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Na coluna 'Na Memória de
Personalidades”,

100 anos de nascimento de
Hélcio Alfredo de Carvalho.  
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Jornal Folha Popular
publica errata.
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Festa da Padroeira
é celebrada

em meio a restrições.

Confira a cobertura da inauguração do Centro Municipal de Educação Infantil.

O bairro Cachoeirinha, em Conceição dos Ouros, ganhou um Centro Municipal de 

Educação. Inaugurado na manhã de ontem, 5, o Centro Municipal de Educação Infantil  vai 

atender crianças do berçário até a Educação Infantil. O espaço recebeu o nome do 

Prefeito João Batista Ribeiro de Carvalho. 

Mauricio Viana inaugura CentroMauricio Viana inaugura Centro
Municipal de Educação InfantilMunicipal de Educação Infantil

no bairro Cachoeirinhano bairro Cachoeirinha

Mauricio Viana inaugura Centro
Municipal de Educação Infantil

no bairro Cachoeirinha

TUDO A PRONTA ENTREGA!

TUDO A PRONTA ENTREGA!

TUDO A PRONTA ENTREGA!

ENTREGAMOS EM ATÉ 48 HORAS

AINDA DÁ TEMPO

DE RENOVAR A SUA CASA 

Sul de Minas está na
Onda Amarela do
Minas ConscientePáginas 6

a s u a m e l h o r o p ç ã o !

AV. BARÃO DO RIO BRANCO, 199 - CENTRO - CONCEIÇÃO DOS OUROS
(35) 3653-1259 /       (35) 9 9270-6755         BOTTUS MÓVEIS & DECORAÇÕES

PRO FINAL DO ANO!

MÓVEIS, COLCHÕES, ESTOFADOS

E ELETRODOMÉSTICOS



Contando os minutos para 2021

2020 foi um ano que, com 
certeza, não deixará saudades. 
Muitos já estão até contando os 
minutos para que 2020 chegue 
ao fim e rezando para que 2021 
s e ja  melhor. O ano  ficou 
m a r c a d o  p e l a  s i t u a ç ã o 
catast rófica  da  C ovid-19 , 
provocando a morte de cerca de 
180 mil pessoas no Brasil. E o 
coronavírus trouxe também 
consequências na economia 
com perdas para boa parte da 
população, que teve a renda 
reduzida ou perdeu o emprego 
devido à crise econômica, a 
m e s m a  q u e  l e v o u  a o 
fechamento de várias empresas. 

O fato é que o brasileiro médio, 
aquele que faz e refaz contas 
para que o salário pelo menos 
cubra as despesas, é o que mais 
e s t á  s o f r e n d o  c o m  e s s a 
pandemia, esperando um plano 
de  vacinação do governo 
federal. 
E para piorar, estamos pagando 
mais caro a energia elétrica. A 
Aneel, agência que regula o 
setor, autorizou a cobrança da 
bandeira vermelha, o que 
i mp l i c a  e m  u m  au m e nt o 
superior a R$ 6 a cada 100 kWh 
consumidos. É um gasto a mais 
para todos. E, nesse período de 

verão, com o home office ainda 
vigente, a tendência é ficar mais 
amarga para o consumidor que 
u t i l i z a  v e n t i l a d o r  e  a r -
c o n d i c i o n a d o  o u  o u t r o s 
mecanismos para aliviar o calor.
2020 se aproxima do fim. Faltam 
27 dias para um novo ciclo se 
iniciar. Mas muita água (turva) 
ainda pode passar por baixo 
dessa ponte.  Esperamos que 
nossa previsão pessimista esteja 
errada. Mas, parece que não 
vemos uma luz no final do túnel.
Mas, independente da situação, 
cremos na força do brasileiro de 
lutar e se reinventar para buscar 
uma situação melhor.  E, como 
somos bras i le iros , vamos 
continuar 'matando um leão por 
dia ' , como diz um ditado 
popular.

E, quando vemos esperança em 
meio ao caos, que o coronavírus 
vinha perdendo sua força, eis 
que ele volta com força. O 

Estado de Minas Gerais voltou 
a t r á s  e  r e s t r i n g i u  o 
funcionamento de a lguns 
comércios e espaços públicos ou 
privados nos últimos dias. 
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Plantão 98445-7834 (24 horas)

Padre Heraldo
heraldoreis@yahoo.com.br

 Estamos todos em busca da felicidade! Alguns buscam uma 
receita para ela, outros, não acreditam que ela seja real. Alguns acreditam 
que ela é passageira, de modo que não existe felicidade, mas momentos 
felizes. Uma parcela da população acredita que o dinheiro traz felicidade. 
Há os que dizem que felicidade é uma sensação de bem-estar, passividade, 
harmonia com o cosmo, paz interior. Há também aqueles que só 
acreditam numa felicidade “eterna” (no paraíso), enquanto, na terra, 
padecemos como que num “vale de lágrimas”. 

 No próximo artigo, tratarei do tema “O grito não escutado” de 
muitas pessoas que experimentam uma angústia existencial profunda, 
capaz de lhes roubar a alegria e o desejo de viver. O grito não escutado é 
um grito pelo sentido da vida.

 Nos próximos artigos, pretendo apresentar aos (as) leitores (as) 
algumas abordagens do comportamento humano, baseando-me no 
pensamento de Viktor Emil Frankl (1905-1997), psicólogo e psiquiatra 
austríaco. Viktor criou um método de tratamento psicológico que 
denominou logoterapia, uma das dissidências da psicanálise freudiana 
surgidas em Viena e uma das muitas teorias sobre motivação básica do 
comportamento humano. 

 Poderia trazer aqui, as várias abordagens da felicidade na 
filosofia, na teologia, nas religiões, na psicologia etc., no entanto, apresento 
algumas definições, que poderíamos chamar de padrões de pensamentos e 
comportamentos em relação a felicidade: “capacidade de adaptação à 
novas situações, buscar objetivos de acordo com as características 
pessoais, riqueza em relacionamentos humanos, possuir uma forte 
identidade étnica, ausência de problemas, ser competente naquilo que se 
faz, enfrentar problemas com a ajuda de outras pessoas, receber apoio dos 
pais, parentes e amigos, ser agradável e gentil no relacionamento com 
outras pessoas, não superdimensionar falhas e defeitos, gostar daquilo que 
se possui, ser autoconfiante, pertencer a um grupo e independência 
pessoal”. 
 Percebe-se que não é tarefa fácil definir o que é a felicidade, pois 
depende do tipo de abordagem desejamos fazer. No entanto, não é possível 
falar de uma felicidade autêntica sem falar de um outro tema atrelado a ela, 
o sentido para a vida. Quando dizemos que estamos em busca da 
felicidade, na verdade, estamos em busca de um sentido para a vida ou um 
significado para a vida. 

 Para Viktor Frankl, o sentido para a vida é a base, até mesmo a 
“pedra fundamental” para uma vida feliz. A felicidade para ele não 
significa ausência de dor e sofrimento. Por incrível que pareça, muitos até a 
encontram no “calvário do sofrimento”. 
 O sentido para a vida, ao contrário do que pensamos na maioria 
das vezes, não se recebe como herança genética e nem nos é transmitido 
pelos demais. “Pode-se dizer que os instintos são transmitidos através dos 
genes e os valores através das tradições, mas quanto aos significados, do 
momento em que são únicos, eles são objeto de descoberta pessoal” 
(Viktor E. Frankl, 1978). Dito em outras palavras, cada um deve-se colocar 
na busca de um sentido autêntico que preencha a existência. Aquilo que 
para mim dá significado à vida, pode não dar ao outro. Somos únicos, de 
modo que, o que dá significado para a vida, também é único. 
 Existe receita, segredo, para uma vida feliz, cheia de sentido? O 
segredo da felicidade é que não há segredo. É uma questão de dar sentido à 
vida.

Em busca da Felicidade: Existe receita, segredo?

X Red
Especialidade da casa9 8428-1806

Lanche de verdade!

Sábado, 05 de dezembro de 2020

9 9875-8147

9 9875-8147

SOUZA

REVENDA
AUTORIZADA

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

9 9954-4815
9 9937-9885

Água e Gás

SOUZA ÁGUA E GÁS

CONSULTORA
TUPPERWARE

Gabi eitasGabi eitasGabi eitas
Consultora Tupperware

(35)9 8476-0585
@gab.itupperware

ERRAMOS:
Por erro de edição, o texto “Luís Fernando é eleito prefeito de Conceição dos Ouros” (edição 
nº 127, página 5) informou incorretamente que o candidato Luis Fernando Rosa de Castro 
havia perdido “apenas em duas seções, ambas no Centro Educacional Professora Maria José 
Rosa (Bairro Cachoeirinha). A diferença foi de 44 votos”. Nas duas seções, localizadas no 
Centro Educacional Professora Maria José Rosa, o candidato obteve 395 votos enquanto o 
adversário Zezé teve 357 votos, uma diferença de 38 votos. Nas seções do Centro Educacional 
Professora Maria José Rosa, a chapa Luis Fernando perdeu em uma e ganhou em outra.
O candidato eleito Luís Fernando perdeu na única seção da Escola Municipal José Olímpio da 
Silva (Bairro Campo do Meio) por 31 votos. Nesta seção, ele obteve 136 votos enquanto o 
adversário, 167. 
E nas quatro seções da Escola Municipal Maria de Fátima Lopes (bairro Chácara dos 
Euclides), a diferença foi de 34 votos a favor de Luís Fernando. O candidato eleito teve 457 
contra 423 de seu adversário.



