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Sábado, 30 de maio de 2020

Aniversário em quarentena

Feliz Aniversário, Cachoeira de 
Minas! Parabéns cachoeirenses 
por mais um ano dessa linda 
história!

Há 7 anos, o jornal Folha Popular 
conta as histórias de Cachoeira de 
Minas, cumprindo seu papel de 
levar informação de qualidade à 
população, e, neste 1º de junho, não 
poderia deixar de entregar aos seus 
leitores um Encarte Especial de 
Aniversário. Nesta edição vamos 
mostrar nas páginas centrais o que 
Cachoeira de Minas possui de belo. 
O leitor vai poder ver, em imagens, 
um pouco do que o município 
oferece e da transformação ao 
longo desses 96 anos.

E, de acordo com os decretos 
estadual e municipal, a realização 
de eventos e aglomerações de 
pessoas está proibida. Isso afetou 
diretamente tudo o que podia ser 
feito para celebrar a data como ela 
m e r e c e .  A  m u d a n ç a  d e 
comportamento da população se 

faz necessária para evitar o avanço 
da doença pelo mundo.
A pandemia vai deixar uma 
história positiva. O vírus da Covid-
19 está sendo enfrentado com a 
união de toda a população.

Estamos num momento de medo e 
incertezas. Mas, temos a convicção 
de que tudo isso vai passar. Após 

uma tempestade, sempre vem o sol. 
Essa é a nossa perspectiva, de dias 
melhores. Temos a certeza de que 
Deus está no controle de tudo, 
inclusive dessa pandemia.
A Organização Mundial da Saúde- 
OMS- garante que há como vencer 
o vírus. Essa pandemia deixará 
muitas lições para a população. Ela 
p o s s i b i l i t a r á  a o s  c i d a d ã o s , 
fechados em 'exílio' se examinarem 
e repensarem sobre a existência.
E  o  j o r n a l  F o l h a  P o p u l a r 
c o n t i n u a r á  n e s s a  m i s s ã o . 
Esperamos contar histórias dessa 
cidade que cresce e, mesmo com as 
d i fi c u l d a d e s  e  p r o b l e m a s 
atualmente enfrentados, é uma 
belíssima cidade para viver.

O 1º de junho de 2020 entrará para 
a história de Cachoeira de Minas 
como sendo um período em que o 
mundo passava por uma pandemia 
do coronavírus.  Os 96 anos de 
e m a n c i p a ç ã o  p o l i t i c o -
administrativa de Cachoeira de 
Minas  passarão em branco. 
Infelizmente, por conta dessa 
p an d e m i a , a  d at a  n ã o  s e r á 
c om e m or a d a . O  mu n i c íp i o 
decretou situação de emergência 
em saúde pública no mês de março 
e está tomando medidas de 
enfrentamento da doença.
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 O ser humano sente a necessidade de viver e conviver junto. “Ninguém 
é uma ilha, completo em si próprio; cada ser humano é (...) parte do todo”, de 
acordo com o poeta inglês, John Donne. Embora, muitos justificam o surgimento 
das cidades por motivos econômicos, administrativos e de defesa, elas nos ajudam 
a entender o ser humano na sua dimensão social, organizativa e existencial. É 
certo que a cidade é um espaço de vivências e convivências. 
 No início da modernidade, duas obras tiveram grande importância 
para se compreender o papel das cidades. Em 1516, omas Morus, inglês, 
humanista e mártir católico, escreveu “Utopia”. O autor concebeu uma ilha 
imaginária onde a linguagem, os hábitos, as instituições, as leis eram 
perfeitamente idênticas. Não havia espaço para dúvida entre seus habitantes. Em 
1644, René Descartes, filósofo francês, pai do racionalismo, publicou o intitulado 
“Discurso do Método”, em que abre espaço para a dúvida. “O bom senso é a coisa 
mais bem repartida do mundo, pois todos pensam que o tem na medida certa. A 
diversidade de opiniões existe não porque uns são mais sensatos que outros mas 
porque conduzimos nossos pensamentos por diversas vias e não consideramos as 
mesmas coisas”. 
 Há, neste início de século, uma tentativa de recuperar a ideia de uma 
cidade utópica, como germe de uma nova sociedade, onde não haveria 
importância os espaços públicos, pois as pessoas não precisariam se interagir, 
uma vez que os novos meios, principalmente virtuais, dispensariam qualquer 
contato humano. Esse período pandêmico que o mundo vive, nos têm feito 
repensar as relações humanas. Acredito, que estamos redescobrindo a 
importância do outro e de vivermos em sociedade. Não se pode negar a 
importância da comunicação virtual, no entanto, nenhum meio, por mais eficaz 
que seja, substitui a presença do outro, o olhar, a voz, o tocar no outro, sentir o 
abraço, o aperto de mão, o chorar, o rir, o discordar... O ser humano só vive 
verdadeiramente na interação com os outros seres humanos.
 A meu ver, a cidade é o espaço privilegiado para que esta interação 
aconteça. É necessário celebrar sempre o encontro com o diferente, e assim, 
enriquecer a vida social e política. A cidade surge não apenas por questões 
materiais, mas surge pela necessidade espiritual e humana do convívio. O 
convívio com os diferentes, também com os “iguais”. Nela há espaço para todos.

 São João Batista é o nosso padroeiro. A sua intercessão e modelo de 
vida, tem ajudado a nossa gente a seguir em frente. Quando vemos sua imagem 
apontando para frente ou para o alto, compreendemos que sempre existe algo 
além; não devemos resignar diante das dificuldades da vida, e não podemos 
manter o olhar voltado para nós mesmos. Precisamos sempre olhar para frente, 
olhar para o outro, olhar para o mundo, olhar para Aquele que é o sentido maior 
da nossa existência, Cristo. Como nos indica João: “Eis o Cordeiro (...)” (Jo 1,29). 

 Falando da cidade como lugar de encontro e de interação entre as 
pessoas, não poderia deixar de falar da nossa cidade, nosso município, que celebra 
mais um ano de emancipação politica. Como não agradecer a Deus pelas pessoas 
que idealizaram e tornaram realidade esta cidade que traz o charmoso nome de 
“Cachoeira de Minas”. Foram muitas pessoas que contribuíram para que desta 
“terra”, nascesse esta cidade de “gente” de fé, de trabalho, de acolhida, de luta e de 
festa. Todos que passam pelo nosso município, além das belezas naturais do 
campo, dos trabalhadores que cultivam a terra, encontram uma cidade de “braços 
abertos”, pessoas simples e de um “grande coração”. Uma cidade que “respira” 
utopia, num sentido de cidade ideal, e que acolhe, respeita e convive com as 
diferenças. 

“Eis a morada de Deus com os homens. Ele habitará com eles. Eles serão seu 
povo e Ele será o Deus que está com eles” (Ap 21,3).

Que Cristo continue abençoando, por intermédio de São João batista, a nossa 
cidade.
 Parabéns Cachoeira de Minas! Parabéns a esse povo de “coração 
grande”. 
Não tenho dúvida de que esta cidade é um espaço autêntico de vivência e de 
convivência. 

CIDADE, ESPAÇO DE VIVÊNCIAS E CONVIVÊNCIAS

SOUZA
Água e Gás
REVENDA
AUTORIZADA

R. SEBASTIÃO PEREIRA DA SILVA, 155
BEIRA RIO - CACHOEIRA DE MINAS/MG

9 9954-4815
9 8476-2049

Cachoeira de Minas
Há 96 anos,

Parabéns,
Cachoeira de Minas!

