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As obras de reforma e ampliação do Fórum Christóvan Chiaradia 

devem começar no dia 15 de novembro. O processo foi autorizado 

pelo Tribunal de Justiça de Minas Gerais e aguarda conclusão do 

processo licitatório.

Obras do prédio do Fórum ChristóvanObras do prédio do Fórum Christóvan
Chiaradia começam em novembroChiaradia começam em novembro

Obras do prédio do Fórum Christóvan
Chiaradia começam em novembro
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Na coluna 'Na Memória de
Personalidades”, a devoção a

Nossa Senhora Aparecida.
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Workshop debate
regularização ambiental
de indústria polvilheira.

Jovem ourense é
destaque em

embaixadinhas.

O melhor preço
de Gás e Água

da cidade!

(35) 3472-1351      |     (35) 9 9115-7611

DISK ÁGUA E GÁS
DO PAULINHO

B a z a r & a r m a r i n h o s

D D CD D CI A RI A RA S IA S I    AANNÇÇAASSD D CI A RA S I  ANÇAS
é aqui na

NOVA
NOVA

LOJA
LOJANOVA

LOJA

BrinquedosBrinquedosBrinquedos ArmarinhosArmarinhosArmarinhos

Abriremos neste domingo (11 de outubro) até as 13:00.Abriremos neste domingo (11 de outubro) até as 13:00.Abriremos neste domingo (11 de outubro) até as 13:00.

EM FRENTE AO ANTIGO GRUPÃO.

(35) 9 9269-3129 /bottusbazar @bottusbazar

TecidosTecidosTecidos BazarBazarBazar PapelariaPapelariaPapelaria

Cobertura das
Eleições 2020.



O retorno do jornal Folha Popular

E nesse retorno, nosso foco é no 
jornalismo independente e com 
d i n a m i s m o  e  s e r i e d a d e . 
Queremos ter um jornal cada 
vez mais atrativo. E o leitor pode 
esperar mudanças em breve. Um 

jornal mais dinâmico será 
entregue para você leitor no 
início de 2021.

E queremos que você leitor envie 
uma mensagem para nós, que 
f a ç a  u m a  s u g e s t ã o  d e 
reportagem ou uma crítica.

 Nesse período em que ficamos 
parados havia um sentimento de 

saudade pelo jornal. Pudemos 
observar a carência de nossos 
leitores em ter informação de 
qualidade. As pessoas tinham 
sede pela informação apurada e 
real. Mas, havia também um 
sentimento de solidariedade.

O jornal Folha Popular está 
v o l t a n d o  h o j e  a  c i rc u l a r 
novamente nas cidades de 
C a c h o e i r a  d e  M i n a s  e 
Conceição dos Ouros. Lançado 
em 6 de agosto de 2013, o jornal 
nunca ficou um tempo tão longo 
sem circular de forma impressa. 
Inativo desde 6 de julho de 2020, 
o jornal Folha Popular teve que 
ser paralisado por questões 
alheias a nossa vontade. Tudo 
caminhava de modo tranquilo 
até que um 'terremoto' muda os 
planos  da  gente . Naquela 
semana fatídica iria circular a 
edição de número 124, que está 
sendo entregue hoje. E, dai, 
tivemos que parar para cuidar 
da saúde.

Foi um período de saudosismo 
também da dupla que faz o 
jornal Folha Popular, o jornalista 
B e r n a r d i n o  N e t o  e  o 
diagramador Wilson Freitas. 
Durante esse período não 
tínhamos previsão do retorno. 
Mas tínhamos como meta voltar 
em algum momento.

E, nesse momento, queremos 
agradecer a todos que foram 
solidários conosco. São pessoas 
conhecidas ou anônimas que se 
dispuseram rezar, orar ou 
transmitir pensamento positivo. 
Fica aqui nossa gratidão a todos 
vocês.

E assim vamos seguindo. A 
informação não pára. Nossas 
vidas tem que continuar apesar 
do luto que enfrentamos. Vamos 
vencer  o luto a  cada dia! 
Obrigado a todos os nossos 
amigos e leitores pelo carinho!
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Padre Heraldo
heraldoreis@yahoo.com.br

 A pandemia do novo coronavírus, permitiu uma parada das 
“engrenagens” do mundo, para ajustes necessários. No ritmo frenético que 
o mundo vinha, tudo estava passando diante de nós: a vida, as pessoas, as 
relações (...). O planeta terra, “ferido”, “gritava” por socorro. Foi necessária 
uma pandemia, para que tomássemos consciência de que somos seres 
finitos, uma pequena parcela de algo muito maior. Dependemos uns dos 
outros. Como dizia John Donne, poeta inglês, do século XVII: “Homem 
algum é uma ilha completa em si mesma; todo homem é um fragmento do 
continente, uma parte do oceano. A morte de cada homem me enfraquece 
porque sou parte da humanidade; assim, nunca perguntes por quem o sino 
dobra; ele dobra por ti”. 

A vida e os sonhos com os outros têm mais sabor! 

 Papa Francisco, com a sua sensibilidade de pai e pastor, apresenta 
ao mundo a proposta de Cristo, de sermos irmãos (cf. Mt 23,8). Contudo, 
precisamos sair do campo teórico para a vivência. Não há como sermos 
irmãos, sem amor autêntico. Um amor que “ultrapassa as barreiras da 
geografia e do espaço” (FT,§1). Uma “fraternidade aberta, que permite 
reconhecer, valorizar e amar todas as pessoas independentemente da sua 
proximidade física, do ponto da terra onde cada um nasceu e habita” 
(idem). Verdadeiramente, somos todos um (cf. Ef 4,4; Gl 3,28). 

 Espero, que com esta pandemia, sejamos mais conscientes, ativos, 
e assim, “possamos fazer renascer, entre todos, um anseio mundial de 
fraternidade (FT,§8). Esperamos ansiosamente a vacina para o novo 
coronavírus, no entanto, o mundo necessita de algo bem mais superior, o 
remédio que se chama “amor fraterno”. Há feridas que somente ele pode 
curar. 

 “Todos irmãos” é o título da mais recente encíclica do Papa 
Francisco. Encíclica é uma comunicação escrita do Papa, um documento 
pontifício, dirigido a todos os filhos e filhas da Igreja. Papa Francisco já 
havia publicado outras duas: “Luz da Fé” (Lumen Fidei, 2013) e “Louvado 
sejas” (Laudato Si, 2015). A mais recente, é dirigida não apenas aos 
membros da Igreja, mas a toda a humanidade. Nas palavras do Papa 
Francisco: “sem fronteiras”.
 Esta encíclica se baseia na fraternidade e amizade social. Tema, ao 
meu ver, extremamente atual. Vivenciamos tempos de isolamento social, 
onde nos vemos, todos, à certa distância uns dos outros. No entanto, mais 
do que nunca, sentimos a “falta” do outro: os encontros, os sorrisos, as 
lágrimas, os abraços, o tempo juntos, as brigas, os conflitos, os lutos etc. 
Estamos aprendendo e reaprendendo a importância do outro, das relações, 
do caminhar e sonhar juntos. 

 Jesus de Nazaré, o Cristo, trouxe ao mundo este remédio, ou 
melhor, fez da sua própria vida, o “remédio”. Olhemos pra Ele, comungando 
da mesma fé ou não. Cristo é para todos! Seu amor é para todos!
 Vamos, a partir de agora, viver o sonho de Cristo. Ele nos ensina 
que o amor é possível, desde que, sonhemos juntos. “Como é importante 
sonhar juntos!”, diz o Papa Francisco. Sozinho, corremos o risco de ter 
miragens, vendo aquilo que não existe; é juntos que se constroem os 
sonhos. Sonhemos como uma única humanidade, como caminhantes da 
mesma carne humana, como filhos da mesma terra que nos alberga a todos, 
cada qual com a riqueza da sua fé ou das suas convicções, cada qual com a 
própria voz, mas todos irmãos. (cf. FT, §8). 

 “Sonho que se sonha só, é só um sonho que se sonha só; mas, 
sonho que se sonha junto é realidade”

(1974, Prelúdio, Raul Seixas)

TODOS IRMÃOS

X Red
Especialidade da casa9 8428-1806

Lanche de verdade!