Trabalho ou emprego? O que você procura?

 Na ACICAM, um dos serviços que prestamos e que oferece ao cidadão, tanto sem experiência como com algum 
tipo de formação e experiência, uma oportunidade no mercado de trabalho, chama-se Balcão de Empregos. É natural que as 
pessoas se sintam mais atraídas e dispostas a exercer uma função com a qual tenham alguma afinidade. Esta oportunidade 
vem atrelada àquilo que a contratante visa: uma pessoa que vai realmente exercer a função considerando o cargo como um 
“trabalho” e não apenas um “emprego”. Neste sentido, o serviço além de oferecer oportunidades para quem muitas vezes não 
tem chances de ser conhecido, busca profissionalizar a mão de obra proporcionando no final para a contratante uma pessoa 
que de fato ofereça “trabalho”, porque tem aptidão, busca crescimento e quer adquirir habilidades e aprimorá-las, além de 
muitas vezes ter a oportunidade de tomar iniciativas, decisões e fazer parte de um objetivo comum.  

 Duas palavras que trazem similaridade, porém são diferentes e muitas pessoas não sabem disso. Ambas são 
utilizadas para explicar de certa forma um “ofício”, que pode ser qualquer atividade de trabalho com técnicas e habilidades 
específicas, uma profissão. 
 É muito comum que as duas palavras sejam usadas como sinônimos, mas são distintas. Pode parecer difícil 
diferenciá-las, porque temos a cultura de colocá-las com o mesmo sentido, que é aquela função que desempenhamos todos 
os dias nos cargos que ocupamos. Mas uma fala de trabalho exclusivo por renda – emprego - e a outra designa aquilo que é 
feito por aptidão e prazer – trabalho – e que pode ou não ser remunerado. 

 Há três anos iniciamos com este serviço na ACICAM, que prestamos tanto para associados como para empresas 
que não são associadas à entidade, e ao longo dos processos de recrutamento e seleção para vagas que realizados fomos 
formatando e melhorando, mas a busca por soluções diferenciadas é algo constante. Isso nos permitiu o entendimento 
profundo na diferença entre as duas palavras, tanto que nossa proposta é com base na palavra “trabalho”, porque “emprego”, 
todo mundo quer.  
 O conceito de emprego surgiu por volta da Revolução Industrial, com uma relação entre homens que vendem 
sua força de trabalho por remuneração e os proprietários das empresas/indústrias que compram esta força em troca de um 
salário. Não é uma teoria, é um fato real. 
 Analisando diversas situações que passamos e conversando com pessoas que contratam, podemos afirmar que 
ainda há muitas pessoas que buscam “emprego” porque muitas vezes no período de experiência se dedicam e quando são 
efetivados, continua o cenário, mas muda a atuação e começam os problemas.
 Moramos numa região privilegiada, porque tem oferta de emprego, para todos os gostos. O que precisa é que as 
pessoas se preparem para isto, tenham força de vontade, queiram progredir e levar o progresso para o local de trabalho. 
 Com frequência vemos nos meios de comunicação - apesar deste ano ter sido bem difícil por conta da pandemia 
que ainda está instalada – que existem várias vagas de emprego, porém faltam pessoas especializadas e/ou com o mínimo de 
estudo e conhecimento. Em outros casos, e cito um que passamos aqui na associação: houve anúncio para uma vaga que não 
exigia experiência, porém não houve procura. Aí fica difícil entender como as pessoas reclamam da falta de emprego, mas 
quando surge uma oportunidade deixam passar. 
 Muitas pessoas reclamam, mas também não fazem nada para melhorar seu currículo. Não fazem um curso – on 
line são milhares de ofertas e muitas vezes gratuitas – e se já estão em alguma área não buscam se especializar. 
 Tenha em mente que empregos existem, mas o que o mercado quer é trabalho e pense que se você quer se manter 
no mercado é isto que deve buscar.
 Alessandra Leão

 Mais recentemente, o deputado Zero Três (quem acompanha o 
noticiário sabe como o presidente se refere a seus filhos), ocupando a 
presidência da comissão de relações exteriores da Câmara, acusou a 
tecnologia 5G chinesa de ser instrumento de espionagem. Os chineses 
reagiram com discurso duro, e o Ministério das Relações Exteriores acusou os 
chineses de serem desrespeitosos com o deputado. O desrespeito do deputado 
ao fazer acusação infundada parece não importar. O fato de que espionagem 
comprovada na história recente veio de outro governo, “democrático”, 
também não é levado em conta. Refiro-me ao episódio da época do Obama e 
da Dilma. 

 Temos críticas a fazer aos chineses. Contudo, nas questões de 
comércio, é melhor deixar o radicalismo de lado. Hoje a China é nosso maior 
parceiro comercial. Se você não pode tomar vacina chinesa, é aconselhável 
que se livre rapidamente de seu celular made in China, ou de suas roupas 
igualmente importadas de lá. E também pense em novos compradores para 
nossa soja e nosso minério de ferro.

 O Brasil tem muitas diferenças com a China. O sistema político deles 
difere totalmente do sistema liberal ocidental. Contudo, o sistema econômico 
é muito parecido. Depois de morte de Mao Tsé Tung, em 1976, os novos 
dirigentes chineses viram que o sistema comunista era incapaz de resolver 
todos os problemas do país. Promoveram uma abertura econômica, na qual as 
empresas privadas têm destaque. A combinação de economia capitalista com 
centralismo político levou a China a disputar a liderança da economia 
mundial. A força econômica é acompanhada de capacidade científica. 

 Do outro lado do mundo, enquanto o pai presidente se recusa a 
reconhecer a vitória de Joe Biden na eleição americana, o filho Zero Três (de 
novo ele), ao ver a inversão da dianteira na apuração da eleição em um dos 
estados de lá, posta na rede: “Estranho”. Estranho é um deputado, presidindo 
importante comissão legislativa, não entender o mapa sociológico do país que 
ele e o pai tanto admiram, e a cuja bandeira o pai presta continência. Estranho 
é pôr em risco a tradicional amizade entre os povos por uma mera troca de 
governo. Estranho é um governo de um país relativamente fraco como o 
nosso, quando comparado à China e aos Estados Unidos, conseguir arranjar 
conflitos com as duas potências simultaneamente. A história ensina que lutar 
em várias frentes é o caminho mais rápido para a derrota. 

 Há algum tempo deparei-me com um vídeo no qual Magno Malta 
questionava se tomaríamos alguma coisa vinda da China. Podemos esperar 
encontrar esse tipo de manifestação em qualquer cidadão comum 
desinformado, mas quem fez o vídeo é um ex-senador da República. Pelo nível 
infantil de argumentação (ou de falta dela), vemos o baixo nível da política 
pátria.

 Enquanto o governo de São Paulo faz parceria com os chineses para 
obter a vacina, o governo federal faz parceria com os ingleses. Outras parcerias 
são possíveis. Qual é a melhor? É difícil dizer. A chinesa tem a vantagem da 
promessa de que a sua vacina será bem público mundial, o que significa que, 
cedida a tecnologia, poderemos produzir aqui sem pagar royalties. 

Radicalismo

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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 A economia colaborativa segue os três pilares da sustentabilidade: 
ambiental, econômico e social.

 Por fim, em outras palavras ao invés de apenas acumular riqueza, é 
necessário compartilhar.

 Há inúmeras denominações para o termo economia colaborativa: 
consumo colaborativo, economia compartilhada, economia em rede. De uma 
forma sucinta economia colaborativa é um conceito que compreende o acesso a 
bens e serviços por meio do compartilhamento, em vez da simples aquisição.

 O que mudou daqueles tempos para os dias atuais foi que graças a 
globalização e os avanços tecnológicos essa interação entre as pessoas ficou mais 
fácil. 

 Atualmente muitos consumidores estão focados mais no lado social do 
que no lado econômico. Esses consumidores estão buscando adquirir produtos 
que além de satisfazer suas necessidades possam de alguma forma auxiliar na 
preservação do meio ambiente. É perceptível que a economia colaborativa gera 
inúmeros benefícios para o meio ambiente e para toda a sociedade.

 Se formos refletir sobre esse assunto, podemos perceber que economia 
colaborativa não tem nada de novo, os nossos ancestrais já a praticavam quando 
trocavam produtos para sua subsistência. 

 É importante refletir que as relações de consumo mudaram. Não basta a 
empresa apenas querer vender seus produtos; é necessário ir mais além e entregar 
uma experiência mais completa. 