Uma cidade onde se mora bem
e vive feliz.



Salve, Salve Cachoeira adorada!

 O povo cachoeirense tem em si a simplicidade e orgulho de pertencer a uma cidade pequena, onde 
todos se conhecem, se cumprimentam na rua com caloroso “bom dia” e se despedem com sorrisos afetuosos. 
Até mesmo os animais de nossa cidade não ficam sem cuidado. E as pessoas de fora que nos visitam, dizem: “o 
cachoeirense é bom por natureza e é o que faz esta cidade ser tão acolhedora”. 

 Sua natureza de lindos vales e montanhas, coberta por um céu limpo, sem poluição, pinta Cachoeira 
como uma “aquarela” ao despertar de cada dia. E em noites de tempo limpo, podem-se contar as estrelas que 
iluminam o céu. 

 Tornou-se a “essência do afeto cristão”, tendo em suas famílias a fé renovada a cada ano, de que 
podemos manter mesmo com seu crescimento e em tempos tão tristes, a esperança da concretização de dias 
melhores. Ouviremos novamente as “melodias do teu carrilhão”.

 Que Cachoeira continue hospitaleira e continue sendo “inspiração”, presente a vida inteira no 
coração de cada cidadão. 

 O sorriso dos cachoeirenses está coberto por máscaras, mas o coração carrega o carinho, cuidado e 
amor pela cidade, ainda mais nestes tempos sombrios. O zelo dos cachoeirenses com os seus, reflete 
diretamente na cidade, pois somos nós que a fazemos ser o que é enquanto Deus a enfeita com lindas 
paisagens para que ela seja para nós, como diz o seu hino: “um eternal paraíso”.

 Cachoeira cresceu “às margens do Sapucaí”, carregada da tradição de um povo de fé e trabalhador, 
que valorizou a “rica fauna e flora”, fundamental para que fossemos evoluindo, devagarinho, como bons 
mineiros que somos. 

 Os cachoeirenses são pessoas gratas e pode-se dizer que somos um povo feliz, e a cidade é “dona do 
nosso amor” sendo valorizada assim, por vir das “mãos do Criador”.

 Ao seu povo “de fé consistente”, que desde sempre “trabalha com senso e com arte”, a cidade será 
sempre um presente, que deve ser valorizada e cuidada para que no futuro permaneça com sua essência, do 
“progresso empunhando o estandarte”. 

“Salve Cachoeira linda
Dona do nosso amor

Tu és a joia vinda
Das mãos do Criador”

Uma homenagem da Acicam a Cachoeira de Minas e a todos os cachoeirenses.

 Análise financeira é coisa séria, e o que se vê é que o mercado, 
movido a nervos e atento a tudo, não havia enxergado a dimensão do 
problema. Se ele não viu, ninguém mais viu. O surto havia começado, porém 
estava “lá”, longe de nós, sem se poder imaginar o que aconteceria no Brasil. 
Apenas eram vistos efeitos “nos negócios com a China”. O que se conclui é que 
não houve intenção de abafar o problema para garantir o carnaval. Houve, 
sim, incerteza. Na dúvida, as pessoas agiram na expectativa de que tudo 
pudesse continuar na normalidade. “Pularam carnaval” normalmente. O que 
agora se diz é exploração política do tema, aproveitando-se da falta de 
memória do povo. Me impressiona como essa memória seja tão curta, como 
se aceite esse discurso passivamente.
 A controvérsia sobre a cloroquina (e a hidroxicloroquina, que é 
outra fórmula baseada naquela) é mais séria. Os políticos de alto escalão estão 
envolvidos nela, a começar pelo presidente da república, defensor de seu uso. 
Logo que começou o surto do vírus, muitos experimentos foram feitos 
mundo afora. Aquele medicamento, usado contra a malária, foi testado 
contra o coronavírus. Antes de alguma conclusão científica, espalhou-se que 
ele era eficaz. Alguns políticos apaixonaram-se pela ideia e passaram a 
divulgá-la com fervor religioso. 

 Em meio à pandemia, o mundo virtual vive uma guerra de fatos e 
versões. Duas questões merecem alguma atenção. A primeira é a alegação de 
que a reação ao vírus foi atrasada para não atrapalhar o carnaval. A segunda é 
a controvérsia sobre a cloroquina. Aos fatos!
 O período de carnaval foi de 22 a 25 de fevereiro. No dia 17 de 
fevereiro, uma administradora de fundos enviou uma correspondência a seus 
clientes, na qual se diz: “A incerteza com o surto de coronavírus e seus 
possíveis impactos à economia global trouxeram volatilidade e cautela ao 
mercado”. Mais: “Embora haja um possível ajuste para baixo no crescimento 
econômico devido a eventuais impactos nos negócios com a China, nossas 
expectativas são positivas para a Bolsa de Valores”. 

 A discussão sobre a cloroquina alcançou o nível mais popular, nada 
científico, no qual a base é a posição política do indivíduo e o relato de casos 
individuais. Uma senhora de mais de 80 anos teria usado-a e foi curada. Tá, 
mas isso não é ciência, a qual se faz com métodos específicos e grande número 
de casos de amostragem. Se alguém usou e foi curado, também é verdade que 
outras pessoas foram curadas sem terem usado. A cura é atribuída conforme a 
convicção íntima do indivíduo. Faz-se tratamento com determinado 
medicamento, reza-se para a personalidade espiritual, é curado e atribui-se a 
cura conforme a fé, podendo ser fé no espiritual ou no científico. De um jeito 
ou de outro, falta a demonstração da relação de causa e efeito.
 Alguém me questionou se eu, eventualmente contraindo a doença e 
precisando da cloroquina, a usaria. A resposta é fácil. Se houvesse constatação 
científica de sua eficácia, poderia usá-la. Mas até agora o que há é apenas 
constatação de riscos elevados de efeitos colaterais, inclusive morte. E 
também não seria eu a definir o tratamento, e muito menos algum político. A 
decisão seria de profissionais médicos.

Vírus, carnaval e cloroquina

As melhores lentes

e os mais

variados modelos

de óculos

de grau e de sol.

Praça da Bandeira, 248 - Loja 01 - Galeria do Centro (próximo à Prefeitura)

cachoeira de minas-mg

A Loja do Ronaldo e da Nádia
(35) 3472-2157  /  (35) 9 9963-7090
Técnico Óptico Responsável: Ronaldo Ferreira da Silveira

CROO-MG:12.09.771
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 Essa semana, segundo dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios 
(Pnad), divulgada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) a taxa de 
desemprego subiu para 12,6% no trimestre encerrado em abril deste ano, essa taxa é superior 
aos 11,2% do trimestre encerrado em janeiro.
 Atualmente as palavras risco e incerteza são presenças constantes no vocabulário dos 
empresários, inúmeros estudiosos e pesquisadores estão fazendo um esforço tremendo para 
tentar entender e traçar um panorama do cenário econômico brasileiro. 
Diante desse futuro amedrontador e repleto de incertezas, como os gestores estão pensando nas 
suas estratégias? Como definir possíveis estratégias assertivas nesse momento tão estável? 
como de uma hora para a outra criar uma cultura de planejamento?

