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Cachoeira de Minas
terá novo pároco

Prestes a deixar a prefeitura de Conceição dos Ouros, Mauricio Viana (MDB), em entrevista 

exclusiva ao jornal Folha Popular, na última quinta-feira, 17, fez um balanço de suas ações 

durante os dois mandatos, de 2013 a 2016 e de 2017 a 2020.

Prestes a deixar o mandato,Prestes a deixar o mandato,
Mauricio Viana faz balançoMauricio Viana faz balanço

positivo de sua gestãopositivo de sua gestão

Prestes a deixar o mandato,
Mauricio Viana faz balanço

positivo de sua gestão

Páginas 10 e 11

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

Na coluna 'Na Memória de
Personalidades”, os

80 anos do Atlético Ourense

Eleitos são diplomados.

Imagem da Padroeira
Nossa Senhora da Conceição

é inaugurada na praça.

(35) 99894-3967

3472-2091

9 8439-6541

É com sentimento de 
gratidão por todos que 

estiveram conosco neste 
ano, que desejamos um 

Feliz Natal e que 2021 nos 
renove em paz, saúde, 

esperança e determinação 
para continuarmos 
vencendo juntos os 

desafios.

Feliz Natal!

Os momentos de 
felicidade mais pura 

podem ser também os 
mais simples: a família 
unida, o riso que toma 

conta da casa, o 
entusiasmo no rosto 

das crianças, o carinho 
que transborda em 
todos os corações...



O último jornal do ano

Estamos prontos para continuar 
escrevendo a historia do ano que 
se inicia. E assim seguir nessa 
missão, de informar com isenção 
e responsabilidade. Que venham 
as noticias boas ou não.

Tivemos um ano agitado, com 

altos e baixos: pandemia eleições, 
mudanças no clero de Cachoeira, 
mortes, etc.

Possuímos quase 8 anos de 
existência. Nesse tempo fizemos 
uma marca em cada linha, cada 
letra e em cada foto.

E, foi pensando em você leitor, 
que buscamos compartilhar 
s e m p r e  o  m e l h o r  j o r n a l . 
Buscamos resgatar o orgulho de 
sermos mineiros de uma cidade 
p e q u e n a . E  a s s i m  f o r m o s 
registrando a história através da 

nossa gente.

Ao longo de 2020, buscamos 
incansavelmente as melhores 
noticias. Em nosso planejamento 
quinzenal, na elaboração das 
pautas, buscamos descobrir o que 
p o d e r i a  d e  h ave r  d e  m ai s 
interessante em nossas cidades 
para divulgar. 

Ao encerramos mais um ano, 
olhamos para trás e vemos que 
valeu a pena. Cada edição era 
como um filho que nascia.

Nossa cidade é respeitada sempre 
nas páginas das edições da Folha 
Popular. Procuramos apresentar 
uma informação correta e um 
texto de qualidade que refletisse o 
cotidiano da cidade.

M a i s  u m  a n o ,  l e v a n d o 
informação para nossos leitores, 
chega ao fim. Cumprimos nossos 
dever de informar, a cada jornal 
quinzenalmente. Nesse ano, 
tivemos que suspender a nossa 
publicação por um tempo, por 
questões pessoais. Esse vácuo não 
conseguirá ser jamais preenchido.

Nosso trabalho, da captura de 
informação à gráfica, passando 
pela diagramação, se desenvolve 
como uma orquestra. Somos a 
soma de muitos talentos e nosso 
principal objetivo é levar até você 
leitor  o melhor veículo de 
comunicação que possa desejar. 

Ano velho se despede. Ano novo 
bate à nossa porta. E 2021 já chega 
trazendo novos estímulos, nos 
inspirando nas mudanças que 
c e r t a m e n t e  v i r ã o .  N o v o s 
mandatos de prefeito. Deles, 
esperamos um olhar especial para 
nossas queridas cidades.

Agradecemos a todos nossos 
patrocinadores. São nossos 
parceiros, que nos ajudaram a 
entregar quinzenalmente esse 
jornal.
Um Feliz Natal e um Ano Novo 
cheio de ótimas noticias.
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Padre Heraldo
heraldoreis@yahoo.com.br

 Desejo a você leitor (a) coragem na busca de sentido para a vida. 
Sem coragem não há busca, e sem busca não há encontro. 

 Muitas vezes afirmamos que nossos problemas têm suas raízes na 
hereditariedade ou nos traumas da infância. Para Viktor Frankl, “a infância, 
menos ainda que a hereditariedade, não pode determinar de maneira unívoca 
o curso da vida”. Em outras palavras, nada está inevitavelmente determinado. 
Tudo depende do modo como encaramos, interpretamos ou reinterpretamos. 

 Vinícius de Moraes, exprimiu em versos esta verdade: 

 Na busca pelo sentido da vida, devemos estar cientes de que o 
sentido é singular, ou seja, aquilo que confere sentido à pessoa A, pode não 
conferir sentido à pessoa B. Estamos todos em busca de sentido para a vida, 
mas não em busca de um único sentido. 

 Pode ser mais, mas sabe menos do que eu
 Porque a vida só se dá pra quem se deu
 Pra quem amou, pra quem chorou, pra quem sofreu.
 Quem nunca curtiu uma paixão
 Nunca vai ter nada, não”.  

 Como havia anunciado anteriormente, proponho aos (as) leitores 
(as) uma reflexão em torno do grito pelo sentida da vida, na perspectiva 
humanista de Viktor Emil Frankl (1905-1997), psiquiatra e psicólogo 
austríaco. 
 São muitas as pessoas que sofrem pela falta de sentido para a vida. 
Há muitos valores que estão desaparecendo, pois foram transmitidos pelas 
tradições e estas estão em crise. Muitos se veem “sem chão”. Acabam perdendo 
o significado da existência e caindo na desesperança em relação a si mesmo e 
ao mundo.  
 É certo que vivemos desafios nunca imaginados. Somos 
surpreendidos todos os dias por situações que fogem ao nosso controle. 
Sendo assim, nem sempre conseguimos encontrar saídas para os muitos ou 
poucos problemas que se nos apresentam. De acordo com Viktor Frankl, a 
“liberdade humana é limitada. O homem não é livre de certas condições. Mas 
é livre para tomar posições diante delas”. E para que isso aconteça, um 
caminho importante para se ter uma visão do todo, é desenvolver a 
capacidade do distanciamento. Uma vez inteiramente mergulhados nos 
problemas da vida, não conseguimos enxergar as possibilidades. E sempre há 
possibilidades! 

 Muitos poderão estar se perguntando: e Deus? Onde está Deus na 
busca pelo sentido da vida? Para os que creem em Deus, sem dúvida, Ele é o 
que chamamos a “base de sentido” para um sentido. Todos os sentidos 
emergem e convergem d`Ele e para Ele. Se negamos a transcendência (Deus) 
da existência, a própria existência é desfigurada. Ela é materializada. O ser 
humano fica reduzido a mera coisa, despersonalizado. 

 “Quem já passou por essa vida e não viveu

 Percebam! A felicidade depende muito mais de nós do que 
imaginamos. Deixamos muitas vezes de ser felizes, pois confiamos nossa 
felicidade à responsabilidade desta ou daquela pessoa, desta ou daquela 
posição social que ocupo, desta ou daquela quantidade de dinheiro que tenho 
etc. A felicidade depende do sentido que conferimos à vida. 

 Em tempos de pandemia, já estamos convencidos de que a busca 
por um sentido passa por, pelo menos, três vias: autoconhecimento (busca de 
si mesmo), transcendência (busca por Deus) e altruísmo (busca do outro). Na 
terceira via, vale ressaltar a importância de se dar ao outro. O outro é caminho 
de sentido para mim.

 Que seu Natal seja pleno! Que seus dias sejam iluminados! Que sua 
vida seja duradoura, laboriosa e suave! Viva e deixe viver! 

O GRITO PELO SENTIDO DA VIDA

X Red
Especialidade da casa9 8428-1806

Lanche de verdade!

Sábado, 19 de dezembro de 2020
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R. SEBASTIÃO PEREIRA DA SILVA, 155
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Água e Gás

SOUZA ÁGUA E GÁS

CONSULTORA
TUPPERWARE

Gabi eitasGabi eitasGabi eitas
Consultora Tupperware

(35)9 8476-0585
@gab.itupperware

ERRAMOS:

Na edição anterior, na matéria da página 11 intitulada “Na Memória de 
Personalidades: Homenagem à Hélcio Alfredo de Carvalho no 
centenário de seu nascimento”, houve uma confusão de nomes por parte 
de nossa fonte de consulta. A esposa de Francisco Rezende chamava 
Amélia. Laura era casada com o filho adotivo deles, José. 
E na reportagem “Prefeitura inaugura Centro Municipal de Educação 
Infantil no bairro Cachoeirinha” foi citado erroneamente o nome do neto 
de João Batista Ribeiro de Carvalho. É Luciano Alexandre de Carvalho 
Almeida (e não Luciano de Faria Almeida).