 Fazer uma análise e apontar os impactos da economia colaborativa em 
todo mundo é algo complexo. Porém, pode-se dizer que as práticas econômicas 
jamais serão as mesmas.

 Provavelmente em algum momento dessa vida moderna você já usufruiu 
ou usufrui da economia colaborativa, mesmo que não dê conta disso. Pedir um 
motorista particular por aplicativo, assistir filmes por meio do streaming, 
encomendar comida são alguns exemplos de serviços oferecidos nesse novo 
modelo de economia denominado de economia colaborativa.
 Considerando que as nossas necessidades são ilimitadas e os recursos 
naturais escassos, torna-se cada vez mais evidente a preocupação com a 
degradação exacerbada do meio ambiente. Pensando nessa degradação, as 
empresas começaram a refletir sobre novos modelos de negócios e buscaram criar 
mecanismo para a preservação do meio ambiente bem como criar negócios 
sustentáveis.
 Esses novos modelos de negócios levam em consideração não só a redução 
do consumo dos recursos que afetam à exploração do meio ambiente, mas também 
toda a cadeia produtiva desde a produção até o descarte adequado desse produto. 

Geovany Rosa Pires
@professorgeovany

ECONOMIA COLABORATIVA
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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 
Espiritismo". 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.

Campanha de Natal arrecada
balas para crianças carentes

do Distrito do Itaim

Para quem quiser contribuir, não há limite 
de doação. Mais informações pelo telefone 
(35) 99883-3859, com Rosalina.

Uma voluntária criou uma campanha para 
arrecadar balas para montar kits e entregar 
as crianças do Distrito do Itaim e bairros 
circunvizinhos, no dia 25 de dezembro, em 
comemoração ao Natal. Este é o vigésimo 
primeiro ano que as crianças recebem as 
guloseimas. A campanha vai até o dia 15 de 
dezembro.

A voluntária conta que a ideia nasceu em 
1999, quando a sua avó Joaquina Lázara da 
Silva fez a entrega das guloseimas com 
recursos próprios. Esse ato de solidariedade 
de Joaquina aconteceu até 2019, quando a 

neta Rosalina assumiu essa ação social.
A festa de Natal das Crianças do Distrito do 
Itaim tem os seguintes apoiadores: 
Agropecuária do Doty,  Nei do Pão, Jornal 
Folha Popular, Hortifruti do Ailton, Marlene 
Cabeleireira, Açougue Itaim, Bar do 
Edemilson, Bar do Amauri, Bar e Mercearia 
do Celso, Brechó da Dalva, Pezão Material 
para Construção, Eva Modas, Eliety 
Manicure, Bruno Advogados, Nagata Flores, 
Luana Doces Margarida Manicure, Valdira 
Cabeleireira e  Comunidade Santo Antônio 
do Itaim.

De acordo com a voluntária Rosalina Silva 
Costa, a intenção é distribuir 250 kits para 
crianças de 0 a 11 anos. Será realizada uma 
festa natalina com a presença do Papai Noel 
na Praça da Independência e a entrega dos 
kits que conterão balas, pipoca e um 
minipanetone, além de brinquedos. 
Também serão entregues os kits para os 
idosos e as pessoas doentes da região. 
“Quanto mais conseguirmos arrecadar, 
mais sacolinhas serão montadas. Os kits 
contem tudo que as crianças adoram, vão 
fazer a alegria de muitos pequenos”, disse 
Rosalina.

COMUNICADO IMPORTANTE

Arrecadação ocorre até o dia 15 de dezembro.

Sábado, 05 de dezembro de 2020

Oportunidade de Negócio

(35) 9 9894-3967

3472-2091

9 8439-6541

Valor: R$ 120.000,00

Loteamento novo
próximo a APAE

documentação ok
área do terreno:  200,00 m²
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Coordenação Voluntária do
Hospital do Amor divulga balanço

da Campanha “Outubro Rosa”

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 “Outubro Rosa” o 

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

A Campanha “Outubro Rosa”, realizada por nove 
salões de Cachoeira de Minas e Paraisópolis, 
arrecadou R$ 1816,00 para o Hospital do Amor, 
em Barretos (SP). Essa arrecadação foi 
conseguida através de parte da renda da 
hidratação capilar com o ácido hialurônico, um 
dos produtos da Aramath Cosmético e de 
do aç õ es  em  d in he i ro. Tamb ém  for am 
arrecadadas 54 cestas de produtos de higiene e 
beleza, 100 botões de rosa e 100 chaveiros.

Cachoeira de Minas e Conceição
dos Ouros alcançam nota
máxima no ICMS Turístico

O ICMS Turístico é garantido através da Lei 
Estadual n° 18.030, de 12 de janeiro de 2009, a lei 
Robin Hood. A listagem com todos os municípios 
habi l itados pode ser  conferida no l ink: 
https://www.icmsturismo.mg.gov.br 

Os dois municípios da área de cobertura do jornal 
Folha Popular fazem parte do Circuito Serras 
Verdes do Sul de Minas, que abrange 19 cidades, 
Bom Repouso, Bueno Brandão, Cachoeira de 
Minas, Camanducaia, Cambuí, Conceição dos 
Ouros, Congonhal, Consolação, Córrego do Bom 
Jesus, Estiva, Extrema, Gonçalves, Itapeva, 

Munhoz, Sapucaí Mirim, Paraisópolis, Senador 
Amaral, Tocos do Moji e Toledo.
Entre os critérios de aprovação estão participar de 
um circuito turístico reconhecido pela Secult; ter 
uma política municipal de turismo elaborada e, 
pelo menos, em processo de implementação; 
possuir Conselho Municipal de Turismo 
(Comtur) constituído e em funcionamento 
regular; e ter um Fundo Municipal de Turismo 
(Fumtur) devidamente regulamentado e em 
operação.

A nota é  dada de acordo com as  ações 
desenvolvidas pelo executivo da cidade, 
principalmente através da Secretaria Municipal de 
Turismo, para o fortalecimento e desenvolvimento 
turístico local.

A habilitação do ICMS Turismo acontece de ano 
em ano e, portanto, para receber os repasses, os 
municípios têm que se enquadrar anualmente em 
todos os critérios.

Foi publicado no último 12 de novembro, no 
Diário Oficial do Estado de Minas Gerais, a lista 
dos municípios para receber o ICMS Turístico em 
2021, ano referência 2019. Dos 853 municípios, 
359 foram habilitados, segundo listagem do 
Governo de Minas por meio da Secretaria de 
Estado de Turismo. No Sul de Minas, 82 das 146 
cidades foram habilitadas. 
E mais uma vez Cachoeira de Minas e Conceição 
dos Ouros atenderam todos os requisitos 
estabelecidos e apareceram na lista dos municípios 
contemplados com nota máxima 10. Não foram 
divulgados os valores que cada Município deve 
receber no próximo ano.
Até o mês de setembro, Cachoeira de Minas 
recebeu R$ 29.487,15 para aplicação no turismo. E 
Conceição dos Ouros recebeu neste ano R$ 
29.483,02.

Aulão de Yoga e Tai Chi Chuan
arrecada ração para animais

abandonados em Ouros

O yoga nasceu na Índia e reúne um conjunto de 
práticas físicas e contemplativas que envolvem 

grandes movimentos e produzem força e 
flexibilidade para a sua saúde. O Tai chi chuan é 
uma arte marcial chinesa que trabalha o foco e a 
concentração. A prática melhora a flexibilidade e 
diminui o estresse.

A programação contou ainda com um workshop 
de sal de ervas e terapia de reiki com as voluntárias 
Isabela de Matos Pinto, Andreia Aparecida 
Machado e Neiva Benedita Prado. As aulas de yoga 
e thai chi chuan foram apresentadas pelos 
instrutores Paulo Araújo de Almeida e Helison 
Viana, respectivamente.

O “Aulão de Yoga e Tai Chi Chuan, organizado pelo 
Espaço Hare e pelo grupo Reiki Amor e Vida, 
aconteceu no último sábado, 28, no Áureo Clube 
Campesino João Silvério Rosa. O evento reuniu 31 
pessoas, e arrecadou mais de 65 kg de ração em 
prol dos animais abandonados de Conceição dos 
Ouros. 
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Com as restrições causadas pela pandemia, os fieis 
estão participando de outras ações para ajudar a 
paróquia. Uma delas foi a campanha dos envelopes 
contendo as  ofer tas , intenções , pedidos  e 
agradecimentos dos fieis. Esses envelopes foram 
recolhidos durante a peregrinação da imagem de 
Nossa Senhora da Conceição. Além dessa Campanha, 
a Paróquia realiza a Ação entre Amigos, com o sorteio 
de sete prêmios.

Além das celebrações eucarísticas presenciais 
realizadas entre os dias 29 de novembro e 8 e 
dezembro, a novena e as missas também estão sendo 
transmitidas pela página do Facebook e pela Rádio 
Minas Sul FM.