 Sabe-se que com essa queda nas vendas há uma diminuição no capital de giro das 
empresas. Esse capital de giro serve para que as empresas paguem seus fornecedores, 
colaboradores, impostos, bancos, aluguel, energia, entre outros gastos.
 Mesmo o governo criando medidas para ajudar os empresários, nota-se que esse 
dinheiro irá demorar um certo tempo para chegar. Diante de tudo isso, chegou a hora das 
empresas se reinventarem. 

 Gostaria de deixar algumas recomendações que podem auxiliar você empresário 
nesse momento:

- Fazer entregas em casa;
- Evitar estoque muito alto;

- Criar plataformas digitais para divulgação e auxiliar nas vendas; 

- Procure negociar prazos com os fornecedores.

 De acordo o Sebrae (2019) as micro e pequenas empresas representam 99,1% do total 
registrado no Brasil. São mais de 12 milhões de negócios, dos quais 8,3 milhões são 
microempreendedores individuais (MEI). Os pequenos negócios também respondem por 
52,2% dos empregos gerados.

- Verificar as possibilidades de liberar os colaboradores com férias a vencer e se possível 
adiantar as férias;
- Analisar a possibilidade de funcionários que estão no grupo de risco de fazerem o serviço 
home office; 
- Tente manter a qualidade dos serviços.

 Com essa desaceleração econômica imposta pelo Covid-19, pode-se observar dois 
fatores interessantes, o primeiro é chamado choque de oferta, onde as empresas reduzem 
drasticamente sua produção. Já o segundo é denominado de choque de demanda, é quando os 
consumidores começam a gastar menos. 

- Avaliar quais gastos podem ser reduzidos;
- Conscientizar os colaboradores da importância de economizar os recursos, desperdício zero;

Chegou a hora de traçar novas estratégias, analisar os cenários. 

 Paz e prosperidade!!!

 Em tempos de tanta turbulência, incertezas e insegurança busque focar no essencial, 
procure reinventar seu negócio, saia da sua rotina, saia da sua zona de conforto e procure novas 
possibilidades.

Geovany Rosa Pires
professorgeovany@gmail.com

Reinvenção empresarial

Contato para ser incluído na Agenda:
(35) 9 8402-8433-WhatsApp

O Centro Espír i ta "Luz da Nova Era" está 
disponibilizando palestras espíritas através de links 
na Agenda "Luz da Nova Era" (WhatsApp) e na página 
Celne Luz da Nova Era (Facebook), de segunda a 
sexta-feira, às 20h e aos sábado, às 15h, enquanto 
estivermos impedidos de nos reunir pessoalmente.

 Venham conectar-se conosco, em pensamentos e 
vibrações positivas, em favor do nosso planeta Terra 
e de todos os seus habitantes.

COMUNICADO IMPORTANTE

Sábado, 30 de maio de 2020

Por ocasião de sua criação, foram registradas no 
Livro do Tombo as suas demarcações, “ficando 
porém pertencendo á nova Parochia na parte 
eclesiástica, até ulterior deliberação, a fazenda, 
chácaras e sítios pertencentes aos cidadãos 
Francisco Manoel da Palma, Joaquim Candido 
Rodrigues, Joaquim dos Santos Viana, Luiz da 
Cunha Pinto Junior e Manoel Gomes, a que se 
refere o § 2.° do artigo 1º  da Lei Provincial n.º 3049 
de 23 de Outubro do mesmo anno; bem como, o 
Pouso d'Anta e todos os moradores desses lugares 
e immediações, desde que estejam situadas aquem 
do rio que serve de divisas entre esta e a Diocese de 
Mariana, e isto, sem embargo de ficarem 
pertencendo ditos moradores, na parte civil e 
politica, a Freguesia de Santa Rita do Sapucahy, da 

referida Diocese de Marianna, nos termos do art. 
1º da citada Lei n.º 3049, visto pertencerem tanto 
esta como aquelIa Parochias a Província de Minas; 
o que não se dá relativamente ás Dioceses 
respectivas, importando a aliudida transferência 
na parte ecciesiastica uma alteração nos limites 
das mesmas Dioceses, exclusivamente dependente 
de Lei da Assembleia Geral”.  Fonte: livro do 
Tombo , secretaria Paroquial.

Como sabemos, o município de Cachoeira de 
Minas foi fundado em 1º de janeiro de 1854 e 
emancipado politicamente em 1º de junho de 
1924. A freguesia de São João Baptista das 
Cachoeiras foi criada em 31 de outubro de 1882, 
desmembrando-se de Conceição dos Ouros, por 
meio da Lei nº 3.057, da Assembleia Legislativa 
Provincial Mineira. As duas freguesias, que 
ficavam no Sul de Minas, pertenciam ao Bispado 
de São Paulo.

A Paróquia de São João Batista, em Cachoeira de 
Minas, como registra o Livro do Tombo, foi criada 
em 21 de maio de 1883, por provisão expedida por 
Dom Lino Deodato Rodrigues de Carvalho, da 
Câmara Episcopal de São Paulo. 

Quando criou-se a Paróquia, a igreja da Sede do 
município era dedicada a São João Batista, santo 
escolhido por Ignácio da Costa Rezende e Rosa 
Maria, fundadores do município. 

(Colaboração: João Carlos Costa, presidente do 
COMPAT (Conselho do Patrimônio Histórico e 
Cultural de Cachoeira de Minas))

Paróquia de São João Batista
completa 137 anos de criação

Parabéns Cachoeira de Minas por 
seus 96 anos de Emancipação 

Política.

É orgulho de todos nós.

Lugar privilegiado, és uma cidade 
que se destaca por ser progressiva e 

acolhedora.
Têns um povo trabalhador, 

hospitaleiro e de fé.

Parabéns, Cachoeira de Minas! Vereador Paulinho  e família

Que os seus 96 anos tragam Que os seus 96 anos tragam 

a certeza de um tempo de a certeza de um tempo de 

novas conquistas.novas conquistas.

Nosso povo, nossa riqueza.Nosso povo, nossa riqueza.

 Parabéns Cachoeira de  Parabéns Cachoeira de 

Minas pelos 96 anos de Minas pelos 96 anos de 

emancipação política!emancipação política!

Que os seus 96 anos tragam 

a certeza de um tempo de 

novas conquistas.

Nosso povo, nossa riqueza.

 Parabéns Cachoeira de 

Minas pelos 96 anos de 

emancipação política!

Vereador Zé Treta
e família.



Cachoeira de Minas,Cachoeira de Minas,
és orgulho para todos nós!és orgulho para todos nós!

Cachoeira de Minas,
és orgulho para todos nós!

3472-1311 / 9 9940-8623 / 9 8431-2078
RUA SANTA ISABEL, 111, BEIRA RIO, CACHOEIRA DE MINASRUA SANTA ISABEL, 111, BEIRA RIO, CACHOEIRA DE MINASRUA SANTA ISABEL, 111, BEIRA RIO, CACHOEIRA DE MINAS

Parabéns pelos seus 96 anos de uma históriaParabéns pelos seus 96 anos de uma história
repleta de conquistas e muito sucesso.repleta de conquistas e muito sucesso.

Parabéns pelos seus 96 anos de uma história
repleta de conquistas e muito sucesso.

Parabéns a toda população que construiu com 
muita garra, fé e alegria cada capítulo dessa 

história

Parabéns, Cachoeira de Minas pelos 96 anos!