Virar a chave

 Uma virada de ano vem com a forte sensação de fechamento de um ciclo e a renovação de uma nova 
jornada que começa geralmente com uma energia muito positiva, pois é comum que a maioria das pessoas 
avalie o que foi feito, o que mudou e o que continua do mesmo jeito, para então se dispor a aproveitar este 
momento e esta energia, para virar a chave da mudança, da prosperidade e transformação. Isso tudo sem saber o 
que nos aguarda. Essa pandemia é a prova maior de que não sabemos mesmo. E ainda assim, faz-se necessário 
avaliarmos o que temos feito para mudar as nossas vidas - isto é sinal de autoestima -, pensando no que 
queremos viver em 2021, mesmo sem saber o que vamos encarar. Há uma expectativa grande em torno das 
vacinas que vão trazer a possibilidade de reestabelecermos a vida como era antes ou pelo menos se aproximar de 
como era. Mas uma vacina é apenas o que você precisa para mudar o rumo da sua vida no próximo ano? Reflita.

 Algo na vida que é certo é que não temos certeza de muitas coisas. Mas depende totalmente de nós 
virarmos realmente a chave, escolher acreditar no caminho e abraçar os sinais que nos ajudam a evoluir e 
sermos realmente “humanos”, num mundo onde a falta de empatia e amor têm sido cada vez mais expostas do 
que o amor e respeito pelo próximo, pela natureza, por tudo que deveria ter um significado maior.

 Para o próximo ano, temos que ter a clara noção de que o aumento da desigualdade social e da 
violência, gerados - antes e durante - e escancarados pela pandemia, a polarização da sociedade, o alto 
desemprego e o crescente desalento de nossa juventude não podem ser enfrentados sem a retomada do 
crescimento sustentado, essencial para tomarmos realmente novos rumos ao atravessar esta porta.  

 Claro que não adianta querer resolver todas as pendências que acumulamos ao longo de um ano que 
se finda para iniciar outro, livres do que pode se tornar um empecilho, isto, não se iluda, é impossível! O que é 
totalmente cabível é agirmos de modo menos estressante com a nossa vida, mantendo a mente e coração em 
serenidade e agindo com cautela, sem esperar muito dos problemas e nem das situações que podem parecer 
absolutamente positivas. Qualquer que seja o caso, a prudência segue sendo necessária.

 Alessandra Leão

 Já perceberam o quanto procrastinamos decisões importantes e também certas atitudes que 
realmente podem promover mudanças no nosso cotidiano, mudando também a forma como encaramos a vida? 

 A proposta é virar a chave e nos reconectar com a nossa essência, com a nossa criança corajosa, com 
nossos sonhos adormecidos e deixar aflorar o que temos de melhor.

 Feliz Ano Novo!
 Nunca será fácil. Mas nunca será impossível!

 Estamos próximos a fechar a porta de 2020 e abrir a de 2021 esperando que esta abertura traga coisas 
boas depois de um ano repleto de obstáculos, distâncias e de fatos que fizeram o ano ser um dos mais difíceis e 
pesados dos últimos tempos. Apesar de todo lado sombrio de 2020, muitas pessoas conseguiram se fortalecer e 
se reinventar diante da mudança de hábitos que nos foi imposta pela pandemia que assolou o planeta. 

 No Brasil, as coisas aconteceram de um jeito um tanto diferente. No 
começo houve menosprezo, e isso continuou inalterado. O presidente 
preocupava-se mais com o que o governador de São Paulo estava fazendo do 
que com o que ele próprio deveria fazer. Gastou tempo tentando 
desacreditar a “vacina chinesa do Dória”. Agora, quando a tal vacina chega 
em um ponto de produção e disponibilização, a Anvisa, ao que parece 
aparelhada politicamente, queria atrasar meses sua aprovação. Mudou por 
pressão. Viu que tudo está sendo levado aos tribunais.

 Por último, vejo em destaque a notícia de que o governo federal 
decidiu comprar a “vacina chinesa do Dória”. Não é por gosto, é por absoluta 
falta de opção. João Dória, merecedor de críticas em outras questões, foi 
proativo no caso da pandemia, e agora colhe os frutos, com o Butantan 
capacitado a produzir um milhão de doses da vacina por dia. O presidente, 
não aceitando que outros se destaquem, demitiu um ministro e entrou em 
uma disputa infantil com o governador. Perdeu. 

 O presidente, quando cobrado sobre um plano de vacinação, disse 
que tinha o plano, porém não iria mostrá-lo a ninguém. Foi obrigado a 
mostrá-lo pelo STF. Quando mostrou, vimos que não havia um plano, que foi 
algo escrito às pressas, não tinha nem um cronograma. Cobrado pelo STF, 
divulgou um curioso cronograma... sem datas. Diz que inicia a vacinação 
cinco dias após a aprovação da Anvisa. O grande problema é que não tem 
vacina. Falou em comprar da Pfizer, contudo o representante da empresa 
disse que não teria para entrega imediata, pois apresentou uma proposta em 
agosto, para a qual o governo não deu resposta, nem sim nem não. Pelo que vi 
na imprensa estrangeira, a Pfizer está com dificuldade de entregar 
encomendas de outros países feitas há mais tempo.

 Desde o início do problema da pandemia, laboratórios mundo 
afora começaram a trabalhar no desenvolvimento de vacinas. O resultado 
está aparecendo em tempo recorde. Nos Estados Unidos e Inglaterra, a 
vacinação já está começando. Os governantes daqueles países a princípio 
menosprezaram a doença, mas acabaram por ceder e prepararam-se para o 
momento atual. Houve planejamento. Nos Estados Unidos, o governo 
fechou acordos com vários laboratórios, a fim de priorizar seu próprio povo 
quando as vacinas estivessem disponíveis.

 Em maio, escrevi sobre a marca do governo, que era a 
insensibilidade. Agora vejo outra marca, a improvisação. Tudo é feito sem 
planejamento. Aprendi em minha trajetória profissional que planejamento é 
fundamental. Se uma empresa apresenta um projeto a um banco para 
financiamento, é fundamental um cronograma, com datas previstas para 
conclusão de obras e posterior operacionalização da produção. Sem isso, o 
banco não tem como montar o cronograma de reposição do crédito pela 
empresa. Tudo exige visão de futuro, o que falta a nosso governo. Bolsonaro 
mais parece Odorico Paraguaçu (os mais velhos se lembram do personagem 
caricato), que em um episódio lançou um livro chamado “Meus Improvisos”. 

 A novela está longe do fim. Vamos acompanhar, com alguma 
ansiedade, sem dúvida, porque vidas estão em jogo.

A novela da vacina

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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 É consenso que o comportamento do mercado vem sofrendo mudanças cada vez mais 
profundas nos últimos anos. Cada negócio possui um propósito específico, sendo assim os 
gestores possuem expectativas diferentes. 

 O plano de negócios é o esboço da empresa sendo que uma de suas características 
primordiais é de descrever minuciosamente a empresa do ponto de vista administrativo, 
operacional, mercadológico, financeiro, estratégico além de demonstrar as vantagens 
competitivas do negócio bem como sua viabilidade.

 Faz-se necessário ter um diferencial competitivo, nesse aspecto o plano de negócios 
torna-se um importante instrumento de gestão, comunicação e controle gerencial tanto para 
quem está abrindo o negócio quanto para quem está ampliando seu empreendimento.

 Nota-se que o plano de negócios é uma trilha e não o trilho por isso não deve ser 
encarado como uma ferramenta rígida, ele é algo extremamente mutável, dessa forma é 
importante que o empreendedor esteja sempre acompanhando os resultados da empresa.

 O plano de negócios visa reduzir, as possibilidades de se desperdiçarem recursos e 
esforços em um negócio inviável. Outra função primordial do Plano de Negócios é que ele pode 
ser utilizado para solicitar empréstimos e financiamento juto a instituições financeiras visando a 
ampliação da empresa.

 Cabe ressaltar que o plano de negócios não elimina todos os riscos inerentes ao negócio, 
mas pode auxiliar a evitar que possíveis erros sejam cometidos, proporcionando uma diminuição 
das incertezas do seu negócio.

 O plano de negócios deve ser o mais detalhado possível, com ideias claras e concisas, as 
informações expostas no plano de negócios são as peças fundamentais para a sobrevivência do 
negócio. Por isso procure pesquisar, estudar e conhecer sobre o empreendimento que deseja 
montar.
 Um bom plano de negócios além de tudo que já foi exposto deve responder algumas 
perguntas:
 Por quê: Por que o plano de negócio está sendo escrito?

 Como: Como venderei? Como produzirei? Como prestarei o serviço?

 O processo de preparação do Plano de Negócios não é uma tarefa nada simples, essa 
tarefa exige muita persistência, comprometimento, trabalho árduo e muita criatividade.