SOUZA

REVENDA
AUTORIZADA

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

9 9954-4815
9 9937-9885

Água e Gás
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(35)9 8476-0585
@gab.itupperware



Chamas da Ganância
 O ano de 2020 está se configurando como um novo período destrutivo para as florestas no Brasil. As queimadas 
não causam prejuízo apenas para o ecossistema ou para o clima, mas refletem em nossas vidas diretamente na saúde. 
Este ano o INPE (Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais) já registrou mais de 64 mil focos de incêndio na Amazônia e 
mais de 15 mil no Pantanal (um aumento de 220% em relação ao ano passado). Estes dados também são corroborados por 
satélites da NASA. 

 Já ouvi algumas pessoas justificarem o que acontece no Brasil, dizendo: “Mas não é só aqui! Os Estados Unidos 
também estão passando por isso e outros lugares pelo mundo.” E outra frase infeliz: “Todo ano é assim!”.  Sempre que ouço 
esse tipo de fala, geralmente é no sentido de abrandar o que acontece nas nossas florestas – e também em nossa cidade e 
região -, já que em outros lugares também acontece. É preocupante esta conivência e postura palerma, quando percebemos 
que o ecossistema global esta sendo afetado em tantos lugares e principalmente aqui no nosso país, porque sabemos que a 
nossa Floresta Amazônica é o pulmão do mundo e isto não é clichê, é uma verdade.
 Não há aqui intenção de generalizar, porque muitas pessoas se sentem agredidas e sofrem junto a cada parte de 
mata queimada, a cada animalzinho que morre por conta delas, a cada patinha queimada perdida no meio de chamas que 
são acesas, sobretudo, pelo egoísmo e ambição do homem. 

 Estes incêndios não ocorrem de forma natural e com frequência os responsáveis são associados à grilagem de 
terras públicas ou áreas indígenas, agropecuária ou especulação de terra. Quando vamos pesquisando a respeito, isto fica 
evidente. O procedimento para derrubada de florestas tem duas etapas: desmatam no fim da estação chuvosa e esperam a 
estação seca para atear fogo e causar o que estamos presenciando ao longo dos anos.

 E aí você pode se perguntar: “O que podemos fazer? Nós que estamos em casa?”. O sentimento pode ser de 
impotência, mas existem várias ONGs que fazem um trabalho árduo e que dependem de contribuições para cuidar dos 
animais que quando não são aniquilados pela queima, se machucam e precisam se alimentar. Há muitos esforços também 
no sentido de apagar as chamas. Porém ao mesmo tempo em que se consegue abrandar em uma região, surge um foco em 
outra. E voltando o nosso olhar para aonde nós estamos, temos também que agir como fiscais e cobrar atitudes do poder 
público. 
 De qualquer forma é muito triste constatar que a ganância insaciável com a sede de poder e dinheiro a todo custo 
é um dos tristes fenômenos que causam a autodestruição do homem e ele se recusa a ver. 

 Segundo diversos estudos, daqui a alguns anos, e não são muitos, a temperatura do planeta só tem a aumentar 
causando mais danos à saúde, mas nós ainda temos a possibilidade de mudar a visão de mundo e tentar melhorar a situação. 

 Mas a natureza está respondendo a estas agressões e está devolvendo todas as transformações que foram feitas 
pelo homem sem pensar nas consequências que poderiam causar. É assustador, mas não podemos fingir que não está 
acontecendo. Rios poluídos, escassez das águas, desmatamentos, queimadas e a poluição do ar ao longo dos anos traz o 
aquecimento global, o que causa este intenso calor que já não sabemos mais como reagir, ou melhor, até sabemos, mas na 
maioria das vezes não fazemos nada. 

O que foi feito está feito e não temos como retroceder. O que cabe agora é não cometer os mesmos erros e termos 
consciência de que tudo é fruto de um sistema do qual fazemos parte como cidadãos e cobrar das autoridades além de fazer 
nosso papel nessa transformação. 

Preocupação é pré-ocupação, é a ocupação da mente com algo que ainda 
não aconteceu. Pré-ocupação é natural. Nossas atividades de modo geral 
exigem planejamento. Isso é uma forma de pré-ocupação. O professor 
Marins apontava, em uma de suas palestras, a necessidade de definirmos 
prioridades, de classificarmos as coisas em sem importância, importantes 
e urgentes. Essa definição de prioridades é uma forma de pré-ocupação.

O vírus é uma realidade nefasta. Demorou alguns meses para chegar a 
nossas pequenas cidades interioranas. Porém, quando chegou, não foi a 
tal gripezinha. Está levando nossos familiares, amigos, colegas. No início, 
eu via alguns dizerem que era tudo mentira, conspiração para um 
experimento de controle social. Afinal ninguém conhecia alguém 
afetado, muito menos mortos. Ora, hoje nossos amigos estão morrendo. 
Não importa se tinham “comorbidades”, poderiam viver com elas ainda 
muitos anos.
Salomão disse que há “um tempo para todo propósito debaixo do céu”. Há 
tempo de pré-ocupação. A alternativa à pré-ocupação é a ideia do Zeca 
Pagodinho: “Deixa a vida me levar”. É pensar no lucro, como se ele valesse 
mais do que a vida. Então vamos à funerária ver se existe caixão com 
gaveta para levar o lucro. A alternativa é a pós-ocupação. A pós-ocupação 
é o que se faz depois. Depois só nos restará enterrarmos nossos mortos. Se 
não queremos isso, pré-ocupemo-nos e demos menos ouvidos a 
determinados políticos.

No momento em que celebramos a volta de nosso amigo Bernardino à 
atividade, não estamos tranquilos. Problemas nos cercam. O primeiro 
deles é o covid 19. Enquanto isso, o Donald recomenda a seus 
conterrâneos que não se preocupem com o vírus.

O Donald tem um problema sério em sua campanha eleitoral, 
relacionado com a forma como tratou a questão do vírus. Sempre seguiu 
aquela linha, imitada no Brasil, de dizer que a pandemia não seria 
problema. Aqui, o governante disse que seria “uma gripezinha”. Agora o 
Donald diz que o covid é menos letal do que a gripe. Quando 
pesquisamos, vemos que a gripe mata de 250 mil a 500 mil pessoas no 
mundo em um ano. Ora, só nos States o números de mortos pelo vírus já 
está alcançando esse patamar em menos de um ano. A população dos 
States não chega a 5% da população mundial. Aí perguntamos em que 
mundo o Donald vive. Certamente num mundo paralelo. Não é muito 
diferente do George W Bush, que perguntou ao Fernando Henrique se 
“vocês têm negros no Brasil”. É alguém que conhecia pouco mais do que a 
divisa de seu rancho no Texas. 
Em meio a tanta insensatez, o Donald se refere ao Joe, seu adversário, 
como “doido”. Os fatos dizem quem realmente é doido. Não é o candidato, 
que faz um discurso extravagante na esperança de reverter a tendência 
eleitoral adversa. É quem dá crédito ao que ele diz.

Preocupação

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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 Ikigai é uma palavra japonesa que descreve de forma 
singular tudo que pode dar prazer e fazer sentido para a vida. 
O ikigai pode ser expresso pelo prazer proporcionado pelas 
pequenas coisas diárias, bem como nos grandes objetivos e 
conquistas. 

 Para encontrar seu ikigai você não precisa ser 
necessariamente bem-sucedido profissionalmente. É notório 
que ter ikigai pode resultar em um determinado sucesso, 
entretanto esse sucesso não é fator preponderante para se ter 
ikigai.

 Esse termo surgiu em Okinawa, um conjunto de ilhas 
no sul do Japão com moradores centenários que afirmam que 
Ikigai é o segredo para a longevidade.
 Não há uma tradução para a palavra Ikigai, pode ser 
expresso como o “motivo pelo qual levantamos todas as 
manhãs”, é a maneira com que apreciamos os inúmeros 
prazeres proporcionados pela vida, é tudo aquilo que nos dá 
apetite para viver.

 Cada pessoa é única, sendo assim, cada pessoa poderá 
encontrar seu ikigai de diferentes maneiras como por 
exemplo: acordar de manhã e sentir o raio do sol, tomar um 
xicara de café, caminhar pela praia, ler um livro, viajar, 
praticar esporte, ter um hobby.
 Para auxiliar a encontrar o ikigai você pode fazer a 
mandala do ikigai que é a imagem dessa publicação e 
responder essas perguntas: O que eu amo? No que eu sou 
bom? Eu posso ganhar dinheiro com o que eu amo fazer ou 
naquilo que sou bom? O mundo precisa de alguma coisa que 
eu posso oferecer?