Vereador João Moreno e família

No aniversário de emancipação política de 
nossa Cachoeira de Minas, parabenizo a 

todos aqueles que, com seu trabalho 
diário, contribuem com o 

desenvolvimento de nosso município de 
modo a torná-lo destaque no cenário 

nacional.
Parabéns, Cachoeira de Minas, pelo 96º 

aniversário de emancipação política!

Vereadora Vera Lúcia Costa e Silva

5
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Parabéns, Que essa parceria
continue sempre

crescendo, levando

informação de qualidade

para você leitor!



7FOLHA
P O P U L A R

Sábado, 30 de maio de 2020 CACHOEIRA DE MINAS - 96 ANOSFOLHA
P O P U L A R

CACHOEIRA DE MINAS - 96 ANOSSábado, 30 de maio de 2020 6

CachoeiradeMinas
CachoeiradeMinas

O crescimento de Cachoeira é visível, não somente 
do ponto de vista estrutural, mas também 

imobiliário, do setor produtivo, industrial, do Produto 
Interno Bruto (PIB), qualidade de vida e avanços 
econômicos. Tudo isso tornou-se possível com a 

chegada de novas indústrias e grandes empresas 
que escolheram o município para se instalarem, ao 

longo dos últimos anos.
Diante do cenário nacional, Cachoeira de Minas 

tem um forte potencial para continuar se 
desenvolvendo.

Tendo sua fé alicerçada nos dogmas católicos, 
Cachoeira de Minas preserva suas tradições 

religiosas e culturais. A fé em São João Batista está 
arraigada na história do município, desde a sua 

fundação.

Cachoeira de Minas enquanto distrito pertencia ao 
município de Paraisópolis. Em 1º de junho de 1924, 

Cachoeira de Minas tornou-se independente graças 
aos esforços de um grupo liderado por Coronel 

Antônio Ribeiro Portugal, importante chefe político 
da época. 

O desenvolvimento de Cachoeira de Minas deve-se 
a força do agronegócio e da industrialização.  A 

agropecuária e a agricultura garante o sustento de 
muitas famílias a mais de cem anos e abastece os 

grandes centros comerciais. 

O nome Cachoeira de Minas foi escolhido em 1948. 
Antes teve três nomes, Villa Cachoeiras, Cachoeiras 

e Catadupas.

A N

O
S

CachoeiradeMinas
CachoeiradeMinas A N
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S

CACHOEIRA DE MINAS EM FOTOS
Coronel Antônio Ribeiro Portugal foi importante chefe político de 
Cachoeira de Minas. Ele lutou pela independência do município 
juntamente com Manoel Machado Homem, Luiz Gonzaga de Rezende, José 
Augusto de Matos, Antônio Gomes Tavares, Colodiano (Claudiano) da Costa e 
Rezende e Benedito Pires do Prado.

Até 1º de junho de 1924, Cachoeira de Minas pertencia para São José do 
Paraíso (atual Paraisópolis). Ele se tornou independente através da Lei 
Federal nº 843, assinada pelo então Presidente do Estado, Dr. Raul Soares 
de Moura O novo município passou a ser constituído de dois distritos: 
Cachoeiras e Santo Antônio do Itaim.

Em 1º de janeiro de 1954 foi comemorado o primeiro centenário de fundação 
de Cachoeira de Minas, já com seu nome oficial. Cachoeira de Minas nasceu 
através da doação de doze alqueires de terra feita pelo casal Ignácio da 
Costa Rezende e Rosa Maria. Dessa doação, não nasceu a Freguesia de São 
João Batista. O casal deixou muitos descendentes.

Cartão-postal de Cachoeira de Minas, a igreja matriz de São João Batista 
foi reformada e ampliada. A sagração oficial aconteceu no dia 8 de 

dezembro de 2019. Ela foi conduzida pelo padre Daniel Santini Rodrigues 
com apoio da comunidade. Durante mais de 6 anos a comunidade contribui 

com doações e participação em quermesses e outros eventos festivos.

O Distrito do Itaim é formado pela sede e por doze bairros circunvizinhos. 
O local nasceu através da doação de terras de Dona Antônia Gouveia do 
Espírito Santo e seus herdeiros Generosa Maria de Jesus,  Milton André da 
Costa e Maria do Carmo de Jesus. A doação foi oficializada em 27 de junho 
de 1906. O nome deve-se ao local ser banhado pelo Rio Itaim.

Cachoeira de Minas tem uma população estimada em 11.514 pessoas, segundo 
estimativa do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Com 
uma área de 305,420 km², o município faz divisas com Pouso Alegre, Santa 
Rita do Sapucaí, Estiva, Consolação, Piranguinho e Brasópolis. Destaca-se 
por suas festas religiosas.

Parabéns, Cachoeira de Minas!
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Loja 1: Sta. Rita do Sapucaí - (35) 3471-4577
Loja 2: Cachoeira de Minas - (35) 3472-1521

Loja 3: Conceição dos Ouros - (35) 3653-1552

Parabéns,
Cachoeira�de�Minas

pelos�96�anos!

35  3472-2103        35  9 9897-4667Rodovia MG 173, 258- Santa Bárbara
Cachoeira de Minas

Sua casa começa aqui!

Parabéns, Cachoeira de Parabéns, Cachoeira de 
Minas pelos !Minas pelos !96 anos96 anos

Parabéns a toda população Parabéns a toda população 
que construiu com muita que construiu com muita 

garra fé alegriagarra fé alegria,  e  cada ,  e  cada 
capítulo dessa história.capítulo dessa história.

Parabéns, Cachoeira de 
Minas pelos !96 anos

Parabéns a toda população 
que construiu com muita 

garra fé alegria,  e  cada 
capítulo dessa história.

Waldyr Silva Costa e Alves

“Tu és a jóia vinda,

Das mãos do Criador”

 Parabéns, Cachoeira de Minas, pelos 96 anos de crescimento.

Parabéns a toda população que construiu com muita

garra, fé e alegria cada capítulo dessa história.

Solo fértil, terra 
próspera, de um povo 
hospitaleiro, fraterno e 

trabalhador.
Essa é Cachoeira de 

Minas.

Parabéns aos homens, 
mulheres e jovens que, 

cultivam suas terras, 
geram desenvolvimento 
e constroem a grandeza 

dessa cidade há 96 
anos.

Cachoeira de Minas

Sindicato Rural de 
Cachoeira de Minas

Rua Inácio da Costa 
Rezende, 36 - Centro

Tel.: (35) 3472-1203

O prefeito Mauricio Viana informou ainda que 
devido a pandemia da Covid-19, a arrecadação do 
município nos primeiros quatro meses ficou abaixo 
do que foi projetado no fim do ano passado. Em 
2019, a prefeitura estipulava uma arrecadação de 
R$ 35 milhões. Mas, nesse primeiro quadrimestre 
foram arrecadados R$ 9.577.361,82.

Mauricio Viana aproveitou o momento para 

parabenizar os secretários municipais, os diretores 
e os profissionais do setor de Saúde pelo trabalho 
desenvolvido. Na ocasião, o prefeito agradeceu as 
empresas Metagal e Aptiv e as igrejas que tem 
contribuído com o município com doações de 
equipamentos de proteção individual (EPI) e cestas 
básicas. “Estamos realizando todas as medidas 
possíveis de segurança para proteger o nosso 
município da propagação da doença. O melhor 
remédio é ficar em casa, saindo apenas quando for 
necessário. Não é momento de receber visitas, fazer 
churrascos ou qualquer outro tipo de aglomeração. 
Lave bem as mãos e utilize álcool em gel”, 
recomendou o prefeito Mauricio Viana. 