 Por fim, seu plano de negócios deverá ajudá-lo a responder a seguinte pergunta: “Vale a 
pena abrir, manter ou ampliar o meu negócio?”.

 Pode-se afirmar que para o empreendedor do mais novo ao mais experiente, um bom 
planejamento pode trazer um melhor entendimento do negócio, dessa forma ele terá uma visão 
mais crítica e objetiva do que fazer. 

 O quê: O que será criado? O que será vendido?

 Sendo assim, o plano de negócios é um instrumento que visa estruturar as principais 
concepções e alternativas para uma análise correta de viabilidade do negócio almejado 
possibilitando uma avaliação antes de colocar em prática a nova ideia.

 Fica evidente que o plano de negócios irá ser um norteador no que diz respeito a uma 
boa prática de gestão no desenvolvimento da empresa. 

 Quem: Quem comprará o produto/serviço? Quem oferecerá o mesmo benefício? 
Quem estará junto comigo?

 Quanto: Quanto de investimento? Quanto ganharei com o negócio?

Geovany Rosa Pires
@professorgeovany

PLANO DE NEGÓCIOS
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Natal tem tudo a ver com amor.

É a época do ano em que nossos corações estão
mais receptivos e harmoniosos e nossas 

esperanças são renovadas.

O Centro Espírita Luz da Nova Era
deseja a todos um Natal de paz

e um Ano repleto de realizações!

Rua do Rosário, 164
Bairro Rosário, Cachoeira de Minas 

Prefeitura de Conceição dos Ouros
receberá 4% do lucro da Copasa

para investir em Saneamento

O município de Conceição dos Ouros receberá 
mensalmente da ARSAE – Agência Reguladora 
de Serviços de Abastecimento de Água e 
Esgotamento Sanitário de Minas Gerais, o valor 
correspondente a 4% (quatro por cento) da 
receita líquida auferida pela Copasa. Serão 
aproximadamente R$ 100 mil por ano, que 
poderão ser investidos em ações e projetos 
voltados para a universalização dos serviços 
públicos de saneamento básico como serviços 
de abastecimento de água e esgotamento 
sanitário, drenagem urbana e resíduos sólidos.
Os recursos que serão recebidos a partir de 
2021 foram conquistados pela prefeitura por 
meio do Departamento Municipal de Meio 

Ambiente. O anúncio da conquista foi 
divulgado pelo prefeito Mauricio Euclides 
Viana e pelo diretor de Meio Ambiente, Ademir 
Henrique Vilas Boas, na rede social Facebook, 
no último dia 4 de dezembro.
Para a habilitação, foi promulgada a Lei nº 
1.775, DE 3 DE NOVEMBRO DE 2020, que 
adequou a Política Municipal de Saneamento 
Básico, com a criação do Conselho Municipal 
de Saneamento Básico (COMSAB) e ainda do 
Fundo Municipal de Saneamento Básico 
(FUMSAB).
O Conselho Municipal de Saneamento Básico é 
o responsável pela gestão dos recursos 
depositados na conta do Fundo Municipal.

O recurso começará a ser repassado a partir do ano de 2021.
O valor estimado é de R$ 100 mil.

Sábado, 19 de dezembro de 2020
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Região- O Sul de Minas voltou a registrar na 
última quarta-feira, 16, recorde diário de novos 
casos de Covid-19 após mais de dois meses. 
Foram 9 mortes e outros 656 casos de doença 
confirmados na região. Em 7 de outubro foram 
registradas 22 mortes e 538 casos da doença 
Entre quinta-feira (17) e sexta-feira (18), a 
região contabilizou 469 novos casos do 
coronavírus (Covid-19), com 6 mortes.
Os dados do Sul de Minas são referentes ao 
balanço publicado pela Secretaria de Saúde de 
Minas Gerais e podem apresentar divergências 
com os já divulgados por prefeituras, devido a 
períodos diferentes de fechamento.E Cachoeira de Minas possui 5 casos 

confirmados, o mesmo número que no inicio 
do mês. Durante os nove meses, Cachoeira 
possui 233 casos positivos, 228 recuperados e 3 
óbitos.

O coronavírus dá sinais de estabilidade nos 
municípios da área de abrangência do jornal 
Folha Popular, Cachoeira de Minas e 
Conceição dos Ouros. Um levantamento 
realizado pelo jornal Folha Popular mostra que 
a situação manteve-se estável- a quantidade de 
novos diagnósticos é constante, mas o volume 
é ainda significativo - neste mês de dezembro.
Conceição dos Ouros registrou um novo caso 
confirmado no dia 17. O município havia 
ficado uma semana sem pessoas com 
coronavirus. No dia 3 de dezembro, o 
município contabilizou 7 casos positivos do 
novo coronavírus.  Desde o inicio da 
pandemia, Conceição dos Ouros teve 148 
casos confirmados, com 140 recuperados e 7 
mortes.

Municípios da região apresentam
estabilidade da Covid-19

Levantamento do jornal Folha Popular com base
em dados oficiais da Secretaria Municipal de Saúde mostra

que houve redução no total de notificações nos dois
municípios da área de abrangência do jornal Folha Popular.

Os municípios de Cachoeira de Minas e 
Conceição dos Ouros, na área de abrangência 
do jornal Folha Popular, deverão receber R$ 
64.521,00 cada. Esses  valores foram 
divulgados pela Frente Nacional dos 
Municípios (FNM).

A proposta é uma tentativa de solucionar um 
desentendimento de 24 anos entre os entes 
federados e a União pelas perdas de 
arrecadação decorrentes da isenção da 
cobrança de ICMS de produtos destinados à 
exportação - decorrentes da chamada Lei 
Kandir. À época, ficou definido que caberia à 
União compensar financeiramente os entes 

federativos pela renúncia fiscal. Essa 
compensação, porém, parou de ser paga em 
2004, o que deu início a disputas judiciais 
entre os entes federativos e o governo federal. 
A legislação ganhou o sobrenome de Antônio 
Kandir, então ministro do no governo de 
Fernando Henrique Cardoso.

Há, ainda, R$ 3,9 bilhões ligados à Lei Kandir 
que não foram incorporados pelo acordo 
votado nesta segunda. As cifras estão 
abarcadas pela Proposta de Emenda à 
Constituição (PEC) do Pacto Federativo, 
ainda sob o guarda-chuva dos senadores. 
(Com informações jornal O Estado de Minas) 

O Projeto de Lei Complementar sobre o tema 
foi apresentado pelo Senado Federal. Agora, 
com o aval dos deputados, o texto segue para 
sanção do presidente Jair Bolsonaro (sem 
partido). Além dos R$ 58 bilhões, a proposta 
prevê a entrega de outros R$ 4 bilhões, 
condicionados à venda de campos de 
petróleo.

Em maio deste ano, o Supremo Tribunal 
Federal (STF) e o fórum nacional de 
governadores pactuaram acordo para o 
pagamento das compensações. A liberação do 
Congresso Nacional era passo obrigatório 
rumo ao cumprimento do trato. Em Minas 
Gerais, o governo estadual tem direito a R$ 
6,525 bilhões (75% dos R$ 8,7 bilhões). Os 
outros 25% (R$ 2,175 bilhões) serão 
destinados aos municípios. 

Depois de anos de discussões, inclusive na 
Justiça, a compensação com as perdas 
referentes à Lei Kandir começará a ser paga 
para Estados e municípios. A Câmara dos 
Deputados aprovou por 408 votos a 9, na 
última segunda-feira, 14, a transferência 
gradual de R$ 58 bilhões a estados e 
municípios em virtude da Lei Kandir. Os 
repasses serão feitos até 2037. Desse valor, 
Minas Gerais receberá R$ 8,7 bilhões, 
segundo acordo assinado em maio.

Estudos feitos por técnicos da Secretaria de 
Fazenda e da Advocacia-Geral de Minas 
Gerais estimavam que o estado tinha a 
receber R$ 135 bilhões - R$ 126,3 bilhões a 
mais que o definido no acordo. O valor 
esperado inicialmente leva em consideração a 
taxa Selic acumulada, que é a mesma base de 
cálculo usada pela União em relação à dívida 
com os estados.

Municípios da região poderão
receber R$ 128 mil para compensar

perdas com a Lei Kandir
Deputados homologaram segunda-feira, 14, o acordo que trata

de legislação sobre perdas com isenção tributária datada de 1996.
O projeto vai para sanção do presidente Jair Bolsonaro.

Os fiscais constataram ainda irregularidades em 
32% das indústrias de polvilho fiscalizadas com 
relação à utilização de recursos hídricos no processo 
produtivo. Dentre as irregularidades ressalta-se a 
inexistência de Portaria de outorga de uso de 
recursos hídricos, ausência de equipamentos de 
medição de vazão, conforme previsto pela 
Resolução Conjunta SEMAD/IGAM n° 2302/2015 
e a utilização de recursos hídricos em vazão e/ou 
volume superior ao permitido (outorgado). 