Geovany Rosa Pires
@professorgeovany

Ikigai

O Centro Espírita "Luz da Nova Era" 
retomou suas atividades no dia 23 de 
setembro  com reuniões públicas as 
quartas e quintas, das 20h às 20h30, 
onde estudaremos "O Evangelho 
Segundo  o  Esp i r i t i smo" .  Para 
participar entre em contato pelo 
WhatsApp (35) 9 8402-8433. As 
VAGAS estão LIMITADAS de acordo 
com o protocolo da Secretaria  
Municipal de Saúde.

COMUNICADO IMPORTANTE

Sábado, 10 de outubro de 2020
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Prefeitura de Cachoeira de Minas tem R$ 12 milhões
de recursos em caixa

Com isso, o superávit financeiro ficou em R$ 12 milhões. Somente no 
segundo quadrimestre de 2020, a suficiência financeira foi de mais de 
R$ 7 milhões. O resultado do superávit é obtido a partir de operações 
financeiras que leva em conta arrecadação, empenhos e o caixa dos 
anos anteriores. Ele é a junção de recursos livres, vinculados e de 
convênios.

Os investimentos nos setores têm cumprindo os índices legais da Lei 
de Responsabilidade Fiscal. Hoje, a Prefeitura de Cachoeira de Minas 
emprega 24,65% da sua arrecadação na rede de ensino do município. 
Conforme o dispositivo constitucional, o mínimo de aplicações deve 
ser de 25%. No total, foram destinados mais de R$ 2 milhões para a 
educação básica. “Algumas iniciativas estão sendo tomadas para 
rever isso, principalmente a aquisição de computadores para o 
laboratório da Escola Municipal Capitão Manoel Machado Homem 
e para a área administrativa das escolas. O desfalque no índice se deu 
inclusive porque parte do recurso era direcionado para o transporte 
escolar, que não foi utilizado nos quatro meses”, explicou o 
Secretário.

“Este é um ano que engessou muito a administração, travando tudo 
de forma direta e indireta. Dependíamos de fornecedores que 
estavam parados. E teve um aumento grande de receita com o 
repasse de FUNDEB e de algumas emendas que vem chegando com 
bastante frequência”, contou o Secretário de Administração e 
Finanças Dirceu D'Ângelo de Faria Júnior.O objetivo é tornar 
pública e transparente a prestação de contas, de acordo com a Lei de 
Responsabilidade Fiscal (LRF) que determina que até o final dos 
meses de maio, setembro e fevereiro, o Poder Executivo demonstre o 
cumprimento das metas fiscais de cada quadrimestre em audiência 
pública.

Na área da Saúde, também não foi diferente. No segundo 
quadrimestre foram aplicados 19,29% da receita na atenção 
primária, o que representa mais de R$ 1,6 milhões. De acordo com a 
legislação é preciso investir no mínimo 15% em saúde.
Com despesa de pessoal, o município de Cachoeira de Minas 
comprometeu 37,23% da sua receita. O índice está abaixo do limite 
prudencial e máximo, de 54%. Nos últimos 12 meses, os gastos com a 
folha de pagamento chegaram a 45% do orçamento
A Audiência Pública foi acompanhada integralmente pelos nove 
vereadores. Ela foi transmitida pela página da Câmara Municipal de 
Cachoeira de Minas na rede social.

A Prefeitura de Cachoeira de Minas registrou superávit financeiro 
no segundo quadrimestre de 2020. Em audiência pública realizada 
no último 29 de setembro na Câmara de Vereadores, o município 
apresentou os resultados. A avaliação é a de que a pandemia do novo 
coronavírus 'engessou' a administração no segundo quadrimestre. O 
impacto se deu, principalmente, na aquisição de produtos e insumos 
para os setores. 

Sábado, 10 de outubro de 2020

Meio Ambiente: Fiscalização da Semad orienta
polvilheiros da região

O workshop contou com painéis voltados para temas como o 
cooperativismo, águas subterrâneas, regularização 
a m b i e nt a l , fi s c a l i z a ç ã o, g e s t ã o  a m b i e nt a l  d o s 
empreendimentos e disposição adequada da manipueira, 
líquido extraído da mandioca no processo de fabricação do 
polvilho, uso consciente da água, disponibilidade hídrica, 
regularização e uso correto da vazão outorgada; possíveis 
tratamentos e aplicações da manipueira; regularização 
ambiental de empreendimentos; fiscalização ambiental; 
gestão ambiental no empreendimento; e as perspectivas para 
o futuro do Fapa.

As palestras foram conduzidas por representantes da Semad, 
do Instituto Mineiro de Gestão das Águas (Igam), da 
Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais 
(Fiemg),do  Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas 
Empresas (SEBRAE) e da Empresa de Assistência Técnica e 
Extensão Rural do Estado de Minas Gerais (Emater).
Fiscalização- No ano passado, foram fiscalizados 28 
empreendimentos nos dois municípios. Na operação foi 
detectado na maioria das empresas a disposição incorreta da 
manipueira - líquido venenoso e nocivo à saúde- que é 

extraído da mandioca quando ela é prensada no processo de 
fabricação da farinha. Em alguns casos, os restos da 
produção chegavam aos rios. 

Setor- O Brasil é um dos principais produtores mundiais de 
mandioca, matéria-prima para a produção de polvilho, 
sendo uma cultura de elevada importância social e 
econômica. Em seu processo produtivo, o polvilho gera um 
efluente denominado manipueira, que precisa ser tratado e 
destinado adequadamente devido a elevada carga orgânica e 
de ácido cianídrico.

O subsecretário de Fiscalização Ambiental da Semad, Cezar 
Cruz destacou que o principal objetivo desse programa 
piloto é conseguir maior assertividade para induzir a 
regularização ambiental no setor da agroindústria de 
produção de polvilho em Cachoeira de Minas e Conceição 
dos Ouros. “A fiscalização praticada de forma convencional 
não vinha surtindo os efeitos que se buscava. Dessa forma, 
vislumbramos no programa Fapa um caminho de maior 
aproximação com o setor e de permitir que, com essa 
aproximação, a gente consiga ser mais efetivo na indução da 
regularização ambiental”, disse.

Dados do Serviço Brasileiro de Apoio à Micro e Pequenas 
Empresas (Sebrae) mostram que uma tonelada de mandioca 
gera aproximadamente 300 litros de manipueira. Desta 
forma, faz-se necessário a efetiva regulação do setor. (Com 
Informações da Assessoria da Semad)

A  S e c r e t a r i a  d e  E s t a d o  d e  M e i o  A m b i e n t e  e 
Desenvolvimento Sustentável (Semad) realizou, entre os dias 
28 de setembro e 1 de outubro, os workshops de orientação 
da Fiscalização Ambiental Preventiva na Agricultura (Fapa). 
Esse workshop tem por objetivo conscientizar os 
empresários do ramo de polvilho a respeito da regularização 
dos empreendimentos antes das fiscalizações ambientais. O 
evento foi realizado no Centro de Referência em Assistência 
Social Alfredo Pereira da Costa, em Conceição dos Ouros, e 
na Câmara Municipal de Cachoeira de Minas.

Durante o workshop, a Secretária de  Estado de Meio 
Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, Marília Melo, 
falou sobre o objetivo do Fapa, que é o de lançar uma nova 
etapa de fiscalização na agricultura. “Precisamos partir de 
processos de orientação para a regularidade ambiental. O 
foco da fiscalização é a promoção da regularidade para 
garantir a qualidade ambiental no nosso Estado. Esperamos 

com o Fapa sanar todas as dúvidas e fornecer as orientações 
necessárias não só na área ambiental, mas também sobre o 
processo produtivo, com apoio dos nossos parceiros”, afirma 
a secretária. Entre  as  medidas  de  adequação  ambienta l  dos 

empreendimentos fiscalizados estão o reaproveitamento da 
água de lavagem; ralação e centrifugação das raízes da 
mandioca; diminuição do uso de detergentes, sanitizantes e 
demais produtos de limpeza, primando-se por produtos 
biodegradáveis e tratamento biológico de efluentes residuais, 
bem como sua aplicação em fertirrigação, devidamente 
tratada, em doses e volumes adequados.

Esses workshops fazem parte da assinatura do Termo de 
Cooperação Técnica entre a Semad (Secretaria de Meio 
Ambiente e Desenvolvimento Sustentável) e os polvilheiros, 
que foram representados pela Associação Comercial e 
Industrial de Cachoeira de Minas (ACICAM) e a Associação 
dos Produtores e Agroindústria de Conceição dos Ouros. O 
termo de cooperação foi assinado no dia 23 de julho e propõe 
após uma fiscalização das indústrias polvilheiras conhecida 
como Operação Carimã, entre os dias 10 e 14 de junho.