A audiência pública foi conduzida pelo presidente 
da  C omissão de  Finanças , Orçamento e 
Fiscalização Josimar Edson de Moraes e contou 
com a presença dos vereadores Ivana Regina César 
Luz Mendes, João Paulo Barbosa, Ocimar Pereira 
de Carvalho, Clodoaldo Donizetti Mendes e José 
Raimundo de Carvalho.

Foi realizada na tarde da última quinta-feira, 28, 
audiência pública referente a demonstração e 
ava l iação das  metas  fiscais  do pr imeiro 
quadrimestre da Prefeitura de Conceição dos 
Ouros. A reunião foi realizada no plenário da 
Câmara de Vereadores e transmitida pela página do 
Facebook da Câmara, devido a pandemia da 
Covid-19. A prestação de contas é realizada 
anualmente nos meses de maio, setembro e 
fevereiro. O ato foi marcado pela apresentação dos 
impactos da pandemia na arrecadação no primeiro 
quadrimestre de 2020.

De acordo com os números apresentados pelo 
prefeito Maurício Viana, o desempenho do 
município até o primeiro quadrimestre deste ano é 
positivo. A receita fiscal foi maior que as despesas 
fiscais no período, tendo um superávit financeiro 
de R$ 2.486.783,02. Ainda segundo os números 
apresentados, até o final do primeiro quadrimestre, 

a prefeitura gastou R$ 384.390, 34 a menos do que 
arrecadou. 

Os números foram expostos pelo prefeito Maurício 
Euclides Viana. A prestação de contas é uma 
determinação da Lei de Responsabilidade Fiscal, 
que a gestão de Maurício Viana sempre fez questão 
de cumprir. Ela é uma oportunidade para os 
vereadores sanar qualquer tipo de dúvida. 

Entre os números apresentados pelo Governo 
Municipal, destaque para investimentos em ações e 
serviços da saúde. O artigo 212 da Constituição 
prevê um investimento mínimo de 15% das receitas 
e transferências decorrentes de impostos na Saúde: 
o atual governo, no primeiro quadrimestre de 2020, 
aplicou 44,30%, totalizando R$ 1.717.894,55. Já as 
aplicações em manutenção e desenvolvimento da 
Educação, com a lei permitindo a aplicação mínima 
de 25% das receitas e transferências, foram 
aplicados 29,15%, chegando a R$ 2.261.807,81. Já a 
fo l ha  de  p agame nto  fe chou  o  pr i me i ro 
quadrimestre em 45,38%, bem abaixo do limite 
máximo estabelecido pela Lei de Responsabilidade 
Fiscal, que é de 54%.

Na sequência, houve um amplo debate sobre as 
ações realizadas pelo município no combate à 
Covid-19 e a dengue, com até elogios do vereador 
da bancada da oposição Ocimar Pereira de 
Carvalho (DEM). 
Maurício Viana falou ainda sobre a ajuda do 
Governo Federal, alvo de comentário também do 
vereador João Paulo Barbosa. Esse repasse de R$ 1,3 
milhões é para compensar as perdas da arrecadação 
dos estados e municípios mineiros diante da 
pandemia do novo Coronavirus. “O senhor vem 

fazendo muito com pouco. O governo municipal 
foi cercado de crises financeiras e políticas e, agora, 
com a crise do coronavírus”, falou o vereador João 
Paulo.

Na próxima semana, os secretários municipais 
farão virtualmente, através da página no Facebook 
da Prefeitura de Conceição dos Ouros, a divulgação 
das atividades de suas pastas dos primeiros quatro 
meses de 2020.

Transparência e Combate a Covid-19 marcam prestação de contas
da Prefeitura de Conceição dos Ouros

Audiência pública foi realizada no plenário da Câmara e transmitida via internet.

EM FRENTE A DELEGACIA
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As doações podem ser feitas pelo endereço 
eletrônico http://vaka.me/1046251
Na região, o Méthodos Laboratório possui unidades 
em Pouso Alegre, Borda da Mata, Bueno Brandão, 
Cambuí, Congonhal, Estiva, Jacutinga, Monte Sião, 
Ouro Fino, Paraisópolis, Cachoeira de Minas, Santa 
Rita do Sapucaí e Silvianópolis. Ele possui 
tecnologia de última geração em todos os seus 
processos de laboratório e uma equipe eficiente e 
altamente capacitada.

O Méthodos Laboratório organizou uma 
"vaquinha" online para comprar 400 cobertores 
para instituições assistenciais e para os mais 
necessitados. A Campanha do Agasalho 2020, que 
começou no último 11 de maio, pretende arrecadar 
R$ 10 mil, valor estimado para comprar 400 
cobertores de microfibra. Além disso, a rede de 
laboratórios, que possui unidade em Cachoeira de 
Minas, também fará a doação de mais 100 
cobertores. A campanha termina no próximo dia 10 
de junho.
 A Campanha do Agasalho já é realizada 
anualmente, com doações físicas recebidas nas 
unidades e posterior triagem e doação à instituições 
e demais necessitados. A ideia da doação online 

surgiu em função do novo coronavirus, e segue as 
medidas de segurança estabelecidas pela 
Organização Mundial de Saúde (OMS). O site 
Vakinha foi o meio de arrecadação escolhido por 
apresentar transparência e facilidade de doações.

Méthodos Laboratório realiza
'vaquinha' online para

comprar cobertores para doação
A ação integra a Campanha do Agasalho 2020. O laboratório doará 100 cobertores.

Praça da Bandeira, nº 30- Centro

Cachoeira de Minas

Tel.: (35) 3472-1058

Numa terra que faz progresso
e tradição caminharem de

mãos dadas, a felicidade e o
desenvolvimento sempre vão

estar presentes.
Cachoeira de Minas é terra do

amor às raizes e a prosperidade.

Parabéns,

cachoeira de minas,
pelos 96 anos!

Rua Bolívar Prado, 51, Centro, Cachoeira de Minas

3472-1623CONSTRUMINAS
Materiais para Construção

DA BASE AO ACABAMENTO

Cachoeira de Minas, 96 anos!

É um prazer morar nessa cidade e
participar desta história!

Parabéns!Parabéns!Parabéns!

Parabenizamos o seu povo, que escreve no 
dia-a-dia sua história e ergue os alicerces do 
desenvolvimento em busca do crescimento e 

do bem comum.

Rua Bueno de Paiva, 120 - Centro
Cachoeira de Minas  |  Tel.: (35) 3472-1413

Oliveira

bila idt an do eC

O recente Decreto baixado pela Prefeitura 
(2.099/20), publicado no último 21 de maio, no 
site da prefeitura Municipal de Conceição dos 
Ouros, recomenda a obrigatoriedade do uso de 
máscaras faciais, mesmo que de fabricação 
artesanal, por toda população em vias e 
logradouros públicos, em razões da pandemia 
da Covid-19. É uma medida que se soma a uma 
série de outras de natureza protetiva, que tem 
como objetivo aumentar os meios de proteção 
das pessoas e dificultar a disseminação do vírus 
Covid-19.

“As famílias que receberem visitas de pessoas 
que residem em outras cidades que possuem 

caso confirmado receberão notificação e 
responderão por isso. A melhor barreira é a 
consciências. Se tivermos consciência da 
situação, evitaremos que novos casos surjam na 
cidade. Vamos juntos enfrentar o inimigo 
invisível“, disse o prefeito Maurício Viana, em 
vídeo publicado na rede social.