O objetivo dos Workshops que foram realizados e o 
dia de campo é conscientizar  os empresários do 
ramo de polvilho a respeito da regularização dos 
empreendimentos antes das fiscalizações 
ambientais. Elas fazem parte da assinatura do 
Termo de Cooperação Técnica assinado no dia 23 
de julho deste ano 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 pela Associação dos 
Produtores e Agroindústria de Conceição dos 
Ouros. 

Fiscalização- Na Operação Carimã foram 
fiscalizadas 28 indústrias de polvilho. Desse total, 
18 apresentaram alguma irregularidade. Os fiscais 
lavraram os respectivos autos de infração em 
decorrência, principalmente, da insuficiência das 
medidas de controle ambiental adotadas. Os autos 
foram lavrados principalmente por causar 
intervenção de qualquer natureza que resulte ou 
possa resultar em dano aos recursos hídricos e solo, 
devido a inadequada destinação do efluente 
manipueira. Cinco indústrias sofreram autuação 
por exercerem suas atividades produtivas sem 
licenciamento ambiental.

Além da eletrocoagulação, a engenheira agrônoma 
Kiane Cristina Leal Visconcin, que é mestranda da 
Faculdade de Engenharia Agrícola da Universidade 
de Campinas (Unicamp), propôs a utilização da 
manipueira na fertirrigação do solo e na produção 
de sabão caseiro.

Durante o encontro, a engenheira agrônoma Kiane 
Cristina Leal Visconcin apresentou um sistema de 
eletrocoagulação para remoção dos poluentes do 
polvilho, de modo a reduzir o impacto ambiental 
causado pela manipueira. 

Representantes de 25 indústrias de polvilho de 
Cachoeira de Minas e Conceição dos Ouros 
participaram de um 'dia de campo' no último 11 de 
dezembro, com servidores da Semad (Secretaria de 
Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento 
Sustentável) e do Instituto Federal do Sul de Minas. 
O objetivo do 'dia de campo' foi mostrar, na prática, 
soluções e padrões que possam contribuir para 
uma produção mais sustentável e que não gere 
degradação ao meio ambiente pelo resíduo 
produzido pelas indústrias. 

O professor do Departamento de Zootecnia do 
Instituto Federal do Sul de Minas Gusthavo Ribeiro 
Vaz da Costa mostrou as vantagens de se utilizar os 
subprodutos da indústria de polvilho como a casca, 
ramas e massa de mandioca e do lodo do sistema de 
tratamento  na alimentação de animais como 
suínos e bovinos. Esses tipos de produtos podem 
substituir o milho, gerando economia e dando uma 
destinação ambiental adequada do material.

Um problema antigo, que veio à tona, depois de 
fiscalização da Secretaria de Estado de Meio 
Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (Semad), 
em junho deste ano. Durante a operação chamada 
de Carimã, os fiscais constataram 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.

A eletrocoagulação consiste em usar uma fonte de 
corrente elétrica contínua a partir de um par de 
eletrodos, que pode ser de alumínio ou ferro. 
“Quando colocamos os eletrodos no efluente, eles 

são oxidados, provocando reações físico-químicas 
que geram um processo de cogulação dos poluentes 
que estão no efluente”, diz Kiane. Ainda segundo ela, 
no caso da manipueira, a experiência mostrou que 
os coágulos formados passam por um processo de 
flotação em direção à parte superior do efluente, de 
onde o resíduo, que é uma espécie de lodo, pode ser 
retirado.

Participaram da reunião o presidente da 
Associação Comercial e Industrial de Cachoeira de 
Minas (ACICAM), Éder de Lélis Pereira e a 
presidente da Associação dos Produtores e 
Ag roindúst r ia  de  C once ição  dos  Ouros 
(APRACAOUROS), Doroty Campos da Fonseca, o 
prefeito eleito de Conceição dos Ouros Luís 
Fernando Rosa de Castro e seu vice-prefeito eleito 
Rinaldo Alves Corrêa.

Conforme o professor, todos os resíduos da cadeia 
polvilheira têm potencial para substituição parcial 
e, às vezes, até total do milho. “A massa e a raspa da 
mandioca eles já fornecem para os animais, porém, 
com caráter de baixa produtividade. Já o lodo não 
tem sido usado para alimentação animal. Eu fiz 
uma projeção para mostrar as análises nutricionais 
daqueles resíduos, mostrando que é possível 
substituir o milho de forma parcial ou até total, de 
acordo com o tipo do animal e o desempenho que 
se espera dele. Com essa atividade, os produtores 
começaram a entender que o resíduo tem um 
grande potencial, inclusive para comercialização”, 
afirma o especialista.
Segundo o superintendente de Fiscalização da 

Semad, Flávio Aquino, o dia de campo fortalece as 
orientações dadas nos workshops que foram 
realizados em  setembro e facilita a compreensão 
por parte dos produtores. “Com essa demonstração, 
ficou evidente que existem alternativas mais 
baratas, acessíveis e de melhor ajuste operacional 
para a produção, transformando aquilo que antes 
era problema em solução, levando as empresas a 
um cenário de maior sustentabilidade dos 
negócios”, afirma Aquino.

Semad realiza 'dia de campo' na Fiscalização Ambiental
Preventiva da Agricultura

O evento foi promovido pela Associação dos Produtores e Agroindústria de Conceição dos Ouros
(APRACAOUROS) e pela Associação Comercial e Industrial de Cachoeira de Minas (ACICAM).
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Conceição dos Ouros se reinventa na fé e na devoção
a padroeira Nossa Senhora da Conceição

Os festejos contaram ainda com a Campanha 
Solidária em prol da paróquia em tempos de 
pandemia da covid 19, que consistiu na entrega 
do Envelope por parte dos fiéis, contendo as
 ofertas, intenções, pedidos e agradecimentos. 
Esses envelopes estão sendo recolhidos 
durante a peregrinação da imagem de Nossa 
Senhora da Conceição pelos bairros do 
município. Além dessa Campanha, a Paróquia 
realiza a Ação entre Amigos, com o sorteio de 
sete prêmios.
Neste ano, os festeiros são os casais Dênis 
Donizetti da Silva e Maria de Lourdes da Silva e 
João Batista dos Santos e Maria Gorete Maia 
dos Santos.

Entre as adaptações necessárias para a 
realização das celebrações estavam a redução 
da quantidade de pessoas no templo, passando 
de 350 para 66, o distanciamento social, a 
medição de temperatura e a higienização com 

o uso de álcool em gel na entrada das missas.A Festa de Nossa Senhora da Conceição entra 
para a história de Conceição dos Ouros como 
uma das edições mais emblemáticas da 
tradicional celebração em homenagem à 
padroeira do município. Realizada em meio às 
restrições impostas pela pandemia da covid-
19, a paróquia que leva o nome da santa 
reinventou-se na programação e na forma de 
interação e aproximação dos devotos. O 
resultado foi uma expressão de fé da 
comunidade ourense, repleta de atos solidários 
e de generosidade comunitária.
A programação de 8 de dezembro, dia de Nossa 
Senhora da Conceição, contou com três missas 
realizadas na Igreja Matriz com um número 
limitado de fieis para não causar aglomeração. 

E, nesse dia, também ocorreu a inauguração da 
imagem de Nossa Senhora da Conceição na 
Praça da Matriz. A novena foi realizada entre 
os dias 29 de novembro e 7 de dezembro, com a 
participação de padres convidados em todas as 
noites. As transmissões foram realizadas pela 
página do Facebook da Paróquia de Nossa 
Senhora da Conceição e pela Rádio Minas Sul 
FM.
Além da novena e missa à noite, houve 
também a novena e missa às 15h.

Sábado, 19 de dezembro de 2020

(35) 3472-1510
9 9986-5312
9 9116-0543

PERIFÉRICOS
SUPRIMENTOS
FORMATAÇÃO

Festas!Festas!Festas!
BoasBoasBoas

Um Feliz Natal e um 
Próspero Ano Novo para 
todos os amigos e clientes!

Um 2021 de Saúde,
Amor e Paz!

O Clube de Campo Catadupas deseja a todos
os seus associados e familiares um Natal
com muitas alegrias, pleno de harmonia

e felicidade.

E que 2021 seja um ano
de esperança, lutas e
prosperidade para todos. 

(35) 3472-1388
Rua Luiz Gonzaga de Rezende, 133
Bairro Beira, Rio, Cachoeira de Minas

Natal é celebrar o amor que se faz presente em todas as pessoas.
Tempo de reafirmar nosso espírito fraterno e a luta por um mundo de paz e compaixão.

É época de relembrarmos nossa trajetória,
as lutas diárias, as conquistas e os nossos sentimentos.

Deixemo-nos guiar pela estrela da fé e que a Palavra de Deus ilumine e oriente as
nossas vidas neste novo ciclo que se inicia. E juntos, tenhamos coragem e

ousadia para construirmos um 2021 de muito sucesso.