Para a presidente da Associação dos Produtores Rurais e 
Agroindústria de Conceição dos Ouros, Dorothy Campos da 
Fonseca, o trabalho em parceria, que vem sendo articulado 
desde outubro de 2019, já é responsável por uma 
conscientização de vários produtores. “Eu vejo que 
está sendo um momento histórico para nós produtores. Eu 
estou há 35 anos na produção de polvilho e esse momento 
veio para somar, principalmente na questão da água. Hoje eu 
posso sair na cidade tranquila de que não sou responsável 
por nenhum tipo de poluição em nosso ribeirão”, diz a 
representante de 30 fábricas de polvilho em Conceição dos 
Ouros.

Workshops debatem temas com relação a regularização ambiental das indústrias.
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Foto: Facebook Câmara Municipal
de Cachoeira de Minas - MG
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Eleições 2020: Conheça os candidatos a prefeito e a vereador
nos municípios do jornal Folha Popular:

Luiz Fernando Rosa de Castro e Rinaldo Alves 
Corrêa são respectivamente os candidatos a 
prefeito e vice-prefeito na chapa do MDB. Eles 
fazem parte da Coligação “Honestidade e 
Progresso”, formada ainda pelo partido  
Solidariedade.

Três candidatos estão concorrendo a prefeitura 
de Cachoeira de Minas. Dirceu D'Ângelo de 
Faria (DEM) busca a reeleição com a coligação 
“Juntos somos Mais”, formada pelos partidos 

DEM, AVANTE E SOLIDARIEDADE. O 
candidato a vice é o então engenheiro Giovani 
Batista da Silva, que também busca a reeleição.
Josemar Augusto do Prado Oliveira é o 
candidato do PTB. Josimar concorre com a 
coligação “Cachoeira vai ser melhor!”, formada 
pelos partidos PTB e PSDB. A candidata a vice é 
a empresária Maristela Costa e Bustamante, 
primeira mulher a disputar uma vaga no 
Executivo.
E o presidente da Câmara Municipal de 
Cachoeira de Minas, vereador Paulo Dionísio 
Filho concorre pela coligação que leva a sigla 
do partido, o PP.  O candidato a vice na chapa é 
o agricultor Cláudio Vicente da Silva.

Em Cachoeira de Minas, 48 candidatos a 
vereador disputam as 9 vagas  na Câmara de 
Vereadores.

A Justiça Eleitoral salienta que a listagem é 
oficial, porém inicial, ou seja, são os candidatos 
que entraram com o pedido de registro. Ainda 
não ocorreram análises e julgamentos.

E a chapa do DEM tem como  candidato a 

prefeito, José Joaquim Afonso, o Zezé. O 
candidato a vice é o médico Wilton Augusto 
Pinto Gonçalves Mendes. A Coligação de Zezé 
e Dr. Wilton “Ouros pede e, pode mais, vamos 
juntos com força e fé” é formada ainda pelo PL e 
PT.

O prazo para os partidos e coligações 
registrarem o pedido de candidatura dos 
candidatos a prefeito e a vereador terminou no 
dia 26 de setembro. E, desde o último 27 de 
setembro, os candidatos já podem fazer 
propaganda na internet e de porta em porta. 

Conceição dos Ouros tem 2 candidatos à 
prefeitura, e 54 ao cargo de vereador. A eleição 
no município está concentrada em duas 
chapas. 

14000 Diogo Augusto Aparecido Ribeiro   Diogo Ribeiro Tito

77999 Juliana Pires de Morais Gonçalves  Juliana Pataca

25759 Leila Adriana de Oliveira Santos  Leila Professora da Fazenda

25025 Marcília de Cássia Costa Oliveira  Marcília Professora

70888 Humberto José Betsa   Beto Betsa

11789 Júlio César Pereira   Julinho

77777 Oscar Severiano    Pith

77778 Rosana Maria Rodrigues   Rosana Morena

11678 omaz Eugenio Viani Rubinatti  omaz Viani

14321 Alessandra Cristina Moreira Vitorino   Alessandra Assistente Social

14568 Luiz Ferreira da Silva   Luiz Neco

11025 José Natal da Silva    Natal

25555 João Tarcísio Pereira Júnior   Tarcísio Júnior

77456   Alechandro Freitas da Silva   Alechandro Xexé

11000 Gislene Custódio da Silva   Gislene Gi

14123 Marcelha Regina Figueiredo Matos  Marcelha do Messias Ismael

14014 José Fábio Ribeiro    José Fábio Pastor
25111 José Messias de Faria Souza   José Messias

77111 Júlio César Vilas Boas   Júlio Enfermeiro

14514  Ciomara do Prado Oliveira Sena  Ciomara do Zé do Quim
14789 Carlos Raymundo de Rezende  Carlinho da Tonha

11123  João Batista de Souza   João do Antônio Gerônimo

25123 Laís de Fátima Guerra   Laís do Tó

77234 Maria Helena Trindade Colombo  Maria Helena Professora

25520 Andrezza de Fátima Silva    Andreza

14010 Elaine Maria Sarti    Elaine sarti

77444 Ivanildo Teixeira    Djow

11015 Julia Conceição de Castro Zanin  Júlia do Gumercindo

25500 João Batista da Silva   João Moreno

11222 Domingas Aparecida dos Santos Goulart Domingas

77333 Wendel de Faria Costa    Dell Cabeleireiro
14121 Daniel Luiz Gonçalves   Daniel Luiz

14180 Fernanda Aparecida Ramos Silva  Fernanda Ramos Futsal

11111 Alecsander Augusto Pereira      Alecsander Fisioterapeuta

14567 Gilberto Barbosa Simões   Gilberto Barbosa

14444 Juraci Dimas de Oliveira   Juraci do Raio-X

77123 Leonardo Gonçalves da Silva  Leonardo

70555 Nadir Miguel Rezende   Nadir do Bar

11234 Pedro Dionísio Pereira   Pedrão Dionísio
70732 Edinaldo Paulino Pedra   Pedrinha
25222 Pedro Ferreira da Silva   Pedro Neco

77789 Rita Alessandra Calixto    Rita Alessandra

14020 Rui Barbosa Vilas Boas   Rui Vilas Boas

77000 Waldir Silva Costa e Alves   Waldir do Itaim
77222  José Francisco Vicente da Costa  Zé Cosquinha
77888 José Roberto Dionísio   Zé Treta