A celebração de hoje, 5, será presidida pelo pároco, Pe. 
Reinaldo dos Santos. E neste domingo, dia 6, a 
celebração será conduzida pelo Pe. Mauricio Rowan 
Peixoto, da Paróquia São Sebastião, em São Sebastião 
da Bela Vista. E o último dia da novena, 7, terá a 
presença do Pe. Omar Aparecido Siqueira, da 
Paróquia Santa Rita em Santa Rita do Sapucaí. Nesse 
dia acontecerá a inauguração da imagem gigante de 
Nossa Senhora da Conceição, instalada na Praça José 
Maria de Souza. E as comemorações de Nossa 
Senhora da Conceição se encerram no dia 8, dia da 
santa, com missas na igreja matriz.

Neste ano, os festeiros são os casais Dênis Donizetti da 
Silva e Maria de Lourdes da Silva e João Batista dos os 
Santos e Maria Gorete Maia dos Santos.

Desde o início do isolamento social no município, a 
Igreja de Nossa Senhora da Conceição passou por 
cinco meses sem público nas missas até receber a 
autorização para retomada gradual das celebrações 
com distanciamento entre os fieis no fim de agosto.

Durante os primeiros dias da novena, as celebrações 
religiosas foram conduzidas pelo Cônego Vonilton 
Augusto Ferreira (Paróquia do Bom Jesus- Pouso 
Alegre), Pe. Maycon Vinícius Leal Silva (Paróquia 
Santa Rita- Santa Rita do Sapucaí), Pe. Heraldo José 
dos Reis (Paróquia de São João Batista- Cachoeira de 
Minas), Pe. Sebastião Márcio (Paróquia Nossa 
Senhora de Fátima – Santa Rita do Sapucaí), Padre 
Benedito Ferreira da Costa (Paróquia de São João 
Batista- Cachoeira de Minas) e Pe. José Francisco 
Ferreira (Paróquia Nossa Senhora de Fátima – Santa 
Rita do Sapucaí).

A festa da padroeira Nossa Senhora da Conceição é 
uma festa tradicional em Conceição dos Ouros. E, 
neste ano, as homenagens a santa estão sendo bem 
diferentes, em função da pandemia. No lugar de 
barraquinha e procissões, a Igreja Matriz está 
realizando apenas celebrações, com restrições de 
lugares, seguindo as regras de segurança da 
Organização Mundial de Saúde (OMS). Para 
participar das celebrações, os fieis tiveram que 
agendar a participação com antecedência. Na igreja 
também está sendo mantido o distanciamento e feita a 
higienização com álcool. Os fieis precisam usar 
máscaras de proteção o tempo todo. Eles também têm 
a temperatura corporal aferida na entrada. 

Recursos- A festa de Nossa Senhora da Conceição 
tem o objetivo de celebrar, de festejar a padroeira e, 
também, de angariar recursos para a manutenção das 
atividades da Paróquia. 

Cerca de 66 pessoas participam dos dois horários de 
missas oferecidos, com ocupação do interior da Igreja 
Matriz de modo a não causar aglomeração. Nos anos 
anteriores, esse número chegou a 350 pessoas sentadas 
por celebração.

Com pandemia, celebrações à
padroeira ocorrem com

restrições em Ouros
Novena e Missas em homenagem a Nossa Senhora da Conceição seguem

normas de distanciamento, transmitidas pela internet e pela rádio.
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Prefeitura inaugura Centro Municipal de Educação Infantil
no bairro Cachoeirinha

Após a execução do hino nacional, foi realizado o 
descerramento da placa de inauguração, ato feito 
pelo prefeito de Conceição dos Ouros, Mauricio 
E u c l i d e s  V i a n a  j u n t a m e n t e  c o m  o 
Superintendente Regional de Ensino de Itajubá, 
Wagner Alexandre de Oliveira.

Foi inaugurado na manhã de ontem, 5, o Centro 
Municipal de Educação Infantil Prefeito João 
Batista Ribeiro de Car valho, no bairro 
Cachoeirinha, em Conceição dos Ouros. Mais 
uma obra de grande importância para a 
educação. 
A cerimônia contou com a presença do prefeito 
Mauricio Euclides Viana, da Secretária 
Municipal de Educação Maria Dorotéa Carvalho 
Pinto Martins, do Superintendente Regional de 
Ensino de Itajubá, Wagner Alexandre de Oliveira, 
do prefeito eleito Luís Fernando Rosa de Castro, 
do vice-prefeito eleito Rinaldo Alves Corrêa, do 
presidente da Câmara Pedro Henrique de Freitas 
Ribeiro, demais vereadores e autoridades 
municipais, além de familiares do homenageado. 

Em seu discurso, o prefeito de Conceição dos 
Ouros Mauricio Viana destacou que o Centro 
Municipal de Educação Infantil Prefeito João 
Batista Ribeiro de Carvalho “é a realização de um 

sonho, uma promessa de campanha, algo tão 
almejado por toda comunidade, que hoje se torna 
realidade”. Maurício Viana, que é genro do 
homenageado, lembrou das qualidades de João 
Batista Ribeiro de Carvalho. “Era um homem 
visionário, sempre preocupado com educação e 
saúde da comunidade, desde antes de ingressar 
na vida pública. Através de muito trabalho e 
grandes feitos, fez com que eu me espelhasse em 
suas ações, seguindo seus passos dando 
continuidade em minha gestão de priorização da 
educação e saúde de qualidade em nosso 
município”, falou.
A Secretária Municipal de Educação Maria 
Dorotéa Carvalho Pinto Martins comentou que o 
objetivo do Centro Municipal de Educação 
Infantil é “entregar a população melhores 
condições para a formação dos novos cidadãos 
ourenses e apoiar a família trabalhadora com um 
ambiente confortável e educação de qualidade 
para os alunos. Vamos atender a demanda do 
bairro. Ampliamos a capacidade em mais de 200 
crianças com idade de 6 meses a 5 anos”.

Representando a família, o neto de João Batista 
Ribeiro de Carvalho, Luciano de Faria Almeida 
classificou como 'apropriada e justa' a escolha do 
nome do homenageado. “Ele sempre deu um 
grande valor a educação e a cultura, apesar de, por 
falta de oportunidade, ter estudado por poucos 
anos em escola regular. Quem o conheceu sabe 
que foi um verdadeiro autodidata, um leitor 
assíduo de livros, jornais e revistas, que sempre 
procurou estar atualizado e buscou aprender 
coisas novas. Sempre incentivou seus familiares e 
amigos a se dedicarem ao estudo, porque ele sabia 
que a educação é libertadora e é a chave para a 
formação de uma sociedade melhor”, lembrou.

A cerimônia de inauguração terminou com uma 
benção ministrada pelo Padre Reinaldo dos 
Santos e com uma palavra do pastor da Igreja 
Presbiteriana de Conceição dos Ouros, Samuel 
de Almeida Rios.

Foi prefeito por dois mandatos, de 1963 a 1966 e 
de 1973 a 1976. Sua administração tinha como 
prioridade a educação e saúde. Entre as 
principais realizações à frente da prefeitura, 
citamos as construções da Escola Estadual João 
Ribeiro de Carvalho e da Escola Municipal Maria 
Amélia de Souza Matos de 2º Grau, ampliação da 
rede de esgoto, instalação de telefones 
residenciais (TELEMIG) e a instalação do Posto 
de Saúde.

Homenageado-  João Batista Ribeiro de 
Carvalho (1923-1992), o Joãozinho Vergino. Seus 
pais eram João Ribeiro de Carvalho e Lauzina 
Cândida de Castro. Casou-se com Guilhermina 
Fonseca de Carvalho e tiveram nove filhos. 
Empresário, possuía uma fábrica de polvilho, 
além de lavoura de mandioca e café. 

Na sequência, o Superintendente Regional de 
Ensino de Itajubá, Wagner Alexandre de Oliveira 
afirmou que a educação de qualidade começa 

com um lugar agradável para o aluno estudar. 
“Parabenizo o prefeito (Maurício Viana) porque 
ele fez com recurso próprio esse prédio. E ainda 
mais num município onde a receita própria não é 
tão grande”, disse. “Inteligentes são os prefeitos 
que investem nos anos iniciais da ducação. É da 
base que fazemos uma formação voltada para 
uma sociedade democrática, que respeita as 
diferenças e que aceita os pensamentos 
divergentes. E nós, estaremos contribuindo com 
a  e m a n c i p a ç ã o  d e l e ”,  c o m p l e t o u  o  
Superintendente Regional de Ensino de Itajubá.

Inauguração - Por conta da pandemia do novo 
coronavírus, a cerimônia de inauguração foi 
restrita à gestão municipal e aos familiares do 
homenageado.

Sábado, 05 de dezembro de 2020

Coronavírus: Municípios da região
confirmam novos casos de Covid-19
As prefeituras da região registraram mais novos casos positivos e mortes

provocadas pelo novo coronavirus. Veja os números de infectados
e óbitos nas cidades de circulação do jornal Folha Popular.

