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Poços de Caldas, MG – 
O Boletim Epidemiológico 
divulgado pela Secretaria 
Municipal de Saúde nesta 
terça-feira (6) mostra que 
a cidade tem 1324 casos 
positivos de covid-19, 
17 a mais que na última 
atualização. Os pacien-
tes recuperados são 957, 
306 estão em isolamento 
domiciliar, oito estão em 
Unidade de Terapia Inten-
siva e 15 em leito clínico. 
O Boletim também traz o 
encerramento da investi-
gação, que seguia desde o 
dia 1, do óbito do pacien-
te de 60 anos que tinha 
comorbidade e estava em 
UTI de hospital da Rede 
SUS. Segundo resultado 
de exame, ele estava com 

Boletim contabiliza 38 óbitos por 
covid-19 em Poços de Caldas 

covid-19. O total de óbitos 
de residentes é 38 e de não 
residentes é 22.  

Dentre os casos positi-
vos, 675 se referem a pa-
cientes do sexo masculino 
e 649, feminino. A faixa 
etária de maior incidência 
é dos 30 aos 39 anos (313 
casos), seguida da idade 
de 40-49 anos (272 casos).  

A taxa de ocupação de 
Unidade de Terapia Inten-
siva está em 29,82%. Dos 
57 leitos, são 17 ocupa-
dos, sendo 12 por pacien-
tes confirmados e cinco 
aguardando resultado de 
exame para confirmação 
do diagnóstico, incluindo 
pacientes de outras loca-
lidades, que no momento 
são sete internações: dois 

pacientes de Andradas, 
um de Águas Vermelhas, 
um de Ibititura de Minas, 
um de Machado, um de 
Passos e um de Santa Rita 
de Caldas. 

O Boletim também in-
forma que já foram re-
alizados no município 
16.062 testes e exames, 
sendo 6.445 nos hospitais 
particulares, 454 em em-
presas, 8.796 na rede de 
saúde municipal e 367 na 
Fundação Ezequiel Dias 
(Funed), de Belo Hori-
zonte. 

A região leste continua 
sendo o local com mais 
casos confirmados de co-
vid-19 (402), seguida da 
zona oeste (277), da sul 
(245) do centro (233).

Balneário Mário Mourão 
volta a funcionar

BANHO e outros serviços podem ser agendados pelo telefone 3697-2316

Poços de Caldas, MG - O 
Balneário Mourão, locali-
zado na praça D. Pedro II, 
já está de portas abertas 
novamente. Para voltar a 
receber o público, várias 
medidas de prevenção es-
tão sendo tomadas. 

O horário de atendi-
mento é o mesmo: de ter-
ça a sábado, das 7h às 

19h, e domingo, das 7h 
às 12h. O caixa encerra 
as atividades com 30 mi-
nutos de antecedência. 
São oferecidos serviços 
de massagem relaxante, 
quick massagem e os ba-
nhos de imersão, pérola e 
aromaterapêutico.

Na entrada é aferida a 
temperatura de cada usu-

ário. É obrigatório o uso 
de máscara e o atendimen-
to deve ser agendado pelo 
telefone 3697-2316. 

Outubro Rosa  
Neste mês, o balneário 

está recolhendo doações 
dentro da campanha do 
Outubro Rosa para as 
ONGs parceiras do Cacon. 
Quem quiser participar 
pode doar lenços descar-
táveis, esmalte, maquia-
gem e produtos de higiene 
pessoal como hidratante, 
xampu e sabonete. 

DIVULGAÇÃO

TRECHO em frente da antiga estação ferroviária terá fiação de energia elétrica subterrânea

DIVULGAÇÃO

Trecho em frente à estação ferroviária 
terá rede elétrica subterrânea

DA REDAÇÃO 

 
Poços de Caldas, MG 

– Foi publicado no Diá-
rio Oficial do Município 
do dia 23 de setembro o 
resultado do processo li-
citatório promovido pelo 
DMED e DMEE para con-
tratação de empresa para 
execução de Redes de 
Distribuição Subterrânea 
na avenida João Pinheiro, 
em frente à antiga esta-
ção ferroviária. O trecho 
possui extensão de 100 
metros aproximadamente. 

De acordo com o edital, 
a rede consiste na cons-
trução de banco de dut os, 
caixas de passagem, base 
para postes de iluminação 
pública, bem como especi-
ficação técnica das obras 
civis e iluminação pública, 
lançamento de cabos em 
eletrodutos e montagens 
eletromecânica subter-
rânea construídos em 
vias públicas, terminações 

pré-moldadas em cabos 
de média e baixa tensão, 
instalação e ligação de 
equipamentos elétricos. A 
instalação será de aproxi-
madamente 1.800 metros 
de cabos de baixa e mé-
dia tensão, entre outros 
serviços. 

O edital justifica o em-
preendimento dizendo 
que é um atendimento 
à solicitação do poder 
público municipal para 
melhoria no projeto de 
mobilidade urbana. “A 
implantação de redes sub-
terrâneas apresenta be-
nefícios associados tanto 
para a concessionária de 
energia elétrica quanto 
para a população, com 
impactos positivos. Além 
da vantagem estética e des-
poluição visual, o sistema 
de redes de distribuição 
subterrânea (RDS) eleva a 
confiabilidade do sistema 
elétrico e dispensa a ma-
nutenção que ocorre nor-
malmente em rede aérea, 

tais como abalroamento 
em poste e descarga at-
mosférica, acidentes com 
terceiros ou animais, são 
quase nulas. Hoje em dia 
a demanda de carga dos 
consumidores vem au-
mentando, os aparelhos 
eletroeletrônicos e os apa-
relhos de aquecimento 
e resfriamento além de 
mais potentes, estão cada 
vez mais presentes nas 
residências e nos estabele-
cimentos comerciais. Com 
isto, ocorre o aumento de 
carga, e consequentemen-
te, a saturação das redes 
aéreas, obrigando a ado-
ção medidas alternativas 
como: a instalação de um 
transformador por poste, 
em decorrência do limite 
de potência do transfor-
mador que se pode instalar 
em rede aérea”.  Segundo 
o resultado do processo 
licitatório, publicado em 
setembro, a empresa ga-
nhadora pediu o valor 
global de R$ 157.616,64. 