25323 Antônio Raymundo do Nascimento  Toninho do Lucas

25000 José Anderson da Costa   Zézinho Pretinho

Candidatos a vereador
Cachoeira de Minas

Candidatos a vereador
Conceição dos Ouros

22025 Alcione Teixeira     Alci da Marmitex

22322 André Luiz Viana     André da Catarina

25678 Adriana Carvalho da Fonseca Areas  Adriana Diretora

22000 Alisson Tadeu Alves Ferreira  Alisson Ferreira

77666 Hilário Alexandre de Freitas   Alexandre Hilário

22022 Adão Alves Correa    Adão do Sila
22501 Adriana Alves de Oliveira   Adriana Alves

15611 Alexandre Castelo de Oliveira Viana   Alexandre Viana

15123 Gilson Agnelo Ribeiro    Gilson Ribeiro

77000 Guilherme Eduardo Alves de Morais  Guilherme do Coelho

25625 Aldimur Alves Viana   Dimur Viana

15515 Clodoaldo Donizetti Mendes   Clodoaldo Mendes

25225 Danilo Augusto de Castro   Danilo Castro

15615 João Paulo Barbosa   João Paulo da Rádio

15620 Fernando de Oliveira Barbosa  Fernando da Vá

77077 Júlio Aparecido da Silva   Júlio da Saúde

25252 Mario Celso Teixeira   Marinho do Campo do Meio

25601 Anísio Ferreira de Freitas   Anísio do Bar

22625 Paulo Ramos    Paulo da Geladeira
25618  Pedro Barbosa Pinto   Pedro da Lázara

15000 Fernanda Michele de Oliveira Silva  Michele do Tonhão

15015 Bruno Eduardo Viana   Bruno Viana
77321 Camila Luana Bizarria   Camila Bizarria

25123 Antonio Carlos de Almeida Júnior  Juninho da Nicéia

15777 Cristina Alves Corrêa   Cristina do Genessias

22400 Leonor de Fátima Rezende   Boneca

77027 Douglas Felipe do Prado Lopes  Douglas Maninho
77888 Elaine Maria da Silva Lima Vidinhas  Elaine Vidinhas

25222 Helen Faria Fraga    Helen fraga
22525 João Marcio Ribeiro   João Márcio

77028 Letícia Gabriele da Silva   Letícia Gabriele

15633 Marisa Rogério Rosa   Marisa da Zenaide

22500 Luiz Gonzaga de Matos Júnior  Juninho do Luís do Janir

22200 Maria Marta Pinto Serpa   Marta Pinto

25604 Ocimar Pereira de Carvalho  Ocimar do Dedé Padeiro

22300 Maria das Graças Pereira e Silva  Graça do Zé Maia

15151 Andres Martin Castro Filho  Andres

25522 Cleusa Edmeia Maciel   Cleusa dos Barbosas

25234 Carlos Roberto Rogerio   Carlinho do Lanche

77777 Maria de Fátima da Silva   Fátima Cantora

25234 Celso Henrique Barbosa   Celso do Ditinho Cassiano

25255 Luciene da Silva Maia   Prof. Luciene do Mainha

22456 Wagner Geraldo Fernandes dos Santos Wagner do Dito do Tucha

77015 Sebastião Barbosa Neto   Tião Sapé

15234 José Raimundo de Carvalho  Zézinho Cabeleireiro

22222 Severino da Rocha Sobrinho  Severino
77715 Sidney Correa de Cassio   Sidney do Cesário

15618 Josimar Edson de Moraes   Professor Josimar

77789 Regina Célia de Oliveira   Regina Motorista
15137 Ruth Lucindo    Ruth da Tropical

15450 aís Regina Moreira Carvalho  aís da Júlia

22345 José Maria dos Santos   Zé Passarinho

77123 José Mendes    Zézinho Miano

25122 Genoveva Viana    Tia Vevinha
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Em todo o Brasil, segundo o Tribunal Superior Eleitoral, são 147.918.483 eleitores aptos a votar nas Eleições 2020. Já em Minas Gerais, nos 853 municípios, são 15.889.559 eleitores, dos quais 
52,1% são mulheres e 47,9%, homens. Os municípios não contarão com identi�cação biométrica, por conta da pandemia. O jornal Folha Popular traz nesta edição um per�l dos eleitores dos 

municípios em que circula.
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Conheça o perfil do eleitorado da região
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As eleições municipais estão se aproximando e o jornal Folha Popular preparou um perfil do eleitor das duas cidades de circulação,
Cachoeira de Minas e Conceição dos Ouros.

Cachoeira de Minas Conceição dos Ouros
O município possui 8.366 
eleitores, um aumento de 

4,82% em relação ao pleito 
municipal de  2016. Na 

eleição anterior, Conceição 
dos Ouros tinha 7.981 

eleitores. Os homens são a 
maioria do eleitorado 

ourense e com boa parte dos 
votantes entre 21 a 64 anos.

Faixa etária
Conceição dos Ouros possui um grande número de eleitores com idades que variam de 

21 a 64 anos. O município não possui eleitores com idade superior a 100 anos.

Grau de Instrução
De acordo com o grau de instrução, 

36,62% dos eleitores de Conceição dos 
Ouros possuem Ensino Fundamental 
Incompleto;  23,13% Ensino Médio 
Completo;  12,08% o Ensino Médio 

Incompleto;  8,46% o Ensino Superior 
Completo; 6,65% o Ensino 

Fundamental Completo; 5,34% o 
Superior Incompleto; 4,58% lê e 
escreve e 3,13% são analfabetos.

Conceição dos Ouros possui 
um maior número de 

eleitores casados, 46,2%. Os 
solteiros representam 44,8% 
do votantes. Outros 3,85% 

são viúvos, 3,81% 
divorciados e 1,36% 

separados judicialmente.

Estado Civil

De�cientes
132 eleitores de 

Conceição dos Ouros 
apresentam algum tipo 

de de�ciência. Desse 
total, 72 tem di�culdade 

de locomoção, 27 
de�ciência visual, 26 

de�ciência auditiva e 3 
outros tipos de 

de�ciência somam 24 
pessoas.

49,2% 50,8%

Com 9.484 eleitores, Cachoeira de 
Minas teve um aumento de 239 

votantes entre a eleição municipal 
de 2016 e a de 2020, o que 

representa 2,59%. A cidade tem os 
homens como maioria do 

eleitorado e a maior parte dos 
votantes com idade de 21  a 64 

anos, segundo o Tribunal Superior 
Eleitoral (TSE).

48,9% 51,0%

Faixa etária:
A maior parte dos eleitores de Cachoeira de Minas estão entre 21 e 64 anos: Uma 

curiosidade é que o município possui eleitores com mais de 100 anos de idade.

Grau de Instrução
Quanto ao grau de instrução, os 

eleitores de Cachoeira de Minas têm a 
seguinte característica: 34,19% têm 
Ensino Fundamental Incompleto; 
21,17% Ensino Médio Completo; 

17,48% Ensino Médio Incompleto; 
7,85% Ensino Fundamental Completo, 
6,77% Ensino Superior Completo; 5,81  

Lê e Escreve; 3,48% Analfabeto e 
3,13% Superior Incompleto.

0,074%

Mais da metade dos 
eleitores de Cachoeira de 

Minas é de solteiros 
(52,3%). 41,0%  são 

casados; 3,04% 
divorciados; 2,25% viúvos 

e 1,31% separados 
judicialmente.

Estado Civil

De�cientes
Cachoeira de Minas tem 44 
eleitores com de�ciência, a 
maior parte deles (15) com 
de�ciência de locomoção. O 
município possui ainda 11 

pessoas com di�culdade 
para o exercício do voto;  9 
com de�ciência visual e 1 
com de�ciência auditiva. 

Doze pessoas apresentaram 
outros tipos de de�ciência.
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COTIDIANO

Feliz dia das
Crianças!

Praça da Bandeira, nº 30- Centro

Cachoeira de Minas

Tel.: (35) 3472-1058

Brinque!

Divirta-se!

Seja feliz!

Sábado, 10 de outubro de 2020

Edital

O projeto da reforma e ampliação do Fórum Christóvan Chiaradia 
foi apresentado no dia 24 de junho deste ano, pelo então presidente 

do Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJMG), desembargador 
Nelson Missias de Morais, de modo remoto e através do Facebook 
devido à pandemia do novo Coronavírus (COVID-19).
O juiz Dr. Almir Prudente dos Santos disse, durante a cerimônia de 
apresentação do projeto, que a execução das obras é a realização de 
um sonho alimentado desde 30 de novembro de 1991, quando da 
reinstalação da comarca em Cachoeira de Minas. “O prédio possuía 
estrutura suficiente para atender o público interno e externo. Com a 
anexação de Conceição dos Ouros à comarca de Cachoeira de Minas 
em outubro de 2008, a demanda aumentou em todos os níveis”, falou. 
O magistrado ressaltou ainda que as novas instalações 
proporcionarão um melhor atendimento ao cidadão, bem como 
melhores condições de trabalho para magistrados, servidores, 
colaboradores, promotores, advogados e defensores públicos. 
"Teremos a possibilidade de oferecer a todos um trabalho de 
qualidade e serenidade. Trata-se de um passo gigante rumo à 
modernidade", destacou o magistrado.

subseção local da OAB/MG, Dr. Ronaldo Reis da Silva; o Sargento da 

Policia Militar, Sargento Alisson Pereira Costa; o delegado Ricardo 
Lopes Maximiano de Oliveira e a servidora da Comarca, Dra. Sônia 
Regina Pereira Faria Barros.

As obras de reforma e ampliação do prédio do Fórum Deputado 
Christovam Chiaradia devem iniciar no dia 25 de novembro. A 
licitação para a escolha da empresa que fará a obra está sendo 
concluída. No total, 21 empresas participam do processo licitatório. 
Em seguida será realizada a assinatura do contrato entre o Tribunal 
de Justiça de Minas Gerais (TJMG) e a empresa vencedora da 
licitação. O custo estimado da obra é de R$ 3,1 milhões. A previsão é 
de que as obras sejam concluídas em 2021.