Cachoeira de Minas e Conceição dos Ouros 
já receberam, em transferência do governo 
federal, mais de R$ 1 milhão cada, desde o 
inicio da pandemia, exclusivamente para 
ações contra a crise provocada pela Covid-
1 9 .  O s  r e c u r s o s  f a z e m  p a r t e  d a 
consolidação de cinco medidas provisórias 
editadas pelo governo federal através do 
Ministério da Saúde para destinar R$ 13,8 
bilhões a todos os Estado e municípios do 
país.

Cachoeira de Minas recebeu até o momento 
nove repasses, totalizando R$ 1.097.936,29. 
E Conceição dos Ouros recebeu R$ 
1.011.601,50 divididos em dez repasses.

As informações relacionadas a faixa 
populacional foram tomadas com base na 
população est imada pelo Inst ituto 
Brasileiro de Geografia e Estatística para o 
Tribunal de Contas da União em 2019 
(IBGE/TCU/ 2019). Os dados do SUS são 
os valores de produção de Média e Alta 
Complexidade registrados nos Sistemas de 
Informação Ambulatorial e Hospitalar do 
Sistema Único de Saúde (SUS), pelos 
Municípios, Estados e Distrito Federal, no 
ano de 2019.A divisão dos recursos considera a 

população das localidades, o percentual de 
cota dos Fundos de Participação dos 
Municípios (FPM), o tamanho dos 
prejuízos causados pela pandemia às 
receitas oriundas do Imposto sobre 
Circulação de Mercadorias e Serviços 
(ICMS) e do Imposto sobre Serviços de 
Qualquer Natureza (ISS).

Os dados foram consultados pelo jornal 
Folha Popular na última terça-feira, 1º, no 
Portal de Transparência do governo federal, 
que é atualizado diariamente pelo governo.

Em Cachoeira de Minas, nos últimos quatorze 
dias, foram contabilizados 7 casos de Covid-19 
(taxa de crescimento de + 3,16%) e 5 
recuperados  (+2,29%). Dos  228 casos 
confirmados desde o inicio da pandemia, 223 já 
são considerados curados, 5 encontram-se 
ativos. No município, 3 óbitos estão relacionados 
ao coronavírus, nenhum registrado nos últimos 
15 dias.
E em Conceição dos Ouros foram registrados 15 
casos nos últimos quatorze dias (crescimento de 
+ 11,45%) e 10  recuperados (+8,06%). Mais dois 
óbitos foram confirmados pela prefeitura 
Ourense no dia 30 de novembro, no Boletim 
Diário. São de dois homens. Um deles possuía 63 
anos e teve seu caso confirmado após falecer. A 
segunda vítima, um idoso de 82 anos, testou 
positivo para a Covid-19, mas seu óbito estava 
em investigação. O seu falecimento foi 

constatado de que ocorreu em consequência da 
Covid-19. O número de óbitos em Conceição 
dos Ouros subiu para 7 (crescimento de 40%).  O 
município possui 146 casos confirmados da 
doença, sendo 134 em recuperação e 3 ativos.
Para fins estatísticos, a vigilância epidemiológica 
estadual considera um paciente recuperado após 
14 dias do início dos sintomas da Covid-19. Já os 
casos ativos são resultado do seguinte cálculo: 
número de casos totais, menos os óbitos, menos 
os recuperados. Os cálculos são realizados de 
modo automático.

Desde o inicio da pandemia, já foram 
contabilizados 374 registros positivos da doença 
nos dois municípios da área de cobertura do 
jornal Folha Popular, Cachoeira de Minas e 
Conceição dos Ouros.

Cidades receberam mais
de R$ 2 milhões para combate

ao Coronavírus
União fez repasses extras de recursos para municípios implantarem

ações de enfrentamento à Covid-19. Juntas, as prefeituras da área de
cobertura do jornal Folha Popular, Cachoeira de Minas e Conceição dos Ouros,

receberam mais de R$ 2 milhões até o final de novembro.
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Vipsol
ENERGIA  SOLAR

www.ecoprosustentavel.com.br

- AQUECEDOR SOLAR A VÁCUO

- AQUECE A ÁGUA ATÉ 90ºC

- MAIOR RESISTÊNCIA A CHUVAS DE GRANIZO

- NÃO CONGELA COM GEADAS

INSTALAMOS MISTURADOR

EXTERNO NO SEU

CHUVEIRO SEM QUEBRAR PAREDES

EXECUTAMOS HIDRÁULICA DE

ÁGUA QUENTE E FRIA

COM TUBOS E CONEXÕES

PPR DE MAIOR

RESISTÊNCIA E FLEXIBILIDADE.

AV. DOUTOR NOTHEL TEIXEIRA, 451

JARDIM EUROPA BAIRRO SANTA LUZIA

POUSO ALEGRE/MG

(35) 3646-5555

(35) 9 9932-8050     / 9 9961-7913

Pelo terceiro mês consecutivo, Cachoeira de Minas e Conceição dos Ouros
tem saldo positivo na geração de empregos desde o início da pandemia

Pelo terceiro mês consecutivo, Cachoeira de Minas e 
Conceição dos Ouros, na área de abrangência do 
jornal Folha Popular, registraram saldo positivo na 
geração de empregos. Foram abertos 112 novos 
postos de trabalho no mês de outubro, segundo dados 
do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados 
(Caged) do Ministério da Economia, divulgados no 
último 25 de novembro.

Com a pandemia do novo coronavírus, decretada pela 
Organização Mundial de Saúde (OMS) no dia 11 de 
março, os dois municípios tiveram que adotar 
restrições nas atividades econômicas que exigiram o 
fechamento temporário de grande parte do comércio, 
por exemplo. 

Em junho, o número de desligamentos foi de 47 e 
saldo negativo de 17. E o mês julho apresentou o pior 
resultado de 2020. Foram 839 demissões, resultando 
um saldo negativo de 139 postos de trabalho.

No mês de abril, os dois municípios registraram um 
saldo negativo de 275  empregos com o fechamento 
de 298 postos de trabalho. Em maio, foram 62 postos 
de trabalho perdidos no mês e saldo negativo de 19.

Nos últimos meses, os dois municípios vem 
apresentando saldo positivo desde o inicio da 
pandemia. Cachoeira de Minas fechou o mês de 
outubro com 36 contratações contra 23 demissões. Já 
Conceição dos Ouros teve 76 admissões e 64 
desligamentos.
Empregos e pandemia- O setor com maior registro 
de contratação nos dois municípios foi da indústria, 
conforme os dados. Foram 84 admissões contra 64 
desligamentos no mês de outubro.   
Em Cachoeira de Minas, 1.758 pessoas possuem 
carteira assinada. E em Conceição dos Ouros são 
1.867 pessoas com carteira de trabalho.

Em março, quando os estabelecimentos começaram a 
ser fechados por causa dos efeitos da crise da Covid-
19, Cachoeira de Minas e Conceição dos Ouros 
perderam 147 postos de trabalho. O mês fechou com 

saldo negativo de 41 vagas.

Desempenho no Estado- Minas Gerais registrou 
saldo positivo na geração de empregos com carteira 
assinada pelo quinto mês consecutivo. O estado gerou 
42.124 postos de trabalho formais, resultado da 
admissão de 163.934 trabalhadores e do desligamento 
de 121.810 no mês de outubro, segundo dados do 
Ministério da Economia. No acumulado de janeiro a 
outubro, o saldo de vagas chegou a 5.340, com 
1.298.458 contratações e 1.293.118 dispensas de 
empregados.
No Brasil, também em outubro, houve a criação de 
394.989 postos de trabalho formais, o quarto mês com 
saldo positivo de vagas e o melhor resultado neste ano. 
O desempenho é resultado de 1.548.628 admissões e 
1.153.639 desligamentos. No acumulado de janeiro a 
outubro, houve o fechamento de 171.139 postos de 
trabalho, com 12.231.462 contratações e 12.402.601 
dispensas no período.

Confira os números de admissões e desligamentos, 
por setor, no mês de outubro nos dois municípios de 
circulação do jornal Folha Popular:

Dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), divulgados pelo Ministério da Economia, apontam que 
foram gerados 112 novos postos de emprego nos dois municípios no mês de outubro.

Cachoeira de Minas

Conceição dos Ouros

Sábado, 05 de dezembro de 2020
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Artistas de Conceição dos Ouros contemplados pela
Lei Aldir Blanc se apresentam em Live Cultural 

De acordo com a lei, a forma de distribuição dos recursos dos 
artistas e espaços culturais ficará a cargo dos estados e 
municípios. Para receber o benefício, o trabalhador precisa 
comprovar que trabalha na área cultural há pelo menos dois 
anos; demonstrar que mora no município onde trabalha há no 
mínimo dois anos; não possuir emprego formal, público ou 
privado; e não ter recebido o auxílio emergencial do governo 
federal nem qualquer benefício assistencial ou previdenciário.