O decreto determina ainda a utilização da 
máscara por taxistas, motoristas de aplicativos, 
no transporte público, templos religiosos, 
repartições públicas e para os fornecedores, 
e m p r e g a d o r e s  e  c o l a b o r a d o r e s  d e 
estabelecimentos comerciais. 

Esse novo decreto acrescenta algumas medidas 
estabelecidas anteriormente (2096/20), de 11 de 
m a i o ,  d e  p r e v e n ç ã o  a o  c o n t á g i o  e 
enfrentamento ao novo Coronavírus (Covid-
19), em que a população deveria usar 
equipamentos de proteção facial apenas dentro 
dos estabelecimentos comerciais ou nas filas de 
espera.

Conceição dos Ouros é um dos 124 municípios 
do Estado que teve o estado de calamidade 
públ ica  reconhecido pela  Assemble ia 
Legislativa do Estado de Minas Gerais. O 
reconhecimento autoriza as administrações 
m u n i c i p a i s ,  c o n f o r m e  d i z  a  L e i  d e 
Responsabilidade Fiscal (LRF), a suspender os 
prazos e limites ligados à dívida pública e aos 
gastos com pessoal. Há a permissão, também, 
para a compra, sem licitação, de insumos 
necessários ao enfrentamento à pandemia.

Esse novo decreto foi publicado após a 
confirmação de um caso positivo de Covid-19 
no município.

O estado de calamidade nesses municípios terá 
validade por um prazo de 120 dias, a partir da 
data de entrada em vigor do respectivo decreto 
municipal. Esse reconhecimento poderá ser 
prorrogado pela Assembleia Legislativa 
enquanto durarem os efeitos da pandemia de 
Covid-19 no município.

Uso de Máscaras em locais
públicos é obrigatório em

Conceição dos Ouros
Decreto baixado pela Prefeitura (2.099/20), publicado no dia 21 de maio,

recomenda a obrigatoriedade do uso da máscara por toda
a população com o objetivo de aumentar os meios de proteção

das pessoas e dificultar a disseminação do vírus Covid-19.

O uso de máscaras faciais em estabelecimentos 
comerciais autorizados pelo decreto municipal 
em Cachoeira de Minas, está valendo desde o 
dia 13 de maio. Essa medida estabelecida pelo 
Decreto nº 4.036, de 12 de Maio de 2.020 deve 
acontecer durante a pandemia do novo 
coronavírus.
De acordo com o decreto, passa a ser obrigatório 
o uso de máscaras de proteção por funcionários 
e clientes de estabelecimentos comerciais do 
município durante a recomendação de 
isolamento social. O decreto também diz que é 
obrigatório que todo cidadão, quando 

necessário entrar nos estabelecimentos 
comerciais, deve utilizar máscara de proteção. 

Cachoeira de Minas foi declarado Situação de 
Emergência em Saúde Pública através do 
Decreto nº 4.012, de 17 de março. 

A medida de prevenção ao contágio e contenção 
da propagação do Covid-19 foi aprovada pelo 
C o m i t ê  M u n i c i p a l  d e  G e s t ã o  e 
acompanhamento de Emergência em Saúde de 
Cachoeira de Minas. Ela vêm de encontro a 
recomendações da Organização Mundial da 
Saúde (OMS), do Ministério da Saúde e do 
Governo do Estado. 

Decreto torna obrigatório o uso de 
máscaras dentro de estabelecimentos

comerciais de Cachoeira

JUNTOS CONTRA A COVID-19



– Mantenha fechadas as tampas de vasos 
sanitários e de ralos pouco usados, como os de 
áreas de serviço e de lazer, que tenham a 
possibilidade de acumular água;

– Mantenha o quintal sempre limpo, jogando 
fora o que não é utilizado;

– Deixe o quintal sempre bem varrido, 
eliminando recipientes que possam acumular 
água, como tampinha de garrafa, folhas, sacolas 
plásticas etc.;

Para ajudar, nós te damos algumas dicas para 
juntos combatermos o mosquito!

DICAS DE COMBATE AO MOSQUITO

– Certifique-se de que as lonas de cobertura 
estejam bem esticadas para não haver acúmulo 
de água;

– Mantenha a bandeja que fica atrás da geladeira 
limpa e sem água;

– Tampe tonéis, caixas d'água e qualquer tipo de 
recipiente que possa reservar água;

– Coloque garrafas vazias de cabeça para baixo;

– Não deixe acumular água nos vasos de plantas;

– Se por algum motivo tiver pneus no quintal, 
mantenha-os secos e abrigue-os em local 
coberto, ou descarte-os corretamente se não 
tiverem utilidade;

– Escove bem as bordas dos recipientes (vasilha 
de água e comida de animais, vasos de plantas, 
tonéis, caixas d'água) e mantenha-os sempre 
limpos.
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Conceição dos Ouros já tem 58 casos 
confirmados de dengue em todo o município. 
O levantamento foi feito do dia 13 de abril para 
cá pela Vigilância Epidemiológica. O número é 
quase seis vezes maior se comparado com o 
primeiro boletim divulgado neste ano. 

“Os números assustam e estamos em estado de 
alerta. São muitos casos confirmados da 
doença. Nossa equipe têm intensificado o 
trabalho de combate ao mosquito transmissor 
com a utilização do fumacê e o mutirão de 
limpeza, mas precisamos que a população entre 
nesta luta com a gente”, pede o prefeito 
Maurício Viana.
Por conta da pandemia do coronavírus, muitas 
pessoas acabaram se esquecendo de tomar os 
cuidados necessários para evitar a proliferação 
do Aedes aegypti, mosquito transmissor da 
dengue.
“Precisamos, sim, de nos prevenir contra o 
Covid-19, mas não podemos descuidar da 
dengue. A nossa população precisa seguir 
também as recomendações em combate da 
dengue como cuidando de sua casa, de seu lote 
ou de seu quintal”, orienta o prefeito. 

Os principais sintomas da dengue são febre alta 
38.5ºC, dores musculares intensas, dor ao 
movimentar os olhos, mal estar, falta de apetite, 
dor de cabeça e manchas vermelhas no corpo.

De acordo com a vigilância epidemiológica, no 
dia 13 de abril deste ano foram 11 casos 
confirmados de dengue em Conceição dos 
Ouros. Somente na última sexta-feira, 29, 
segundo a Secretaria Municipal de Saúde, 
houve o registro de 59 confirmações da doença.

Conforme o boletim divulgado ontem, 
Conceição dos Ouros possui um caso a cada 
189 habitantes. No município são 100 casos 
notificados da doença, com 25 sob análise e 16 
descartados.

Cresce número de casos
confirmados de dengue em

Conceição dos Ouros
O município está com 98 casos notificados de dengue, dos quais 26 casos ainda
estão sob análise, o que pode aumentar o número de confirmações da doença.

Parabéns,
Cachoeira de Minas!

Acreditamos na força, no trabalho e
no desenvolvimento deste município.

É um orgulho fazer parte da
sua história e contribuir para que

ela seja mais completa.