Em Cachoeira de Minas, participaram da apresentação os prefeitos 
Dirceu D'Ângelo de Faria (Cachoeira de Minas) e Mauricio Euclides 
Viana (Conceição dos Ouros); os presidentes das Câmaras 
Municipais, vereadores Paulo Dionísio Filho (Cachoeira de Minas) e 
Pedro Henrique de Freitas Ribeiro (Conceição dos Ouros), o vice-
p r e s i d e n t e  d a

O Fórum atende, em Primeira Instância, uma população de mais de 
22 mil habitantes de dois municípios, Cachoeira de Minas e 
Conceição dos Ouros.  A Zona Eleitoral, instalada no prédio do 
Fórum Christovam Chiaradia, abrange ainda o município de Estiva. 
Em 2020, a Comarca de Cachoeira de Minas recebeu 461 processos e 
foram assinadas 634 sentenças.

O anúncio e apresentação da reforma e ampliação do Fórum de 
Cachoeira de Minas foi acompanhado pelos desembargadores Dr. 
Octavio Augusto de Nigris Boccalini, Dr. Maurício Pinto Ferreira e 
Dr. Eduardo César Fortuna Grion; pelos juízes auxiliares da 
Presidência, Dr. Luiz Carlos Rezende e Santos, Dr. Delvan Barcelos 
Junior, Dr. Jair Francisco dos Santos, Dr. Rui de Almeida Magalhães e  
Dr. Christian Garrido Higuchi, direto do prédio do Tribunal de 
Justiça de Minas Gerais (TJMG), em Belo Horizonte (MG). 

A reforma e ampliação do prédio do Fórum integra o Plano de 
Aceleração de Obras do TJMG. Após reformado e ampliado, o prédio 
passará de 600m2 para 923,88m2, distribuído em dois pavimentos. 
No primeiro andar funcionarão a Defensoria Pública, a Ordem dos 
Advogados do Brasil (OAB), Ministério Público, Administração, sala 
para os oficiais de justiça, setor psicossocial e garagem. No segundo 
andar será instalado o salão do júri, espaço para testemunhas, 
Juizado Especial, Centro Judiciário de Solução de Conflitos e 
Cidadania (Cejusc), vara judicial, entre outros ambientes.

Reforma e ampliação do Fórum de Cachoeira de Minas
deve iniciar em novembro

DANIEL GONZAGA GIMENEZ, Oficial de Registro de Imóveis desta Comarca de Cachoeira 
de Minas, Estado de Minas Gerais, na forma da Lei e em pleno exercício de seu cargo, etc...FAZ 
SABER QUE, aos quatro (04) de agosto de 2020, o presente Edital virem ou dele conhecimento 
tiverem, que foi apresentado na Serventia, à Rua Eduardo Tenório,  nº 28, Sala 2,  Centro, 
Município de Cachoeira de Minas, Estado de Minas Gerais,  por MAGNUN LEOPOLDO 
GIMENES DA COSTA,  brasileiro, solteiro, estudante, RG 37.331.665 SSP-SP e CPF 
440.435.998-54, residente à rua São José, Bairro Quilombo, Município de Conceição dos 
Ouros, Estado de Minas Gerais, que alega o exercício de posse por mais de quinze (15) anos 
(usucapião extraordinário, nos termos do artigo  1238 do Código Civil), somando o tempo de 
posse a de seus antecessores, sobre  o seguinte imóvel: Uma gleba de terra, com área de 
03.03.08ha (três hectares, três ares e oito centiares), situado no lugar denominado Bairro Três 
Cruzes, Zona Rural, Município de Conceição dos Ouros, Estado de Minas Gerais, denominado 
Sítio Leopoldo, dentro das seguintes divisa e confrontações: Partindo-se do vértice PTO1 com 
coordenadas X=413775.8474 e Y=7514748.7328, seguindo com azimute 181°36'54" e 
distância 34.360m chega-se ao vértice PTO2 com coordenadas X=413774.8790 e 
Y=7514714.3860. Deste com azimute de 180°19'35" e distância 47.482m chega-se ao vértice 
PTO3 com coordenadas X=413774.6085 e Y=7514666.9050. Deste com azimute de 
235°08'59" e distância 189.283m chega-se ao vértice PTO4 com coordenadas X=413619.2743 e 
Y=7514558.7422. Deste com azimute de 234°45'01" e distância 109.732m chega-se ao vértice 
PTO5 com coordenadas X=413529.6623 e Y=7514495.4113. Deste com azimute de 234°44'02" 
e distância 87.363m chega-se ao vértice PTO6 com coordenadas X=413458.3320 e 
Y=7514444.9699, perfazendo um total de 468.220m confrontando com Evair Aparecido 
Moraes. Deste com azimute de 338°25'50" e distância 87.403m chega-se ao vértice PTO7 com 
coordenadas X=413426.2002 e Y=7514526.2525, confrontando com Rodolfo Nascimento 
Rodrigues. Deste com azimute de 57°31'50" e distância 180.130m chega-se ao vértice PTO8 
com coordenadas X=413578.1718 e Y=7514622.9555. Deste com azimute de 57°58'36" e 
distância 139.348m chega-se ao vértice PTO9 com coordenadas X=413696.3160 e 
Y=7514696.8470. Deste com azimute de 56°52'47" e distância 94.960m chega-se ao vértice 
PTO1, ponto origem deste memorial, perfazendo um total de 414.438m confrontando com Vitor 
Lopes da Silva. Benfeitorias Capril 700,00m2 e Residências 280,00 m2 Sebastião Ferraz Neto – 
Engenheiro Ambiental- CREA MG:5062668424-D). Eventuais interessados deverão se 
manifestar perante esta Serventia, no prazo de quinze (15) dias após a publicação deste edital. O 
interessado poderá  obter informações diretamente deste Registro de Imobiliário pelo telefone 
(35) 3472-1014, no  horário  09h00 às 12h00 e 13h00 às 17h00, pelo endereço eletrônico 
cartoriocachoeira@hotmail.com ou pessoalmente, mediante agendamento de horário por 
telefone.



“A Corrida dos Amigos é um evento que tem se 
tornando tradição no calendário esportivo de 
Santa Rita do Sapucaí. Apesar da pandemia, 
a c h a m o s  i m p o r t a n t e  m a n t e r  e s s e 
compromisso com os esportistas, porém, 
respeitando todas as orientações de segurança”, 
afirmou Leandro Murano. 

Para participar, eles deviam correr ou pedalar 
preferencialmente no percurso oficial  da 
Corrida dos Amigos, marcar o tempo e o 
trajeto em um aplicativo de corrida e enviar à 
organização do evento. As medalhas foram 
entregues em casa após validação das provas. 

A pandemia do Covid-19, doença causada pelo 
novo Coronavírus, mudou comportamentos e 
rotinas. No mundo dos esportes cancelou ou 
adiou diversas atividades esportivas no mundo. 
E os atletas e amadores encontraram uma nova 
forma de voltar às competições. Eles 
participavam sem ter contato direto com a 
organização do evento ou com outros 
esportistas. São as “corridas virtuais”. 
E entre os dias 1º e 30 de setembro, na onda 
virtual, uma prova reuniu 101 atletas de cinco 
cidades nas modalidades corrida 10,7 Km e 
ciclismo 21,4 Km. Desse total, 13 esportistas 
eram de Conceição dos Ouros e 9, de 
Cachoeira de Minas. Os outros atletas eram de 
Santa Rita do Sapucaí, Pouso Alegre e 
Paraisópolis. 
A 6ª edição da Corrida dos Amigos, de Santa 
Rita do Sapucaí, foi organizada por Leandro 

Murano, da Murano Eventos Esportivos, e teve 
como objetivo promover a prática da atividade 
física de acordo com as orientações de 
autoridades de saúde em meio à pandemia pela 
Covid-19. O formato virtual não gera 
aglomeração entre os atletas.
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Corrida Virtual: Atletas de Cachoeira e Conceição dos Ouros
participam da Corrida dos Amigos

Os esportistas da região participaram a distância nas modalidades corrida e ciclismo.

Sábado, 10 de outubro de 2020

E, com as competições de embaixadinhas, não 
tem sido diferente. Campeonatos têm sido 
realizados em todo o país para manter a 
competitividade em dia. Em onze competições 
realizadas em todo o país, o jovem de Conceição 
dos Ouros, Sérgio Lucas Rosa se destacou com o 
pr imeiro lugar  na categoria  adulto. As 
competições foram realizadas pelas cidades de 
Conceição do Rio Verde (MG), Água Boa (MT) 
Canindé (CE), Santa Cruz de Minas (MG), São 
Manoel (SP), Espírito Santo do Dourado (MG), 
Alto Taguari (MT), Portão (RS), Pouso Alegre 
(MG), Viamão (RS) e Colider (MT)

Driblando o período de distanciamento social em 
decorrência do combate à Covid-19, muitas 
modalidades esportivas vêm realizando torneios 
de maneira 'online'. Além de evitar o contágio da 
doença, este tipo de torneio traz economia para o 
atleta com hospedagem e deslocamento. 