Até o momento, quatro shows foram veiculados na página da 
rede social Facebook, Ouros + Cultura: Fredson Augusto e 
Banda (Clássicos Sertanejos e Flashback), Emerson 
Rodrigues e Banda (Barzinho Sertanejo) e Luana e Fonseca 
(Só Músicas Autorais). 

Sobre a Lei Aldir Blanc - A Lei Aldir Blanc foi regulamentada 
pelo governo federal via Decreto nº 10.464, de 17 de agosto de 
2020. O nome foi dado em homenagem ao compositor e 
escritor Aldir Blanc, que morreu em maio de 2020, vítima da 
covid-19. A Lei Aldir Blanc determina o repasse do montante a 
estados e municípios para pequenas e microempresas, 
trabalhadores informais e organizações culturais. Já o auxílio 
emergencial de R$ 600,00, pago em três parcelas mensais, 
ficou a cargo do Estado. 

Conceição dos Ouros, ao aceitar a verba do Governo Federal 
para repasse aos artistas, realizou uma pesquisa de demanda 
que foi divulgada na página do Facebook e site da Prefeitura, 
além de anúncios nas rádios, Câmara Municipal, e WhatsApp. 
Essa pesquisa serviu de base para a elaboração do Edital, que 
também contou com divulgação, que abriu as inscrições entre 
os dias 28 de outubro a 13 de novembro que distribuiria a 
verba recebida do Governo em 31 vagas para projetos 
culturais, porém, apenas 9 inscrições de projetos culturais 
foram realizadas pelos munícipes, além de uma inscrição de 
subsídio para espaço cultural. 

Em Conceição dos Ouros, os projetos selecionados na 
categoria Apresentações Artísticas serão dos músicos Fredson 
Augusto e Banda (Clássicos Sertanejos e Flashback), Emerson 
Rodrigues e Banda (Barzinho Sertanejo e Essência Sertaneja), 
Luana e Fonseca (Só Músicas Autorais e Quando Pego a 
Viola), e Júnior Vilela e Banda (Essência da MPB e Acústico 
Bar). O professor de capoeira Rondinelli Alves foi 
contemplado dentro da categoria Festivais e Eventos com 
Programação própria com o evento Vadeia Ouros 2020 que 
será realizado no dia 20 de dezembro, além de pleitear o 
subsídio para espaços culturais, para manutenção do local 
onde realiza suas aulas. 

O Coronavírus provocou crises para além da saúde pública e 
segurança sanitária. Um dos setores bastante prejudicados é o 
da arte e cultura, pois com a pandemia muitos artistas e 
trabalhadores do setor foram impossibilitados de trabalhar. 
Nesse cenário, a Lei Federal Aldir Blanc surgiu como uma 
ajuda para a classe. 

“O setor cultural foi impactado em razão do necessário 
distanciamento social adotado para o combate à pandemia da 
Covid-19. E esse recurso da lei emergencial será um auxílio 
para nossos artistas e empreendedores culturais diante do 
cenário tão complexo enfrentado esse ano. A Secretaria 
acompanhou todo o processo de implementação e a 
regularização da lei pelo governo federal, e, agora, temos nove 

projetos que foram beneficiados”, ressaltou a Secretária 
Municipal de Cultura, Aline Cristina da Costa. 
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Programa “Mais Esportes Cachoeira de Minas” atende mais
de 600 pessoas no município

“Tão logo chegue novas orientações 
positivas, relativas ao coronavírus, 
faremos a organização quanto a volta 
destas atividades o quanto antes. Pode 
s er  que  ten hamos  de  mudar  o 
cronograma para nos adaptar a nova 
realidade, mas o importante é voltar 
com este programa que tivemos de 
pausar em março. Esporte é vida!”, 
completou o Secretário.

Conheça as modalidades, categorias e o 
número de participantes do projeto 
“Mais Esporte Cachoeira de Minas”:

Em alinhamento com todas as ações 
para conter o avanço e o contágio do 
novo coronavírus  na  c idade, a 
prefeitura municipal por meio da 
Secretaria Municipal de Esportes e 
Lazer suspendeu desde o dia 16 de 
março deste ano, as atividades em 
espaços públicos de práticas de 
exercícios físicos. Todas as medidas 
s e g u e m  a s  r e c o m e n d a ç õ e s  d a 
Organização Mundial de Saúde (OMS). 

O projeto “Mais Esporte Cachoeira de 
Minas” conta com o apoio de 13 
professores voluntários.

Segundo o Secretário de Esportes e 
Lazer, Paulo Cézar de Oliveira, as 

atividades permanecerão suspensas 
por tempo indeterminado. “Cachoeira 
de Minas faz parte do plano do governo 
do Estado, Minas Consciente. Este 
programa colocou o Sul de Minas 
dentro da Onda Amarela, que restringe 
ainda mais o funcionamento de 
algumas atividades”, disse. 

Nos espaços públicos do município 
eram realizadas as atividades do 
projeto “Mais Esporte Cachoeira de 
Minas”, que oferecia at ividades 
e s p or t i v a s  d e  Fut s a l , Fut e b o l , 
Handebol, Dança, Capoeira, Basquete e 
Vôlei. As únicas atividades que 
voltaram a ser realizadas nesse período 
de pandemia são as aulas da dança com 
os grupos BondMix e a Turma do 
Passinho. 

O programa teve as atividades paralisadas em março, em virtude da proliferação do novo Coronavírus.

O Centro Recreativo Esportivo Municipal 
“Amélia Cândida de Faria”, em Cachoeira de 
Minas, passou por uma série de transformações. 
As obras do ginásio poliesportivo municipal, 
como é conhecido, contemplaram reformas e 
pinturas que deram novos ares ao local que é 
palco de muita atividade física e qualidade de 
vida para a população cachoeirense.

A revitalização trouxe pintura nas paredes, 
arquibancada, rodapé, corrimãos, traves de gol, 
grades de proteção, placar e portões. Além disso, 
foi realizada a manutenção nas quinas das 
paredes, fechamento de buracos nos muros e a 
renovação na iluminação de toda a estrutura do 
ginásio.

Em virtude do atual momento, de pandemia do 
novo coronavirus, o local permanecerá fechado 
por tempo indeterminado para a realização de 
atividades desportivas.

Esta ação foi realizada Secretaria Municipal de 
Turismo, Cultura, Esportes e Lazer, apoiada pela 
Secretaria Municipal de Obras.

No local, a Secretaria de Esportes e Lazer 
promove a execução de aulas de diversas 
modalidades esportivas, tais como Futsal, Vôlei, 
Basquete, Handebol e Ginástica.

Centro Recreativo Esportivo Municipal
'Amélia Cândida de Faria'

recebe nova pintura

MODALIDADE E CATEGORIA TOTAL

Futsal Masculino/Feminino Sub-8, 
Sub-13, Sub-15, Sub-18
Fut s a l  Ma s c u l i n o  Su b - 1 5 
(Voluntária: Fernanda Aparecida 
Ramos da Silva)
Fut s a l  Ma s c u l i n ho  Sub - 1 0 
(Voluntário: Alex Eduardo de Faria)
Futsal Feminino (Voluntáriado)

145

18

27

16
TOTAL DE PARTICIPANTES 206

Futebol Masculino Sub-11, Sub-13, 
Sub-15 e Sub-17

70

TOTAL DE PARTICIPANTES 70

Handebol Masculino e Feminino 
sub-10 e Feminino Infantil e Juvenil

65

TOTAL DE PARTICIPANTES 65

(Voluntários: Rodolpho Lima Baret, 
Nyara Fernanda da Silva e Flavia 
Daniela Dionisio Vieira)

BONDMIX (Dança Estilo Livre) 38

TOTAL DE PARTICIPANTES 38

Capeira Masculino/ Feminio 
I n f a n t i l ,  J u v e n i l  e  A d u l t o 
(Voluntário Tadeu Ribeiro Júnior)

18

TOTAL DE PARTICIPANTES 18

MODALIDADE E CATEGORIA TOTAL

Vô l e i  M a s c u l i n o  A d u l t o 
(Voluntário: Rui Rafael Rezende)
 Vôlei Feminino Adulto
(Voluntária: Andréia Estefânia da 
Silva) 
Vôlei  Masculino- Feminino 
Infantil

18

16

9

TOTAL DE PARTICIPANTES 93

Vôlei  Masculino/  Feminino 
Juvenil 

32

Vôlei Feminino Categoria Master 18

Basquete Masculino  adulto, a 
partir de 15 anos (Voluntário: 
André dos Santos Betsa)

25

TOTAL DE PARTICIPANTES 57

Basquete Masculino/ Feminino 
até 14 anos (Voluntário: André dos 
Santos Betsa)

32

Turma do Passinho (Flash Dance)
(Voluntários: Ronaldo Noronha 
dos Santos, Gilson Adriano dos 
Santos e Luiz Gonzga dos Santos)

40

TOTAL DE PARTICIPANTES 40

Skate Masculino e Feminino Livre 
(Voluntária: aís Cristina Costa)

16

TOTAL DE PARTICIPANTES 16

Sábado, 05 de dezembro de 2020

JOÃO PAULO CAMPOS ME., empresa com sede em Conceição 
dos Ouros- MG, à Rua Euclides Viana, 445, Bairro Chácara dos 
Euclides, CEP 37.548-000, inscrita no CNPJ sob o nº 
05.702.570/0001-47, convoca o Sr. JAIR ELIAS ALVES, CTPS 
82304, série 0063/MG, a comparecer em sua sede no prazo máximo 
de 24 (vinte e quatro horas) sob pena de configurar abandono de 
emprego, sujeito às penalidades previstas no art. 482 da CLT.