Um Feliz Natal e um Ano Novo de muitas conquistas.

Av. Cel. Domingos Rosa, 320 - Centro

Conceição dos Ouros
Tel.: (35) 3653-1197

Desde 1998

Rua Presidente Castelo Branco, 59 - Centro

Cachoeira de minas
Tel.:  (35) 3472-1710

Celebre a vida, brinde as conquistas
e se cubra de esperança.

AzulzinhO
B A R

Que todos tenham um
 e umFeliz Natal

Próspero Ano Novo!

RUA BUENO DE PAIVA, 245 - CENTRO - CONCEIÇÃO DOS OUROS - MG

(35) 9 9986-8880(35) 3653-1229 (Fixo)(Fixo)

Um feliz natal e um próspero ano novo à todos
clientes e amigos, que fizeram parte desse ano de

muitas lutas mas acima de tudo de
muitas conquistas e vitórias.

Muito obrigado e boas festas!
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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.Rodovia Antônio Simões de Almeida

(MG 173), Nº 638

(35) 3646-5555

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

Imagem da padroeira Nossa Senhora da Conceição é inaugurada em Ouros

Após a cerimônia, que contou com 
o acender da decoração natalina da 
Praça José Maria de Souza, a 
programação continuou com uma 
missa solene de encerramento da 
Festa da padroeira Nossa Senhora 
da Conceição, realizada na Igreja 

Matriz.

A instalação e inauguração da 
imagem de Nossa Senhora da 
Conceição foi autorizada pela 
Câmara Municipal de Conceição 
dos Ouros e sancionada no dia 24 
de setembro pelo prefeito Maurício 
Viana através da Lei nº 1.773. Ela é 
um pedido do Padre Reinaldo dos 
Santos feito a prefeitura ourense no 
dia 31 de julho deste ano. 

8 de dezembro é comemorado o 
d i a  d e  N o s s a  S e n h o r a  d a 
C o n c e i ç ã o ,  p a d r o e i r a  d e 
Conceição dos Ouros. A antiga 
Barra dos Ouros, Nossa Senhora da 
Conceição das Cachoeiras, Nossa 
Senhora da Conceição dos Ouros 
ou Capela de Cima foi elevada à 
Freguesia  -  termo luso que 
corresponde à Paróquia - no dia 2 
de janeiro de 1866 e sua instituição 
canônica se deu a 26 de junho de 
1866.

“Devido a pandemia estamos 
c e l e b r a n d o  d e  u m a  f o r m a 
diferente. Mas podemos estar 
u n i d o s  e m  c o m u n h ã o  e 
fortalecidos pela graça de Deus. 
Celebramos Maria como mãe de 
J e s u s , n o s s o  S a l v a d o r. E l a 
aproximou-se e aproxima de nós 
c o m o  s i n a l  d e  c o n s o l a ç ã o, 
encorajamento e esperança. Quero 
pedir que coloquem Maria no 
caminho como luz para as noites. 
Celebrem com alegria a festa da 
Imaculada Conceição da Virgem 
Maria”, falou o Arcebispo Dom José 
Luiz  Majella Delgado, durante 
mensagem gravada e enviada aos 
paroquianos ourenses.

E dentro da programação da festa 
da Imaculada Conceição, no 
último 8 de dezembro, moradores e 
autoridades municipais reuniram-
se na Praça da Matriz  para 
prestigiar o ritual de inauguração 
da imagem da padroeira da cidade. 
Durante a cerimônia, abrilhantada 
com cânticos religiosos e o acender 
de velas, a estátua foi abençoada 
pelo pároco da Paróquia Nossa 
Senhora da Conceição, o padre 

R e i n a l d o  d o s  S a n t o s . 
Representando os  catól icos 
ourenses, o prefeito Maurício 
Euclides Viana e a primeira-dama 
Virgínia Maria de Carvalho Viana 
enfeitaram o pedestal da imagem 
com arranjos de flores. 

O município foi fundado pelo casal 
Major Félix da Mota Paes e dona 
Lucinda Maria de Jesus e hoje 
possui mais de 11 mil habitantes.

O monumento doado pelo casal 
Maurício Euclides Viana e Virgínia 
Maria de Carvalho Viana é feito 
com resina e gesso, caracterizado 
p e l a  a l t a  q u a l i d a d e  e  p e l a 
resistência ao ambiente externo e 
às alterações climáticas. Ele foi 
instalado em frente à Igreja Matriz 
que leva o nome da santa e tem 
cerca de 5 metros de altura, sendo 2 
metros de base e 3 da imagem de 
resina e gesso. A imagem da Nossa 
Senhora da Conceição foi feita a 
partir da imagem da padroeira que 
se encontra na Igreja Matriz.

A imagem foi doada pelo casal Maurício Euclides Viana e Virginia Maria de Carvalho Viana.

Sábado, 19 de dezembro de 2020

AGORA EM

CACHOEIRA DE MINAS!
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Caminhões são apreendidos com
excesso de carga e peso ultrapassa

máximo registrado por balança

Segundo a PRF, carga em excesso compromete a 
dirigibilidade do veículo e provoca danos ao 
p av i m e nto  re du z i n d o  s u a  v i d a  út i l  e 
contribuindo para a ocorrência de graves 
acidentes. 

Dois caminhões carregados de gesso foram 
apreendidos pela Policia Rodoviária Federal 
(PRF), na tarde do último 9 de dezembro, em 
Lavras, no Sul de Minas, com excesso de peso. A 
carga estava acima do limite legal registrado pela 
balança rodoviária utilizada para fazer este tipo 
de fiscalização. O equipamento detectou 83.380 
quilos de excesso de peso. 
 Os dois caminhões de carga (rodotrens), cujos 
veículos tratores eram dois Volvo/FH540, foram 
apreendidos em fiscalização de excesso de peso 
no km 690 da BR 381.

Por conta do excesso de peso em transporte, a 
ocorrência foi encaminhada ao Ministério 
Público Federal por ocasionar dano ao 
patrimônio público.Eles eram oriundos de São Marcos (RS), saíram 

de Ipubi (PE) com destino a Conceição dos 
Ouros (MG). Os veículos ficaram retidos até o 
transbordo das cargas. O valor da multa para 
cada veículo é de R$ 15.970,00. 

A carga de gesso seria transportada de Ipubi (PE)
para Conceição dos Ouros.

PM apreende autor de
receptação e tráfico e apreende
televisão furtada em Cachoeira

De acordo com a Polícia Militar, o 
homem acusado por receptação possui 
diversas passagens por tráfico de drogas. 
Os policiais chegaram até o acusado 
após diversas denúncias anônimas.

Policiais Militares de Cachoeira de 
Minas apreenderam no último 5 de 
dezembro, um aparelho de televisão que 
havia sido furtado em uma residência do 
município, no mesmo dia. Ela havia sido 
furtada durante a madrugada de uma 
casa onde o autor e mais duas pessoas 
usavam drogas. Os donos da casa saíram 
e, ao retornar, não encontraram mais o 
aparelho de televisão. O autor trocou a 
televisão por alguns pinos de cocaína.
Em depoimento aos policiais, o homem 
acusado de furtar a televisão disse que é 
comum trocar objetos por drogas. Ele já 
havia penhorado o seu celular e a 
Carteira Nacional de Habilitação 

(CNH). 
Dentro do veículo do suspeito pela 
receptação da televisão os policiais 
encontraram drogas e dinheiro. O 
veículo foi removido para o pátio do 
Auto Socorro Leal.

Participaram da operação o Sargento 
Pedro Henrique Inhan Rodrigues e o 
Cabo Marcelo Luiz Paiva dos Reis, além 
do Cabo Marcelo Gouveia de Carvalho, 
que estava de folga no dia.

Fotos: PRF

Covid-19 na região-  De acordo com o 
levantamento realizado pelo jornal Folha 
Popular, com base nos dados divulgados

 ontem,18, pela Secretaria de Estado de Saúde de 
Minas Gerais (SES-MG), o Sul de Minas possui 
44.410 pessoas contaminadas com a doença entre 
os meses de março e dezembro. Na região, 1.111 
pessoas morreram pela Covid-19.

Na segunda posição está Extrema, com seus 
34.344 habitantes. O município possui 3.323 
pessoas contaminadas e 33 óbitos. Por lá, 2.961 
moradores já estão curados.

A região voltou para a onda amarela após ter um 
aumento de 50% da incidência da covid-19 nos 
ú l t imos  14  d ias  no  es t ado, s endo  que 
considerando os últimos sete dias a taxa subiu 
17%. As demais regiões na onda amarela são 
Centro, Norte, Noroeste, Oeste e Sul.