Os movimentos foram gravados em vídeo pelos 
atletas e enviados para os organizadores dos 
campeonatos por Whatsaap, que contabilizaram a 
quantidade de embaixadinhas. Todos os vídeos 
enviados passaram por uma criteriosa análise de 
e mp r e s a  e s p e c i a l i z a d a  e m  p r o d u ç õ e s 
audiovisuais, para verificar possíveis cortes e 
edições.
Sérginho das Embaixadinhas, como é conhecido 

em Conceição dos Ouros, recebeu diversas 
premiações como troféus, medalhas, certificado 
pelo primeiro lugar da categoria adulto, um par de 
tênis de futsal e dinheiro.
Serginho é torcedor do Cruzeiro e pratica 
embaixadinhas há 10 anos. O atleta já foi destaque 
em reportagens de jornal e em emissoras de 
televisão como EPTV Sul de Minas, TV Poços e 
TV Alterosa. Para ele, as competições serviram 
para manter o ritmo em tempo de quarentena. “O 
título de um campeonato é muito importante 
para a carreira e o currículo de um atleta.”, 
afirmou o jovem atleta.
Ele conta que o próximo desafio é bater o record 
do carioca de São João da Barra,  José Luiz da Silva 
Berto, o professor Cannidia, que tirou 100 coletes 
sem deixar a bola cair no tempo de 8 minutos e 20 
segundos.
Nesse tipo de campeonato, vale o maior número 
de embaixadinhas, em qualquer parte do corpo e 
só interrompe quando a bola cair no chão ou 
bater  em qualquer outra superf ície. As 
embaixadinhas constituem um excelente 
exercício que desenvolve a habilidade e o 
equilíbrio do controle da bola, com um 
fortalecimento dos músculos abdominais e das 
pernas. Traz também benefício mental, através da 
melhora da capacidade de concentração. 

Jovem de Conceição dos Ouros
é destaque em torneios

virtuais de embaixadinha
O grupo Kaxubikers anunciou no último 23 
de setembro um novo adiamento para o 3º 
Trilhão Kaxubikers. A prova, que havia sido 
adiada para 15 de novembro por causa da 
pandemia de covid-19 (originalmente seria 
em 14 de junho), não será realizada neste 
ano e será incorporada à edição de 2021, 
prevista para 27 de junho.
De acordo com o grupo organizador, a 
decisão foi tomada considerando “a situação 
causada pela pandemia do Coronavirus 
COVID-19, e levando em consideração as 
normas e orientações da Secretaria de Saúde 
de Cachoeira de Minas”. Além disso, foi 
levado em consideração o fato do evento ser 
realizado em praça pública, causando riscos 
de aglomerações. Os inscritos na prova de 
2020 têm inscrição garantida na de 2021.
Também poderá ser feito o reembolso para 
os ciclistas que se inscreveram na edição de 
2020. O reembolso poderá ser solicitado 
pelo e-mail kaxubikers@gmail.com ou 
pelos telefones (35) 99102-4465 – Célio ou 
(35)99982-3371 - Pedro Henrique.
O 3º Trilhão Kaxubikers contará com três 

percursos demarcados por placas e 
sinalização visual, Pró, Light e passeio. O 
circuito Pró terá um percurso de 45 km e 
está com trechos técnicos e subidas elevadas 
chegando a aproximadamente 1.500 metros 
de altitude. Nesse percurso acontecerá o 
Desafio Uphill, com premiação em troféu 
para homens e mulheres. Já no circuito 
Light, os participantes percorrem 25 km, 
com pequenos trechos técnicos e maiores 
trechos de estrada plana, numa altitude que 
pode chegar a 700 metros. E o passeio é 
destinado a famílias e iniciantes. Ele será 
r e a l i z a d o  n u m  p e r c u r s o  d e 
aproximadamente 20 km, em estrada plana 
e sem trechos técnicos. No passeio, a altitude 
será de aproximadamente 400 metros.
O 3º Trilhão Kaxubikers é um evento 
esportivo e de caráter recreativo, de 
bicicleta, que reúne vários atletas em um 
passeio em trilhas da zona rural. Em 2019, o 
2º Trilhão de Mountain Bike de Cachoeira 
de Minas contou com a participação de 100 
ciclistas dos estados de Minas Gerais e São 
Paulo.

Trilhão Kaxubikers é mais
uma vez adiado,

agora para junho de 2021



Também foram detalhadas as atividades 
realizadas em todas os setores da prefeitura.

Segundo Maurício Viana, o município 
cumpriu o estabelecido em Lei, sendo o 
percentual aplicado de 26,06% em ações de 
saúde, 27,99% em Educação e 57,46% com o 
FUNDEB. Enquanto as ações de custeio de 
pessoal representaram 43,22%, estando o 
município de acordo com a LRF.

Participaram da Audiência Pública o 
Diretor de Meio Ambiente, Ademir 
Henrique Vilas Boas, a Secretária Municipal 
de Esportes, Eventos, Lazer, Cultura e 
Turismo, Aline Cristina da Costa, o 
Secretário de Obras, Gilson Faria de 
Oliveira, a Secretária de Educação, Maria 
Dorotéa Carvalho Pinto Martins, a 
Secretária de Saúde, Ronilda Paula Viana, a 
Secretária de Ação Social, Karina Mendonça 
Moreira Ribeiro e os vereadores José 
Raimundo de Carvalho, João Paulo 
Barbosa, Clodoaldo Donizetti Mendes e 
Josimar Edson de Moraes.

Foram expostos demonstrativos das 
despesas, receita e transferência de recursos, 
informações de pessoal, demonstrativos de 
aplicações para o cumprimento dos índices 
constitucionais, ações, e dados sobre os 
serviços de Saúde e Educação ofertados pelo 
município.
Estes  demonstrat ivos  dos recursos 
aplicados nas ações e serviços das áreas da 
Saúde, Educação, FUNDEB e despesas de 
pessoal permitem a transparência dos 
recursos aplicados pelo município, 
demonstrando as receitas arrecadadas no 
período e das despesas realizadas. A lei exige 

um cumprimento de no mínimo 15% de 
aplicação da receita resultante de impostos 
estaduais, com saúde, 25% com educação, 
60% com FUNDEB e o limite de 54% com 
despesas de pessoal, compreendida e 
proveniente de transferências e receitas 
próprias do município na manutenção e 
desenvolvimento das ações e serviços 
públicos.

Prestação de contas – Na Audiência, o 
prefeito Maurício Viana e sua equipe 
apresentaram a prestação de contas do que 
foi alcançado nos setores de educação, meio 
ambiente, saúde, infraestrutura, cultura, 
esporte e lazer de Conceição dos Ouros nos 
últimos quatro meses.

O prefeito afirmou que “estávamos 
aguardando uma certidão que foi solicitada 
na Receita Federal para continuar com a 
regularização, a qual foi emitida esses dias”, 
explicou Maurício Viana.

As construções das 122 casas iniciaram em 
2005. No dia 31 de dezembro de 2012, as 
pessoas entraram nas casas, que estavam 
inacabadas ou com o 'chão' batido, com o 
loteamento sem infraestrutura adequada, 
como ausência do sistema de água 
encanada, de esgoto, energia elétrica e 
pavimentação, faltando até mesmo um 
laudo do engenheiro que comprove a 
segurança do local.  

O prefeito de Conceição dos Ouros, 
Maurício Viana, anunciou a regularização 
das casas situadas no Bairro Cachoeirinha, 
no Conjunto Habitacional Benedito 
Martins da Silva, a fim de resolver a situação 
iniciada na noite do dia 31 de dezembro de 
2012. Serão 122 famílias beneficiadas pela 
regularização. Após a regularização, será 
possível efetuar a entrega dos lotes 
existentes no local para famílias carentes 
cadastradas nos programas assistenciais do 
Centro de Referência em Assistência Social 
(CRAS). 

