam retornar ao
funcionamento presencial,

haverá o monitoramento das
condições de saúde, tanto dos
profissionais da educação
quanto de todos os alunos, com
aferição de temperatura logo na
entrada. Desde a entrada até a
saída de todos, deverá haver
uma organização específica,
respeitando o distanciamento
previsto de acordo com as
normas do Comitê
Extraordinário Covid-19.

Será obrigatória a utilização
de EPIs (Equipamento de
Proteção Individual), sendo
eles, máscaras, que deverão
ser trocadas sempre que
estiverem sujas ou úmidas.
Também deverão ser
disponibilizadas viseiras (face
shield), aos colaboradores. O
monitoramento em todas as
unidades deverá ser
implementado com no mínimo
2 colaboradores disponíveis,
para garantir que as normas
sejam cumpridas.

Toda e qualquer dúvida ou
confirmação, por parte dos pais
ou responsáveis, deverá ser
sanada junto a cada uma das
unidades escolares onde o
aluno estiver matriculado.