As normas estabelecem que as pessoas usem 
máscara ao sair, higienize frequentemente as 
mãos, evitem aglomerações e mantenha o 
distanciamento social. Os protocolos de 
segurança das três ondas podem ser conferidos 
n o  l i n k : 
https://www.mg.gov.br/sites/default/files/pagina
s/imagens/minasconsciente/protocolos/minas_c
o n s c i e n t e _ n o v o _ p r o t o c o l o _ v 2 . 1 0 _ -
_dezembro.pdf

Na Onda Amarela estão proibidos de funcionar 
serviços de aluguel de objetos pessoais e 
domésticos; atividades de recreação e lazer, como 
parques, boates, boliche, sinuca, jogos eletrônicos 
e buffets; atividades artísticas como teatro e 
shows, cinema e festas de casamento; serviços de 
tatuagem e piercing; organização de feiras, 
congressos, exposições e festas; além da educação 
infantil, ensino fundamental e médio.
 As atividades que podem funcionar na Onda 
Amarela são: 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; 
L ojas  de  br inquedos ;  Academias  (com 
restrições); Agências de viagem e Clubes.
As regiões que fazem parte da onda verde são 
Triângulo do Norte e Triângulo do Sul, fase que 
possibilita a abertura de serviços não essenciais 
com alto risco de contágio, como cinemas e bares 
com música ao vivo.

O Jequitinhonha, Leste,  Leste do Sul, Nordeste, 
Vale do Aço, Sudeste e Centro-Sul região são as 
regiçoes que estão na onda vermelha, onde 
s ome nte  o s  s e r v i ç o s  e s s e nc i a i s , c omo 
supermercados e farmácias, estão autorizados a 
funcionar.

A Macrorregião Sul, a qual Cachoeira de Minas e 
Conceição dos Ouros estão inseridos, continua 
na onda amarela do programa Minas Consciente. 
Ela regrediu para a fase intermediária no dia 26 de 
novembro após passar mais de um mês na fase 
menos restritiva do plano. As classificações são 
determinadas pelo Comitê Extraordinário do 
Governo do Estado. 

Entre os seis municípios do Sul de Minas com 
maior número de contaminados está Pouso 
Alegre. A cidade é a segunda mais populosa do Sul 
de Minas, com 150.737 habitantes. Ela lidera o 
ranking com 3.942 pessoas infectadas e 78 óbitos. 
O município possui 3.793 pessoas recuperadas da 
doença, conforme dados divulgados pela 
prefeitura pousoalegrense.

O u t r o  mu n i c í p i o  c o m  a l t o  í n d i c e  d e 
contaminados no Sul de Minas é Alfenas, com

 80.494 habitantes e 2.401 casos confirmados de 
Covid-19 e 62 mortes. Do total de infectados, 
2.234 moradores estão curados.
Na quarta posição está Poços de Caldas, a 
cidade mais populosa do Sul de Minas, com 
quase 170 mil habitantes. O município tem 
2.490 pessoas infectadas, 1.939 pessoas curadas 
e 73 óbitos. 
Em quinto lugar aparece Itajubá, com 96.869 
habitantes. O município contabilizou nos 
últimos 9 meses, 1.836 pessoas contaminadas. 
Também foram registradas 1.747 pessoas 
curadas e 71 óbitos. 
Na sequência vem Varginha, com 136.602 
habitantes. Na terceira cidade mais populosa do 
Sul de Minas 1952 pessoas contraíram o Covid-
19 e 45 morreram. O município registrou nos 
nove meses, 1716 pessoas curadas. 

'Minas Consciente': Cachoeira de Minas e Conceição dos Ouros
se mantém na Onda Amarela

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
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COTIDIANOSábado, 19 de dezembro de 2020

Boas Festas!

Praça da Bandeira, nº 30- CentrO

Cachoeira de Minas (35) 3472-1058

F ELIZ NATAL
e próspero ano novo!

értice V30, de coordenada U T M E=419.525,95m e N= 7.533.070,64m, Altitude: 864,98m, no azimute de 12º56'41", na extensão 
de 3,09m; Do vértice V30 segue até o vértice V31, de coordenada U T M E=419.528,56m e N=7.533.079,25m, Altitude: 865,49m, 
no azimute de 16º49'01", na extensão v de 8,99m; Do vértice V31 segue até o vértice V32, de coordenada U T M E=419.530,76m e 

DANIEL GONZAGA GIMENES, Oficial do Registro de Imóveis desta Cidade e Comarca de Cachoeira de Minas, Estado de 
Minas Gerais, na forma da Lei e em pleno exercício do seu cargo, etc... FAZ SABER QUE, aos vinte e sete (27) de novembro de 
2020, o presente Edital virem ou dele conhecimento tiverem, que foi apresentado na Serventia, à Rua Eduardo Tenório, nº 28, Sala 
02, Centro, Município de Cachoeira de Minas, Estado de Minas Gerais, por BENEDITA MARIA DO NASCIMENTO, 
brasileira, viúva, aposentada, RG MG-13.834.747/SSP-MG e CPF 063.676.556-38, residente à Rodovia MG-173, Quilômetro 
05, Bairro Abertão, Zona Rural, Município de Cachoeira de Minas, Estado de Minas Gerais, que alega o exercício de posse por 
mais de vinte (20) anos (usucapião extraordinário, nos termos do artigo 1238 do Código Civil), somando o tempo de sua posse a de 
seus antecessores, sobre o seguinte imóvel: Uma gleba de terras, com a área de 00.33.32ha (trinta e três ares e trinta e dois 
centiares), situada na Rodovia MG-173, Quilômetro 05, Bairro Abertão, Zona Rural, Município de Cachoeira de Minas, Estado de 
Minas Gerais, denominada Sítio Nascimento, dentro das seguintes divisas e confrontações: Do vértice V1 segue até o vértice V2, 
de coordenada U T M E=419.545,97m e N=7.533.113,56m, Altitude: 862,40m, no azimute de 95º32'26", na extensão de 6,64m; 
Do vértice V2 segue até o vértice V3, de coordenada U T M E=419.556,38m e N=7.533.112,79m, Altitude: 860,69m, no azimute 
de 94º16'51", na extensão de 10,44m; Do vértice V3 segue até o vértice V4, de coordenada U T M E: 419.571,82m e 
7.533.111,63m, Altitude: 857,55m, no azimute de 94º16'51", na extensão de 15,48m; Do vértice V4 segue até o vértice V5, de 
coordenada U T M E=419.584,30m e N=7.533.110,70m, Altitude: 855,09m, no azimute de 94º16'51", na extensão de 12,51m; Do 
vértice V5 segue até o vértice V6, de coordenada U T M E=419.582,94m e N=7.533.107,37m, Altitude: 855,16m, no azimute de 
202º15'52", na extensão de 3,59m; Do vértice V6 segue até o vértice V7, de coordenada U T M=419.581,43m e 7.533.103,83m, 
Altitude: 855,24m, no azimute de 202º58'15", na extensão de 3,85m; Do vértice V7 segue até o vértice V8, de coordenada U T M 
E=419.578,19m e N=7.533.095,36m, Altitude: 855,43m, no azimute de 200º58'30", na extensão de 9,06m; Do vértice V8 segue 
até o vértice V9, de coordenada U T M E=419.571,50m e N=7.533.078,42m, Altitude: 855,81m, no azimute de 201º32'46", na 
extensão de 18,21m; Do vértice V9 segue até o vértice V10, de coordenada U T M E=419.561,13m e N=7.533.051,92m, Altitude: 
856,42m, no azimute de 201º22'08", na extensão de 28,46m; Do vértice V10 segue até o vértice V11, de coordenada U T M 
E=419.553,27m e 7.533.032,12m, Altitude: 856,58m, no azimute de 201º38'41", na extensão de 21,30m; Do vértice V11 segue 
até o vértice V12, de coordenada U T M E=419.548,45m e 7.533.032,30m, Altitude: 854,65m, no azimute de 272º09'32", na 
extensão de 4,83m; Do vértice V12 segue até o vértice V13, de coordenada U T M E=419.546,54m e N=7.533.033,39m, Altitude: 
857,65m, no azimute de 299º40'37", na extensão de 2,20m; Do vértice V13 segue até o vértice V14, de coordenada U T M 
E=419.544,29m e N=7.533.033,87m, Altitude: 857,85m, no azimute de 281º55'33", na extensão de 2,30m; Do vértice V14 segue 
até o vértice V15, de coordenada U T M E=419.537,27m e N=7.533.034,46m, Altitude: 859,75m, no azimute de 274º52'55", na 
extensão de 7,04m; Do vértice V15 segue até o vértice V16, de coordenada U T M E=419.529,70m e N=7.533.035,31m, Altitude: 
861,81m, no azimute de 276º20'25", na extensão de 7,62m; Do vértice V16 segue até o vértice V17, de coordenada U T M 
E=419.524,11m e N=7.533.035,83m, Altitude: 863,74m, no azimute de 275º20'42", na extensão de 5,61m; Do Vértice V17 segue 
até o vértice V18, de coordenada U T M E=419.518,59m e N=7.533.035,85m, Altitude: 864,91m, no azimute de 270º13'04", na 
extensão de 5,53m; Do vértice V18 segue até o vértice V19, de coordenada U T M E=419.515,41m e N=7.533.035,79m, Altitude: 
865,60m, no azimute de 269º00'36", na extensão de 3,18m; Do vértice V19 segue até o vértice V20, de coordenada U T M 
E=419.516,44m e N=7.533.039,19m, Altitude: 865,70m, no azimute de 16º51'13", na extensão de 3,55m; Do vértice V20 segue 
até o vértice V21, de coordenada U T M E=419.516,96m e N=7.533.041,36m, Altitude: 865,46m, no azimute de 13º30'42", na 
extensão de 2,23m; Do vértice V21 segue até o vértice V22, de coordenada U T M E=419.517,84m e N=7.533.044,92m, Altitude: 
865,47m, no azimute de 13º51'57", na extensão de 3,67m; Do vértice V22 segue até o vértice V23, de coordenada U T M 
E=419.519,08m e N=7.533.048,50m, Altitude: 865,62m, no azimute de 19º09'44", na extensão de 3,79m; Do vértice V23 segue 
até o vértice V24, de coordenada U T M E=419.520,43m e N=7.533.053,18m, Altitude: 865,38m, no azimute de 16º04'05", na 
extensão de 4,88m; Do vértice V24 segue até o vértice V25, de coordenada U T M E=419.521,76m e 7.533.057,07m, Altitude: 
864,87m, no azimute de 18º54'40", na extensão de 4,11m; Do vértice V25 segue até o vértice V26, de coordenada U T M 
E=419.523,23m e N: 7.533 060.86m, Altitude 864,82m, no azimute de 21º13'33" na extensão de 4,07m; Do vértice V26 segue até 
o vértice V27, de coordenada U T M E=419.524,55m e N=7.533.065,14m, Altitude: 865,03m, no azimute de 17º09'23", na 
extensão de 4,48m; Do vértice V27 segue até o vértice V28, de coordenada U T M E=419.524,77m e 7.533.065,98m, Altitude: 
865,03m, no azimute de 14º13'40", na extensão de 0,87m; Do vértice V28 segue até o vértice V29, de coordenada U T M 
E=419.525,26m e 7.533.067,63m, Altitude: 864,92m, no azimute de 16º4100, na extensão de 1,72m; Do vértice V29 segue até o 