Abandono de Emprego

EVA NICÉIA PEREIRA ME., empresa com sede em Conceição dos 
Ouros - MG, à Rua Cassiano Pinto, 188, Bairro Chácara dos Euclides, 
CEP 37548-000, inscrita no CGC/MF sob o n.º 08.843.843/0001-61, 
convoca o Sr. JÚLIO CÉSAR DA SILVA OLIVEIRA, CTPS 00484, 
série 0140-MG , a comparecer em sua sede no prazo máximo de 24 
(vinte e quatro horas) sob pena de configurar abandono de emprego, 
su je i to  às  pena l idades  prev is tas  no  a r t .  482  da  CLT.

Abandono de Emprego



Errata:
Correção de matéria veiculada na edição nº 127, de 21/11/2020, do jornal Folha Popular:

As diárias são valores pagos ao agente político e servidores, previsto por lei, por dia de afastamento do 
Legislativo. Elas são utilizadas para custear despesas com hospedagem, alimentação e combustível, ou 
seja, o pagamento da diária é o auxilio que o vereador ou servidor recebe quando viaja para 
compromissos o�ciais.
Pedimos desculpas a advogada Rita de Cássia Faustino, e a todos os nossos leitores, pelo erro de 
digitação.

Matéria divulgada na página 10 da edição nº 127, de 21 de novembro de 2020, pelo jornal Folha 
Popular, “Presidente e ex-vereador Ourense trocam farpas sobre gastos em diárias” a partir de um de 
um direito de resposta do ex-vereador Michel Machado dos Santos ao atual presidente do Legislativo 
Ourense, traz um erro de digitação em seu texto. 

Nomeado em 17 de outubro de 2016 pelo então presidente Michel Machado dos Santos, através da 
Portaria Administrativa nº 018/2015, o então assessor jurídico Caio Diego Pereira Nogueira gastou R$ 
13.840,22, conforme dados do Portal Transparência da Câmara Municipal de Conceição dos Ouros. Os 
pagamentos das diárias ao novo assessor jurídico foram realizados nas seguintes datas: 24/10/2016, 
07/11/2016, 05/12/2016, 05/12/2016 e 27/12/2016. Lembrando que o mandato terminou no dia 31 de 
dezembro de 2016.

Veri�ca-se o erro de digitação quando a matéria cita os gastos de diárias da ex-assessora jurídica Rita de 
Cássia Faustino. A advogada, que ocupou o cargo comissionado de assessora jurídica da Câmara de 
Conceição dos Ouros por quase dois mandatos, de 1º de janeiro de 2009 a 17 de outubro de 2016, gastou 
em diárias e viagens e inscrições o valor de R$ 300,00 (trezentos reais) e não R$ 300 mil, como citado na 
matéria.

O texto é de autoria do jornalista Bernardino Neto com base no esclarecimento feito pelo ex-vereador 
Michel Machado dos Santos na reunião ordinária do dia 9 de novembro.
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Praça da Bandeira, nº 30- Centro

Cachoeira de Minas

Tel.: (35) 3472-1058

os nossos deliciosos

chocotones
trufados

estão de volta!

aceitamos
encomendas!



Na Memória de Personalidades: Homenagem à memória de 
Hélcio Alfredo de Carvalho no centenário de seu nascimento

11FOLHAP O P U L A R MEMÓRIAS

A coluna “Na Memória de Personalidades” foi criada para contar histórias, curiosidades e relatos sobre as diversas personalidades dos dois 
municípios da área de abrangência do jornal Folha Popular, Cachoeira de Minas e Conceição dos Ouros, que já faleceram. E a cada edição vamos 

lembrando os vultos e personagens que ajudaram na construção da história local.
E nesta edição traremos a biografia do ex-combatente na 2ª Guerra Mundial e ex-funcionário público, Helcio Alfredo de Carvalho. O homenageado 

completaria 100 anos no próximo dia 10 de dezembro.
Esta coluna teve a importante contribuição de Carlos Roberto de Carvalho, filho do homenageado e guardião de muitas histórias de Cachoeira 

de Minas.
Se você quiser contribuir com esta coluna, entre em contato através do e-mail redacaofp@gmail.com ou para o WhatsApp (35) 99875-8147.

Morando em São João Del Rey, Hélcio fez 
o primeiro grau no Instituto Padre 
Machado. Aos 17 anos foi convocado para 
servir o Exército, no 14º Batalhão de 
Infantaria e Cavalaria. Ele ficou no 
exército por quatro anos, da função de 
cabo escrevente até a condição de 
reservista. Em 1944, em plena Segunda 
Guerra Mundial, Hélcio foi convocado 
para integrar a Força Expedicionária 
do Brasil (FEB).

Celebramos no próximo 10 de dezembro o 
centenário de nascimento de Hélcio 
Alfredo de Carvalho. Filho primogênito 
de Hermínia Castro Cunha de Carvalho e 
Luiz Antônio Roque de Carvalho, Hélcio 
nasceu em 10 de dezembro de 1920, em 
Resende Costa (MG).  Ele teve mais 5 
irmãos, Délio, Nilza, Terezinha, Ricardo 
e Luiz Roque Júnior.

“Do Sr. Hélcio, pode-se dizer que foi um 
homem íntegro; bom esposo, pai e avô, bom 
irmão também dos seus irmãos; um 
cidadão responsável que serviu à 
Pátria, com amor e coragem, como 
expedicionário, e ao seu povo, como 
funcionário exemplar, que a todos, 
desde autoridades até gente simples, 
atendia com muito respeito e 
e fi c i ê n c i a .  F a t o  q u e  t e v e 
reconhecimento público e municipal, 
para além de meramente ter seu nome em 
logradouros, nas cidades de Cachoeira 
e Pouso Alegre, e brevemente também em 
Resende Costa e São João Del Rei”, 
finaliza Carlos Roberto.

Em 12 de dezembro de 1948, Hélcio casou 
com a jovem Guiomar, filha de Agenor 
Monteiro e de Benedicta Gomes. O 
casamento foi oficiado em cartório e na 
igreja de São João Batista, pelo padre  
José Eugênio de Faria, o Padre 
Zequinha. “Por uma falha técnica com a 
máquina fotográfica, que pena, não 
houve  nenhum registro  desta 
cerimônia. Da lua de mel, no entanto, 
houve gotos”, conta o filho.

Em Cachoeira de Minas seu nome foi 
homenageado em uma rua do Bairro 
Santo Antônio, através da lei nº 1.128/89.

Em maio de 1945, a guerra acabou. Hélcio 
voltou para o Brasil. Os pracinhas 
foram recebidos com 'emocionante 
recepção' da população brasileira, 
tanto no Rio de Janeiro como em São 
João Del Rei.

Desta união, nasceram os seguintes 
filhos: Célia Lúcia, Carlos Roberto 
(Beto), Lígia Marisa, Hilda Léa, Vanda 
Nídia, Vilma Edna, as gêmeas Marialba e 
Marilene, Ercília, Valnice, Élcio, Osni, 
falecido, e Fábio -- todos com infância 
passada e estudos primários feitos em 
Cachoeira.

Desligado do Exército, Hélcio foi 
nomeado funcionário público para a 
Coletoria Federal (atual Receita 
Federal), em Cachoeira de Minas, no ano 
de 1947. Ele hospedou-se na pensão de D. 
Laura Machado, esposa do Sr. Francisco 
(Chico) Resende.
Entre os amigos, citamos Jurandir, 
coletor em Ouros, coletores em 
Paraisópolis e Pouso Alegre, como 
Juquinha e Benedito Camargo, Srs. 
Domiciano e esposa D. Zezinha, Sr. 
Alencar Garcia, farmacêutico, e esposa 
D. Maria, Adhemar Campos, Capitãozinho, 
Juquinha Casalechi, o próprio casal da 
pensão, D. Laura e Chico Resende, D. 
Alice e Onofre Rosa, Sr. José Adolfo, 
Gumercindo e Bolivar Prado, Juarez e 

Rubinho Machado Homem, Ademar Lino, 
barbeiro e companheiro de pescarias no 
Sapucaí Mirim, entre outros.