Rua Presidente Castelo Branco, 59- Centro
Cachoeira de Minas  |  Tel.: (35) 3472-1710

Oportunidade de Negócio

Loteamento são Luiz
saída pra conceição dos ouros

Cachoeira de Minas/MG
documentação ok

área do terreno:  202,79m²

Valor: R$ 98.000,00

Lote no bairro Rosário

(35) 9 9894-3967

3472-2091

9 8439-6541
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Projeto de Educação a Distância
é adotado por Cachoeira

“Estamos passando por um momento difícil, por 
isso contamos com a colaboração, a paciência e a 
persistência dos grupos familiares juntamente com 
as comunidades escolares, na certeza que juntos 
venceremos esta batalha”, conclui o comunicado da 
Secretaria Municipal de Educação.

Cachoeira de Minas adotará o projeto 'Educa em 
Casa', um sistema de ensino à distância para alunos 
da rede municipal. As aulas presenciais estão 
suspensas na cidade desde o dia 18 de março por 
conta do risco de contaminação pelo novo 
coronavírus em ambiente de aglomeração de 
escolas. 

A regra é válida para as turmas da Educação 
Infantil e do ensino fundamental 1, ou seja do pré 
de 4 e 5 anos e do 1º ao 5º ano. “Estamos tendo que 
nos reinventar, revendo todos os nossos conceitos, 
e nos deparando com desafios a cada instante, 
porém tudo isso está sendo de grande valia, pois 
estamos trabalhando e nos dedicando para ofertar 
uma aprendizagem de qualidade, significativa, 
ainda que distante, mas com o coração aberto”, 
disse o comunicado publicado pela Secretaria 
Municipal de Educação.

Os alunos receberão kits contendo as atividades 
que serão realizadas durante a semana e que serão 
rev isadas  pelos  professores . Os  pais  ou 
responsáveis que moram na zona urbana deverão 
retirar o kit nas escolas municipais a partir da 
próxima segunda-feira.  Para aqueles que moram 
na zona rural, os kits com as matérias serão 
entregues pelo transporte escolar. A novidade nos 
kits é a inclusão de um livro infantil para os alunos 
que frequentam a Educação Infantil.

Adaptando ao novo formato de ensino, os 
professores estão tomando todas as medidas de 
proteção estabelecidas pela Organização Mundial 
de Saúde como o distanciamento entre eles, a 
utilização de máscara facial e álcool em gel na 
manipulação dos kits.

A decisão por regulamentar o Ensino a Distância 
na rede municipal de Cachoeira de Minas é 
baseada da Lei 9394/96, de Diretrizes e Bases da 
Educação, que permite o cumprimento de até 20% 
da carga horária de forma não presencial. 
Conforme a prefeitura, a proposta é adaptar as 
mudanças causadas pela pandemia do Covid-19 ao 
ano letivo.

Durante o período letivo do aluno, os professores 
estarão disponíveis pelo grupo especifico de 
w hat s a ap  p ar a  ate nde r  p a i s , a lu no s  ou 
responsáveis.

Cachoeira de Minas, 96 anos

Um passado de glórias, um futuro promissor!

São 96 anos de muita história e conquistas.

Parabéns Cachoeira de Minas pelo seu aniversário! 
Parabéns a cada munícipe que ajudou e ajuda a construir 

uma bela história de desenvolvimento.

Cachoeira de Minas é berço de milhares de pessoas que 
constroem sua história com trabalho e solidariedade, 

gerando desenvolvimento e progresso.

Prefeitura Municipal de
Cachoeira de Minas

Adm.: 2017-2020

Conceição dos Ouros implantou uma 
ferramenta de apoio para estudos fora do 
ambiente escolar: o projeto “Estudando em 
Casa”. Disponível no portal da Secretaria 
Municipal de Educação, o recurso foi 
desenvolvido com o objetivo de garantir 
que os estudantes mantenham uma rotina 
educacional  durante  o  per íodo de 
suspensão temporária das aulas- uma das 
medidas adotadas pela administração 
m u n i c i p a l  d e n t r o  d a  p o l í t i c a  d e 
enfrentamento ao novo coronavírus 
(Covid-19).
O sistema foi criado por meio do decreto nº 
2.097, de 11 de maio de 2020 e estará 
disponível aos alunos por meio da internet a 
partir da próxima segunda-feira, 1º. Já as 
famílias que não tem acesso à rede 
receberão o material impresso. Esse 
material estará disponível nas escolas para 
os alunos da zona urbana. Já os alunos da 
zona rural receberão em casa, através do 
transporte escolar. 

O novo modelo de educação remota se 
estenderá por um prazo de 40 dias, com 
uma carga horária de 160 horas. Essa carga 
horária é estabelecida pela Lei de Diretrizes 
e Base da Educação (LDB). Ela abrangerá 
alunos da Creche (idades de 0 a 3 anos), 
Educação Infantil (pré de 4 e 5 anos), Ensino 
Fundamental 1 (1º ao 5º ano) e Ensino 
Fundamental 2 (6º ao 9º ano) da rede 
municipal de ensino.
Entre as mídias digitais oferecidas neste 
momento de ensino a distância, serão 
utilizadas ferramentas do YouTube e redes 
sociais. Cada sala de aula criou um grupo de 
comunicação envolvendo as famílias, 
p r o f e s s o r e s  e  s u p e r v i s o r e s  p a r a 
disponibilizar materiais.

Com a proliferação do coronavírus em 
Minas Gerais, escolas municipais, estaduais 
e  p ar t ic u lares  bus caram cr iar  um 
cronograma de ensino para que crianças e 
jovens não percam o ano let ivo. A 
alternativa encontrada pelas três redes de 
ensino foram as aulas online e com a 
utilização de material didático. O conteúdo 
valerá como aula e presença do aluno.

“Este tipo de método de ensino foi discutido 
pelas 21 cidades que compõem a área da 
Superintendência Regional de Ensino de 

Itajubá. O sistema on-line, que pode ser 
acessado através de um link da Secretaria 
Municipal de Educação, vai disponibilizar 
atividades elaboradas a partir de conteúdos 
produzidos pela equipe pedagógica em 
parceria com os professores. Ele foi 
elaborado de acordo com o plano de aula e a 
Base Nacional Curricular”, conta a 
Secretaria Municipal de Educação Maria 
Dorotéa Carvalho Pinto Martins.

A Educação municipal garante que o 
mesmo conteúdo estará disponível em 
papel aos alunos que não possuem internet 
em casa ou não possuam smartphones ou 
computadores para acessar a plataforma. 
Nesses casos, o material será devolvido 
semanalmente para as correções das tarefas 
que foram realizadas.

Prefeitura de Conceição dos Ouros
adere ao projeto 'Estudando em Casa'

para apoiar estudante
O programa que vai oferecer aulas a distância,

via internet, a alunos a partir da creche.
Quem não tem acesso à rede receberá material impresso.

DIRCEU D 'ÂNGELO DE FARIA

NOSSOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE CONTINUAM TRABALHANDO COM 
MÁXIMO DE EMPENHO E ABNEGAÇÃO, AS ESCOLAS MUNICIPAIS JÁ 
RETOMARAM AS AULAS ONLINE, OS DEMAIS DEPARTAMENTOS PÚBLICOS 
CONTINUAM PRESTANDO OS SERVIÇOS ESSENCIAIS À NOSSA POPULAÇÃO 
E O NOSSO COMÉRCIO LOCAL FOI REORIENTADO PARA UMA NOVA 
PRÁTICA DE MERCADO. CONTUDO, POR MAIS QUE ESSA PREFEITURA 
TENHA SE MOBILIZADO POR COMPLETO PARA O ENFRENTAMENTO DA 
DOENÇA, É NECESSÁRIO QUE CADA MUNÍCIPE FACA A SUA PARTE PARA 
QUE, JUNTOS, CONSIGAMOS SUPERAR ESSE DIFÍCIL MOMENTO. 