N=7.533.086,90m, Altitude: 865,43m, no azimute de 16º02'47", na extensão 
de 7,96m; Do vértice V32 segue até o vértice V33, de coordenada U T M 
E=419.534,54m e 7.533.099,52m, Altitude: 865,10m, no azimute de 
16º40'47", na extensão de 13,17m; Do vértice V33 segue até o vértice V34, de 
coordenada U T M E=419.536,36m e N=7.533.104,68m, Altitude: 864,56m, 
no azimute de 19º30'14", na extensão de 5,48m; Finalmente do vértice V34 
segue até o vértice V1, (início da descrição), no azimute de 17º29'29", na 
extensão de 9,98m, fechando assim o polígono acima descrito. 
CONFRONTAÇÕES: Do vértice V1 ao vértice V5 confronta-se com José 
Lafayette Pereira; do vértice V5 ao vértice V11, confronta-se DEER MG 
(Departamento de Edificação e Estrada de Rodagem de Minas Gerais); do 
vértice V11 ao vértice V19 confronta-se com Luzia Maria da Costa e do 
vértice V19 ao vértice V1 confronta com José Lafayette Pereira. (Bruno 
Fonseca dos Santos – CREA MG: 204873/TD). 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 Imobiliário pelo telefone (35) 3472-1014, no 
horário 09h00 às 12h00 e 13h00 às 17h00,  pelo endereço eletrônico 
cartoriocachoeira@hotmail.com ou pessoalmente. 

Iluminação e decoração de Natal
enfeitam Conceição dos Ouros

até o dia 6

“A magia do Natal não se pode perder e, neste 
ano, mesmo com a pandemia do Coronavirus, a 
prefeitura procurou manter o encanto da data. E 
o reaproveitamento da decoração natalina foi 
uma forma sustentável e econômica de mostrar 
que é possível proporcionar aos ourenses uma 
cidade iluminada nesta época do ano”, disse a 
Secretária de Esporte, Cultura, Turismo, Eventos 
e Lazer, Aline Cristina da Costa
A iluminação de Natal de Conceição dos Ouros é 
resultado do trabalho conjunto entre a Secretaria 
de Esporte, Cultura, Turismo, Eventos e Lazer, 
Secretaria de Obras e Infraestrutura, Secretaria 
de Ação Social e o Centro de Referência em 
Assistência Social (CRAS), setores da prefeitura.

A inauguração foi acessa no dia 8 de dezembro, 
durante a cerimônia de inauguração da estátua 
de Nossa Senhora da Conceição e poderá ser 
apreciada até o dia 6 de janeiro, dia dos Santos 

Reis.As noites da Praça José Maria de Souza estão 
mais iluminadas com o brilho das luzes. São 
centenas de micro lâmpadas de LED iluminando 
a praça e encantando visitantes e atraindo 
moradores e turistas que passam pela Rodovia 
Antônio Simões de Almeida. A decoração de 
n a t a l  c h e i a  d e  l u z  c o n t o u  c o m  o 
reaproveitamento de materiais. Uma árvore com 
cerca de 5 m de altura foi toda enfeitada com os 
adornos tracionais do Natal. Também foi 
montada a casa do Papai Noel e um trenó com 
renas de natal.

Comércio de Conceição dos Ouros
sorteia prêmios

em promoção de Natal

A promoção premiada tem como organizadoras 
as comerciantes Lídia (loja Atrevida), Nádia 
(Mattos Calçados), Ritiele (loja Absoluta) e Rina 
(loja Vigaia). A campanha foi lançada no último 
18 de novembro e segue até o dia 9 de janeiro.

Os comércios participantes são: Bottus Blues, 
Loja Favorita, KCZ Jeans, Loja Tudo Elétrico, Loja 
Absolutha, Lingerie da Jana, Anderson Pneus, 
Loja para Todos, Bottus Bazar e Armarinhos, 
Mattos Calçados, Borges Material  para 

Construção, Casa Carvalho, Loja Vigaia, 
Supermercado Iara, Elétrica do Klebão, 
Babymodas, Gio's Store, Dino Casa Construção, 
Lívia Modas, Casa de Carnes Família Real, 
Atrevida, Unânnime, Carla-Loja M.A., Loja RR 
Modas, Padaria Alvarino, Alcindor Eletromóveis, 
Akalanto Modas, Agroouros, Padaria Grão de 
Ouro, Carinha de Anjo, Studio Kika Almeida e 
Larissa Make-up, Loja Styllos 10, Red Lanches,  
Art Flores, Papelaria 1001 Utilidades e  1001 
Utilidades

Trinta e oito comércios de Conceição dos Ouros 
participam da campanha Natal Premiado, que irá 
sortear cinco prêmios (geladeira, notebook, 
bicicleta, Smart TV 32 e micro-ondas). Segundo a 
organização, a campanha tem o objetivo de reter 
os clientes dentro da cidade, além de incentivar os 
antigos clientes a continuar consumindo e 
recompensar com prêmios os clientes fieis. A 
expectativa é de aumento de vendas nas lojas 
físicas do varejo de Conceição dos Ouros, mesmo 
no período do coronavírus (Covid-19).

R$50
em compras

= 1 Cupom

PROMOÇÃO

E muito mais!
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ENTREVISTA MAURÍCIO VIANASábado, 19 de dezembro de 2020

Em fim de mandato, Maurício Viana afirma que
deixará recursos para seu sucessor

Jornal Folha Popular - Prefeito, qual a 
avaliação que o senhor faz desses oito anos de 
governo?

Maurício - Como dever cumprido. 
Trabalhamos duro desde o primeiro dia, desde 2 
de janeiro de 2013 e continuamos no mesmo 
ritmo, até 30 de dezembro de 2020. Não paramos 
em nenhum momento, sempre buscando fazer o 
melhor para o nosso povo. Defino o meu 
mandato com o sentimento de gratidão, pois foi 
muito gratificante cada conquista, vitória e obra 
realizada, onde Deus esteve comigo em todos os 
momentos.

Maurício Viana - A avaliação que eu 
faço é que aprendi muito com a administração. 
Tivemos que lidar com muitas dificuldades, e 
soubemos investir cada centavo no momento 
certo. Apesar de receber muitas dívidas da 
gestão anterior, além da falta de recursos, graças 
a  Deus  formamos uma equipe  ót ima, 
compromissada, que ajudou na administração. 
Aprendi a lidar com as dificuldades. Aprendi 
muito com tudo isso, uma aprendizagem que 
levarei para o resto da minha vida.