“A experiência de ter integrado as 
forças expedicionárias brasileiras na 
Itália, considerando os aspectos 
históricos mais limitados, como também 
sabidamente heroicos, da participação 
brasileira, foi um fato marcante na 
vida dos irmãos Carvalho, como de todos 
os pracinhas, em geral, cada qual 
conforme sua estrutura psíquica, 
servindo como fator de amadurecimento 
humano, capacidade de lutar contra as 
adversidades e enfrentar perigos, e 
também desenvolvimento moral e 
espiritual, quanto à obediência, 
disciplina, compaixão e solidariedade”, 
relata Carlos Roberto. 

De acordo com Carlos Roberto de 
Carvalho, Hélcio foi convocado para 
fazer parte da Força Expedicionária do 
Brasil (FEB) “por seu nível de 
instrução, experiência de caserna e o 

fato de ser filho de português -- isso 
fazia supor estrutura orgânica 
genética capaz de se adaptar ao clima 
europeu, sobretudo, no inverno”.

Em 1970, por uma reestruturação nas 
Coletorias, Hélcio passou a trabalhar 
em Pouso Alegre. Seu chefe era o amigo 
Creso Coutinho. “Um tempo difícil, pois, 
sem carro, ficou no vaivém quase diário 
ou regular entre as duas cidades, sem 
horário de ônibus favorável, contando, 
às vezes, com carona de amigos, um deles, 
a família lembra, o grande amigo 
Aurecyr Pereira, dentista, que passou a 
trabalhar também em Pouso Alegre”, 
recorda Carlos Roberto.

O irmão Délio também se apresentou 
como voluntário para a Segunda Guerra 
Mundial, decisão que não foi aceita 
pelo pai, Luiz Roque.

Em 1974, Hélcio e a família mudaram-se 
definitivamente para Pouso Alegre. Ele 

passou a ocupar a chefia da agência de 
tributos.
Em 21 de junho de 1985, aos 64 anos, 
Hélcio teve um infarto agudo , 
fulminante, vindo a falecer. 

Cachoeira de Minas e Conceição dos Ouros retrocedem para
Onda Amarela do Minas Consciente

Serviços que foram retomados após evoluir para a onda verde, agora serão novamente restringidos.
Anúncio foi feito pelo Comitê Extraordinário do Covid-19.

 aumento de  8 ,39% no número de 
contaminados e 4,18% de mortes. 

Covid-19 na região- De acordo com a 
Secretaria de Estado de Saúde de Minas 
Gerais (SES-MG), divulgado ontem, 4, o Sul 
de Minas contabiliza 39.414 contaminações 
da doença, com 1.020 mortes. Comparando-
se com os últimos 14 dias houve um

O Sul de Minas havia avançado para a onda 
verde do Programa Minas Consciente no dia 
22 de outubro.

As cidades com maiores números de 
contaminados entre os meses de março e 
dezembro foram Pouso Alegre, com 3.665 
casos confirmados e 77 mortes seguido de 
Extrema,3.148 casos e 30 mortes; Alfenas, 
2284 casos e 61 mortes; Poços de Caldas, 
2149 casos e 63 mortes; Itajubá, 1.660 casos e 
66 mortes e Varginha, 1.677 casos e 44 
mortes.

Nas regiões que fazem parte da onda 
amarela podem funcionar os seguintes 
estabelecimentos: Bares (consumo no local); 
autoescolas e cursos de pilotagem; salões de 
beleza e atividades de estética; comércio de 
eletrodomésticos e equipamentos de áudio e 
vídeo; papelarias, lojas de livros, discos e 
revistas; lojas de roupas, bijuterias, joias, 
calçados, e artigos de viagem; comércio de 
itens de cama, mesa e banho; lojas de móveis 
e lustres; imobiliárias; lojas de departamento 
e duty free; lojas de brinquedos; academias 
(com restrições); agências de viagem e 
clubes.
As regiões que fazem parte da onda verde 
são Triângulo do Norte, Triângulo do Sul, 
O e s t e ,  C e n t r o ,  N o r o e s t e ,  N o r t e , 
Jequitinhonha e Centro-Sul, fase que 
possibilita a abertura de serviços não 
essenciais com alto risco de contágio, como 
cinemas e bares com música ao vivo.

Até o momento, 657 municípios aderiram ao 
plano Minas Consciente, impactando 13,4 
milhões de pessoas. 

As demais regiões na onda amarela são Vale 
do Aço, Leste do Sul, Oeste, Centro, Centro 
Sul e Sudeste.

A região Leste é a única que permanece na 
onda vermelha, onde somente os serviços 

ess enc ia i s , como sup er mercados  e 
farmácias, estão autorizados a funcionar.

A decisão de retornar a macrorregião na 
onda amarela foi do Comitê Extraordinário 
COVID-19, que se reuniu no dia 25 de 
novembro, e constatou o aumento de 50% da 
incidência da covid-19 nos últimos 14 dias 
no estado, sendo que considerando os 
últimos sete dias a taxa subiu 17%.

A macrorregião de Saúde Sul de Minas 
Gerais, onde está Cachoeira de Minas e 
Conceição dos Ouros, retornou para a onda 
amarela do Plano Minas Consciente. Desde 
o dia 26 de novembro, a região que possui 
1 4 6  c i d a d e s  t e r á  d e  r e s t r i n g i r  o 
funcionamento de uma série de atividades 
econômicas. Somente os serviços não 
essenciais com menor risco de contágio 
podem funcionar. 

Sábado, 05 de dezembro de 2020



16FOLHA
P O P U L A R

GERAIS

Ofertas válidas até 10/12/2020
ou enquanto durarem os estoques.

PELO WHATSAPPPELO WHATSAPP

RECEBA NOSSAS OFERTAS EXCLUSIVAS

PELO WHATSAPP
ENVIE UMA MENSAGEM PARA O NÚMERO

(35) 9 9922-6783

Desde a semana passada a Prefeitura de 
Cachoeira de Minas, através da Secretaria de 
Educação, passou a entregar os Kits 
“Alimentos” aos alunos das escolas públicas 
municipais. Estão sendo distribuídos cerca 
de 1041 kits adquiridos com recursos 
financeiros do Programa Nacional de 
Al imentação  Escolar  –  PNAE, sob 
orientação de uma nutricionista da 
prefeitura.Os kits estão sendo entregues 
para alunos da creche municipal, pré-escola 
e escolas municipais de ensino fundamental, 
e este foi elaborado para ser entregue a cada 
família. Aquela família que tiver 2 filhos ou 
mais na mesma escola, receberá apenas um 
kit (perecível e não perecível). Também 

foram entregues mais 27 kits com alimentos 
perecíveis para famílias com maior número 
de filhos e em maior vulnerabilidade 
social.A entrega é permitida pela Lei nº 
13.987. A norma prevê a distribuição de 
alimentos adquiridos com recursos do 
Programa Nacional de Alimentação Escolar 
(PNAE) aos pais ou responsáveis dos 
estudantes das escolas públicas de educação 
básica no período de suspensão das aulas 
por causa da pandemia do coronavírus. 
E s t e s  r e c u r s o s  fi n a n c e i r o s  f o r a m 
acumulados durante os meses em que as 
atividades escolares presenciais estão 
suspensas, e estão sendo utilizados para a 
compra dos gêneros presentes nos Kits. Em 

cada Kit de Alimentos os pais recebem ainda 
orientações importantes de higienização 
dos alimentos, como uma ação educativa no 
combate ao novo coronavírus. Todos os 
protocolos sanitários foram seguidos na 
montagem e na entrega.

Kits com alimentos são entregues para alunos
da rede municipal de ensino em Cachoeira

Cada kit equivale a merenda escolar dos alunos.

Mortadela Frimesa
Fatiada
100 g

Lambari Natupeixe
Sairu Bandeja

Congelado
500g

Sábado, 05 de dezembro de 2020

Com o objetivo de reforçar a segurança, a 
Prefeitura de Cachoeira de Minas por meio da 
Secretaria de Educação instalou câmeras de 
segurança e sistema de monitoramento no 
prédio da Escola Municipal Capitão Manoel 
Machado Homem. Os equipamentos foram 
instalados nas 13 salas de aula, nas salas do 
setor administrativo, no pátio e na entrada da 
escola. “Estamos aproveitando a quarentena 
para investir ainda mais nas escolas. Quando as 
aulas retornarem, nossos alunos, professores e 
pais terão mais segurança. O investimento traz 

ainda cuidado com o patrimônio público”, 
comentou a Secretária Municipal de Educação, 
Marialba Ribeiro.Além das câmeras de 
monitoramento, a Escola Municipal Capitão 
Manoel Machado Homem receberá data-show  
(projetores de imagem em geral),  telão gigante 
e retrátil nas   salas-de-aula, biblioteca e  no 
salão e  22 computadores para o laboratório de 
informática e para o setor administrativo. 
“Esses investimentos serão estendidos a creche 
e as outras escolas da rede municipal de 
educação. Novos computadores serão 

entregues para essas instituições de ensino”, 
conta a Secretária de Educação.

Câmeras são instaladas em escola municipal de Cachoeira
Os equipamentos darão segurança à comunidade da escola municipal Capitão Manoel Machado Homem.
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