 A PREFEITURA MUNICIPAL ACREDITA NO FUTURO, NO 
DESENVOLVIMENTO E NAS PESSOAS QUE RESIDEM EM CACHOEIRA DE 
MINAS. NOSSA MISSÃO É ATUAR NA PROMOÇÃO DA CIDADANIA E DO 
DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO MUNICÍPIO. FAZER ANIVERSÁRIO 
É OLHAR PARA TRÁS COM GRATIDÃO E PARA FRENTE COM FÉ! FELIZ 
ANIVERSÁRIO CACHOEIRA DE MINAS. PARABÉNS AOS SEUS FILHOS!

 QUERIDOS AMIGOS DE CACHOEIRA DE MINAS, NA DATA DE HOJE, 
DIA 01 DE JUNHO DE 2020, COMEMORAMOS O ANIVERSÁRIO DE 
EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DE NOSSO MUNICÍPIO. ESTA CIDADE QUE 
MUITO NOS ORGULHA COMPLETA NO DIA DE HOJE 96 ANOS DE HISTÓRIA, 
DE DESAFIOS E DE MUITAS CONQUISTAS. 

 APROVEITANDO AINDA O ENSEJO DESTA DATA DE ANIVERSÁRIO, 
A QUAL POSSUI UM SIMBOLISMO DE RENOVAÇÃO, SUSCITO UMA 
REFLEXÃO SOBRE A IMPORTÂNCIA DA PARTICIPAÇÃO SOCIAL PARA O 
ENFRENTAMENTO DESSA PANDEMIA: SOMENTE JUNTOS E COM O 
ESFORÇO DE TOD OS ATRAVESSAREMOS FORTALECID OS ESSA 
ADVERSIDADE. 

 SOLICITAMOS A COMPREENSÃO DE TODOS PARA A SERIEDADE 
DESTE MOMENTO QUE VIVENCIAMOS, O QUAL REQUER DE TODOS NÓS 
MUNÍCIPES  DE CACHOEIR A DE MINAS, RESPONSABILIDADE, 
COMPROMETIMENTO E, SOBRETUDO, EMPENHO, ADOTANDO TODAS AS 
M E DI DAS  S A N I TÁ R IAS  QU E  F OR A M  E STA BE L E C I DAS  PA R A  O 
ENFRENTAMENTO DESSA DOENÇA. 

 FAÇO TAMBÉM UMA IMPORTANTE CITAÇÃO AO NOSSO POVO 
CACHOEIRENSE, RAZÃO PRINCIPAL DO NOSSO TRABALHO. VOCÊS 
FIZERAM E FAZEM ACONTECER A HISTÓRIA DESTE MUNICÍPIO. É GRAÇAS 
AO  T R A BA L HO, I NOVAÇ ÃO  E  DE DIC AÇ ÃO  DIÁ R IA  DE  C A DA 
CACHOEIRENSE, QUE CHEGAMOS NESTE NONAGÉSIMO SEXTO 
ANIVERSÁRIO DE NOSSA QUERIDA CACHOEIRA DE MINAS. 

 INFELIZMENTE, EM DETRIMENTO À PANDEMIA DO NOVO 
CORONAVÍRUS, NÃO SERÁ POSSÍVEL A COMEMORAÇÃO FESTIVA DO 
ANIVERSÁRIO DE NOSSA QUERIDA CACHOEIRA, COM OS ATOS CÍVICOS E 
OS DEMAIS EVENTOS TRADICIONAIS. 

PREFEITO

Parabéns, Cachoeira de Minas, pelos 96 
anos de emancipação política.

Participando com Cachoeira de Minas da 
construção dessa história repleta de 

vitórias e conquistas!

Participando com Cachoeira de Minas da 
construção dessa história repleta de 

vitórias e conquistas!

Parabéns, Cachoeira de Minas, pelos 96 
anos de emancipação política.

Giovani Batista da Silva
Engenheiro Civil

CREA-MG 77.349/D



Com 35 mil habitantes, Extrema tem sido um dos destaques 
com 85 casos confirmados, além de 292 em monitoramento. 
Pouso Alegre, com 150 mil habitantes, possui atualmente, 113 
casos confirmados, sendo 3 internados, 23 em isolamento 
domiciliar e 84 curados.
Santa Rita do Sapucaí tem 2 casos confirmado, além de 14 casos 
suspeitos e 26 descartados. E Paraisópolis são 9 casos 
confirmados, sendo 4 curados e 3 em isolamento.
Cachoeira de Minas possui um caso positivo, já curado. Além 
desse caso, o município tem 30 casos notificados, sendo 12 
descartados, 14 com síndrome gripal e dois óbitos (um 
descartado e um em investigação). Apenas uma pessoa está 
sendo monitorada.
A vizinha Conceição dos Ouros confirmou três casos de 
Covid-19. O primeiro caso, divulgado no dia 11 de maio, é de 

um paciente do sexo masculino de 52 anos, residente em outro 
estado e que estava morando no município para prestar alguns 
serviços temporários. Os outros dois casos foram divulgados 
na última quarta-feira, 27. Trata-se de um homem com idade 
de 81 anos e uma mulher de 60 anos, ambos residentes em 
Conceição dos Ouros.   Duas pessoas do município 
apresentam sintomas da doença e se enquadram como 
suspeito.

O Brasil está enfrentando uma crescente no número de casos 
de Covid-19. No país são 450.079 casos confirmados do novo 
Covid-19. Até ontem, 29, eram 27.276  mortos em todo o país. 
E, em Minas Gerais, o número de infectados chegou a 8.975 
pessoas, com 257 óbitos. Os casos estão concentrados em quase 
450 municípios mineiros.
E na região não tem sido diferente. Na região já confirmaram 
casos de coronavirus as cidades de Santa Rita do Sapucaí, 
Paraisópolis, Ouro Fino, Bueno Brandão, Brazópolis, Borda da 
Mata, Cambuí, Senador Amaral e Itajubá, para citar as mais 
próximas da área do jornal Folha Popular. Os números 
aumentam a cada dia, o que acaba prejudicando a população.

O Covid-19 é similar a uma gripe e é transmitido pela saliva, 
espirro, tosse ou aperto de mãos. Os sintomas do coronavírus 
são febre, tosse e falta de ar. Caso apresente os sintomas, a 
orientação é ligar 136 ou procurar uma unidade de saúde na 
sua cidade.

12FOLHA
P O P U L A R

GERAIS

Números de casos confirmados de
Coronavirus cresce na região

Sábado, 30 de maio de 2020
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Vereador Carlinho da Tonha e FamíliaVereador Carlinho da Tonha e FamíliaVereador Carlinho da Tonha e Família

Ofertas válidas até 08/06/2020
ou enquanto durarem os estoques.

PELO WHATSAPPPELO WHATSAPP

RECEBA NOSSAS OFERTAS EXCLUSIVAS

PELO WHATSAPP
ENVIE UMA MENSAGEM PARA O NÚMERO

(35) 9 9922-6783

,8824

Orgulho por ser cachoeirense!

Obrigado Cachoeira de Minas 
por nos permitir crescer e 

contribuir com o progresso da 
cidade.

Coxão Mole Bovino
Kg

Costela Bovina
Kg

,9913
Carvão Ilustre

2Kg

,995
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