Em sua explanação, Maurício comentou 
ainda  que o empréstimo no valor de R$ 2 
milhões do Banco de Desenvolvimento do 
Estado de Minas Gerais (BDMG), para a 
reestruturação do Pronto-atendimento 
Monsenhor José Roberto da Silva, poderá 
ser quitado com a dívida que o Estado tem 

para com o Município. “Não deixaremos 
dívidas para o próximo gestor. Esse 
empréstimo poderá ser pago com o 
dinheiro que foi  ret ido pelo então 
governador Fernando Pimentel (PT). Além 
de haver recursos para pagar o empréstimo, 
deixaremos dinheiro em caixa”, afirmou.
Maurício Viana destacou, também, que o 
projeto de engenharia para duplicação da 
Ponte Olímpio Vilas Boas foi encaminhado 
para a Caixa Econômica Federal. “Estamos 
finalizando a desapropriação da casa para 
dar início a licitação da duplicação da 
Ponte”, comentou.
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CPNJ do Jornal: 18.886.354/0001-40  -  Valor: R$ 140,00

Em Audiência Pública, Maurício Viana presta contas e anuncia
a regularização das escrituras das casas do bairro Cachoeirinha
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Na Memória de Personalidades:
A devoção à Nossa Senhora Aparecida

11FOLHAP O P U L A R MEMÓRIAS

A religião sempre esteve arraigada com a história do nosso povo. Os santos católicos foram primordiais na fundação do município. E, anterior a 
história de fundação de nossos municípios, uma santa tem atraído peregrinos não só de Cachoeira de Minas e Conceição dos Ouros, como outros lugares 
do país, Nossa Senhora Aparecida. A devoção e a fé do povo de Cachoeira de Minas e Conceição dos Ouros em Nossa Senhora Aparecida perpetua-se até os 

dias de hoje.
Nesta edição, a coluna 'Na Memória de Personalidades' traz a história de devoção a esta santa que se tornou padroeira do Brasil. O relato é de João 

Carlos Costa, filho do ex-sacristão e romeiro  João de Faria Costa.

Os primeiros registros fotográficos 
de romarias de Cachoeira de Minas 
até o santuário nacional de 
Aparecida, no interior de São Paulo, 
surgiram a partir da década de 40, 
do século XX. Mas, antes, os romeiros 
já visitavam a Santa Padroeira do 
Brasil. A viagem era feita em carros 
de boi, trem ou de cavalos. 
Posteriormente foram realizadas 
em jeep Willys.

Nas décadas de 50 e 60, as romarias 
eram feitas em veículos jardineira. 
Destaca-se a jardineira do Sr. 
Cardoso e do Sr. Silas. Mas o 
transporte continuava sendo feito 
de caminhões também. Outros 
romeiros preferiam ir a pé ou a 
cavalo.

Em Cachoeira de Minas, as romarias 
aconteciam sempre no mês de 
setembro. Elas são um momento muito 
aguardado pelos fieis.

Na década de 40, os romeiros faziam 
a peregrinação em caminhões pau-
de-arara. Essas romarias duravam 
cerca de três dias. Eles levavam até 
lenha para cozinhar. Os romeiros 
repousavam em ranchos próximos a 
estação de trem. Em seguida, 
caminhavam em procissão até a 
basílica velha. O padre liderava a 
romaria. E, em filas, os romeiros 

caminhavam atrás rezando o terço. 
As romarias se concentravam na 
Igreja de São Benedito.

A partir da década de 70, as 
r o m a r i a s  p a s s a r a m  a  s e r 
realizadas em ônibus. Elas eram 
realizadas em veículos como kombis, 
carros, micro-ônibus e vans. Os fieis 
saiam de madrugada e retornavam a 

noite. Mesmo assim, haviam os que 
preferiam continuar indo a pé ou de 
cavalo.

Dois homens foram responsáveis por 
muitas romarias na cidade, João de 
Faria Costa e José Gabriel de 
Rezende. João de Faria Costa, o 
popular Joãozinho Sacristão, 
organizou romarias durante 64 
anos, entre os anos de 1948 e 2012. E 
José Gabriel de Rezende, o Zé Loreto, 
coordenou romarias durante o 
período de 49 anos, de 1958 a 2007.
A fé e a devoção em Nossa Senhora 
Aparecida era o que motivava os 
romeiros nessa viagem. Seja para 
fazer um pedido ou pagar uma 
promessa. Aparecia se tornou o 
caminho mais concorrido dos 
mineiros. 

Mas, com fé e esperança, os fiéis 
creêm que tudo vai passar. E as 
romarias voltarão para que todos 
os fieis possam expressar, de forma 
presencial, a devoção a padroeira 
do Brasil.

Por conta da pandemia do novo 
Coronavirus (Covid-19), este foi o 
primeiro ano que a romaria ao 
Santuário Nacional de Aparecida 

não foi realizado no município. 
Durante esse período de isolamento 
social, as igrejas realizaram 
celebrações virtuais. Foi uma 
situação muito triste para todos.

Quer receber o jornal Folha Popular no seu WhatsApp?

e receba
gratuitamente

o Folha Popular direto no seu celular!

Nos envie uma mensagem no número (35) 9 9875-8147

Anuncie conosco!
(35) 9 9875-8147

Sábado, 10 de outubro de 2020

CNPJ Candidato: 38.985.780/0001-49
CNPJ Jornal: 18.886.354/0001-40
Valor: R$ 140,00
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CNPJ Candidato: 39.026.628/0001-00  -  CNPJ Jornal: 18.886.354/0001-40  -  Valor: R$ 140,00

Olá,

Sou João 
Tarcísio, mais 

conhecido 
como Tarcísio 

Júnior. Tenho 24 
anos e sou 

estudante de 
engenharia de 

produção. 
Também sou 
empresário 

cachoeirense. 
Tenho orgulho 
de viver nesta 

cidade. E quero  
estar lutando 
por melhorias 

para Cachoeira 
de Minas.

Desde cedo, aprendi com meus pais a importância da 
honestidade, da responsabilidade e do trabalho.

Se eleito, buscarei o diálogo com a população e com os 
representantes do  Poder Executivo. Lutarei pela criação de 
empregos e de espaços de lazer e por melhorias na área da 

saúde. Também trabalharei pela valorização da cultura local e 
pela preservação do meio ambiente.

Muito Obrigado!

Por isso, peço o seu voto de confiança no dia 15 de novembro.



Fazer a diferença,

não é um compromisso,

mas uma obrigação. C
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Vipsol
ENERGIA  SOLAR

Ofertas válidas até 16/10/2020
ou enquanto durarem os estoques.

PELO WHATSAPPPELO WHATSAPP

RECEBA NOSSAS OFERTAS EXCLUSIVAS

PELO WHATSAPP
ENVIE UMA MENSAGEM PARA O NÚMERO

(35) 9 9922-6783

Sábado, 10 de outubro de 2020

Ovos Ismeria
Médios e Filmados
Bandeja 30 unid.

,798

Biscoito Renata
Leite, Maisena, Maria, Cream Cracker

e Água e Sal (Exceto Gergelin)
740g

,795

Café Ilustre
Extra Forte

500g

,796

O Hospital de Amor, anteriormente conhecido como Hospital 
de Câncer de Barretos é uma instituição de saúde filantrópica 
brasileira especializada no tratamento e prevenção de câncer 
com sede em Barretos, São Paulo.

Participam da campanha o Espaço da Beleza (Lurdinha Romão), 
Salão da Eliane Peixoto, Salão Fashion  (Salão da Nieide), Vivi'Arts 
(Viviane Gama Cruz), Bella Mac (Salão da Claret), Bella Beauty 
(Salão da Ana Alice), Salão da Kelly,  Novo Stilo (Salão da Ivanilda-
Paraisópolis) e Dell Cabeleireiro.

Durante o mês de outubro, as clientes que fizerem uma restauração 
capilar com ácidos hialurônico, um produtos da Aramath Cosmético,  
estará contribuindo financeiramente com o Hospital do Amor. 
Aquelas que participarem da campanha concorrerão a uma cesta de 
produtos de beleza da Aramath.
As clientes e a população podem também ajudar o Hospital do Amor 
com doações de produtos de higiene e beleza. Os produtos podem ser 

entregues nos salões de beleza ou com os coordenadores do Hospital 
de Barretos no município, Josi e Régis.

Nove salões de beleza de Cachoeira de Minas e Paraisópolis se 
uniram em prol do Hospital do Amor, localizado na cidade de 
Barretos, no interior de São Paulo. A iniciativa, que marca o “Outubro 
Rosa” conta com o apoio da empresa Aramath Cosméticos. 

Campanha une os salões de beleza em
prol do Hospital do Amor

Aproveite este mês para adquirir os produtos da linha Aramath e fazer  uma  restauração
capilar com preço promocional, contribuindo para uma boa causa.
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