Jornal Folha Popular - Está feliz com 
tudo que realizou?

Maurício - Estou feliz. Deus sempre 
esteve conosco, e graças a isso iniciamos e 
terminamos bem o nosso trabalho. Vencemos 
inúmeras barreiras e isso é muito gratificante. 

Jornal Folha Popular - O senhor 
imprimiu um novo jeito de fazer política no 
município. Não era considerado popular pelos 
adversários e agora sai com enorme aceitação 
popular. A que se deve isso?

Maurício - Se deve ao povo de nosso 
município, que acreditou no nosso trabalho. Sou 
cafeicultor, portanto trabalho na área rural, e é 
daí que vem o meu contato com o povo. Além 
disso, sou de família tradicional, os Viana. E 
também tem a família do meu sogro, os 
Carvalhos. Mas a aceitação se deve ao trabalho 
realizado, onde cada centavo foi aplicado 
corretamente. Fomos estabelecendo as 
prioridades e o povo viu que estávamos 
t r ab a l h a n d o  n o  c a m i n h o  c e r t o, c om 
transparência e compromisso.

Jornal Folha Popular - Como define o 
seu mandato?

Jornal Folha Popular - Qual foi o seu 
maior desafio enquanto prefeito de Conceição 
dos Ouros?

Maurício - O desafio foi saber lidar com 
os problemas sem perder a paciência, e foram 
muitos desafios. Mas procuramos encontrar a 
solução para todos os problemas o mais rápido 
possível, e sempre tivemos sucesso nisso, pois 
Deus iluminou a mente das pessoas que estavam 
comigo, na nossa equipe. Assim, pudemos 
sempre continuar o nosso objetivo de boa 
aplicação do dinheiro público e trazer melhor 
qualidade de vida e valorização nossa 
população.

Maurício - Foi o grupão (respondeu 
sem titubear). É uma obra com muita história, 
mas que no início da nossa administração estava 
totalmente deteriorada e havia se tornado ponto 
de prostituição e uso de drogas. Quando o 
recuperamos e reformamos o grupão, foi muito 
emocionante, pois muitas gerações Ourenses 
que estudaram no grupão viram essa obra voltar 
à vida. E hoje, além da parte antiga, ampliamos. 
Mais salas, cobertura da quadra, instalação da 
usina de energia fotovoltaica que garante o 
custeio da energia de todas as escolas, e isso 
falando apenas da estrutura física do prédio, 
pois o ensino das crianças também recebeu 
grandes investimentos. O Grupão é o coração, o 
símbolo da nossa administração.

Jornal Folha Popular - No início do 
mandato, o senhor foi para a China. Como foi 
isso?

Maurício - Fizemos uma parceria com 
uma cidade da China, Xuzhou. O convite foi da 
XCMG (Xuzhou Construction Machinery 
Group), empresa chinesa de grande porte 
instalada em Pouso Alegre. Conceição dos 
Ouros tornou-se cidade-irmã de Xuzhou, o que 
significa que podemos receber empresas e 
investimentos em nossa cidade no futuro. A 
prioridade dos empresários de lá, em uma 
possível instalação no município, é de que 
Conceição dos Ouros possua educação, saúde e 
in f raes t r utura  de  qua l idade . E  noss a 
administração investiu muito em todas essas 
áreas, ficando para o próximo gestor a 
responsabilidade de continuação dos trabalhos 
feitos e desenvolver o saneamento básico, 
trabalhar na melhoria do tratamento de esgoto, 
e então assim estaremos preparados para 
quando surgir uma oportunidade de receber 
uma empresa de grande porte, advinda dessa 
parceria com Xuzhou. 

Jornal Folha Popular - Qual foi a 
situação que o senhor encontrou o município?

Maurício - Todo bombardeado. O 
município estava bloqueado a nível federal e 
estadual. Os fornecedores não queriam fornecer 
para a prefeitura, devido às dívidas deixadas. 
Obtivemos ajuda dos deputados parceiros e 
limpamos o nome de nosso município. E, com 
o s  d e p u t a d o s ,  b u s c a m o s  e m e n d a s 
parlamentares. Montamos uma equipe forte, 
unida e que se capacitava a todo momento. A 
nossa equipe trabalhou como se o município 
fosse uma empresa, onde a satisfação na 
qualidade da prestação de serviço para o povo e 
o desenvolvimento da cidade, foram o nosso 
lucro.

Jornal Folha Popular - O senhor pagou 
quanto em dívida da gestão anterior?

Maurício - Pagamos mais de R$ 2 
milhões da gestão passada. Foi um passo 
enorme para recuperar o nosso município, mas 
conseguimos.

Jornal Folha Popular - E como o novo 
prefeito Luís Fernando Rosa de Castro 

encontrará a prefeitura?

Jornal Folha Popular - Em sua opinião, 

qual a obra que o senhor considera a menina dos 
olhos da administração? Por que?

Maurício - Faltou muita coisa devido à 
falta de recursos. Queríamos investir no 
cemitério, que passou da paróquia para o 
município. Já foi encaminhada a negociação da 
compra do terreno para fazer um velório e 
ampliar o cemitério, estou deixando recursos 
para realizar esse trabalho. Também queríamos 
investir na parte da iluminação, muitos bairros 
ficaram sem postes ou com iluminação precária. 
Eu queria ter feito mudança para o sistema de 
Led em todo município, gerando economia e 
qu a l i d a d e  n o  s e r v i ç o. E  t amb é m  t e r 
desenvolvido o saneamento básico no 
município.

Jornal Folha Popular - O que gostaria 
de fazer, mas faltou para ser feito?

Jornal Folha Popular - Quais foram as 
principais metas alcançadas durante os oito 
anos?

N a  á r e a  d a  S a ú d e ,  fi z e m o s 
invest imentos  na reforma do Pronto-
atendimento Monsenhor José Roberto da Silva e 
descentralizamos as equipes de Estratégia Saúde 
da Família (ESF). Também investimos muito 
nos programas de prevenção, como o Outubro 
R o s a , Nov e m b ro  A z u l , e nt re  o u t ro s . 
Investimentos na área de emprego com a 
ampliação do prédio da empresa APTIV, 
gerando hoje 712 empregos. A economia da 
cidade não foi abalada com a crise provocada 
pela pandemia. O número de desempregados 
durante esse período foi pequeno.

Jornal Folha Popular - Nestes oito anos 
também foram muitos desentendimentos com 
aliados políticos e alguns muito marcantes. O 
senhor acha isso normal na política ou em 
algum momento poderia ter sido diferente ou 
poderia ter sido evitado?

Maurício - Isso acontece em toda 
política. Criticar é valido para a gente refletir, 
mas em um município pequeno como o nosso, 
poderia haver mais acordo. Eu sempre tentei o 
diálogo. Às vezes exigiam uma indicação, e 
depois criticavam duramente mesmo quando 
não era possível realizar no momento. Era nítida 
a situação de falta de recursos que atravessamos, 
portanto, deveria haver mais bom senso. 
Procurei ter diálogo e fazer a política da boa 
vizinhança. Prova disso, foi a iniciativa da nossa 
administração em realizar as audiências 
públicas para prestação de contas na Câmara 
Municipal, onde íamos abertos a responder 
qualquer questionamento. A politicagem tem 
que mudar em nosso conceito. As críticas devem 
ser construtivas, com intenção de resolver 
problemas, e não de fazer acusações. Oposição e 
situação tem que estar unidos para o bem do 
município. 

Maurício - Fizemos investimentos nos 
setores de educação, saúde, esportes e na 

geração de empregos. Na área de educação 
realizamos a reforma dos prédios escolares, 
melhorando o atendimento das escolas, além de 
novas carteiras. Também aplicamos recursos 
em uma alimentação de qualidade para os 
alunos. Na parte pedagógica investimos em um 
sistema apostilado. Quando o governo do 
Estado melhorou a qualidade dos livros 
didáticos, voltamos a usá-los. E isso refletiu no 
nosso IDEB. A média projetada para este ano era 
de 6,8, e alcançamos 7,2. Elaboramos o plano de 
carreira para os professores e realizamos o 
atendimento de crianças com laudo.

Maurício - O Pronto-atendimento 
Monsenhor José Roberto da Silva deve ser 
inaugurado no primeiro semestre. O edital para 
realizar a duplicação da Ponte Olímpio Vilas 
Boas foi lançado nesta semana, e a licitação será 
dia 7 de janeiro. Até o final de janeiro estará 
homologada, e a intenção é que até o segundo 
semestre a obra esteja concluída. Acredito que 
todos os prefeitos dos últimos 40 anos tinham a 
intenção de ampliar essa ponte, e essa será uma 
conquista da nossa administração.

E também investimos no esporte, com a 
realização de inúmeros campeonatos e eventos.

 

Jornal Folha Popular - Que obras 
ficarão em andamento para a próxima gestão 
concluir?

Maurício - Encaramos com paciência. 
Nesse ano, procuramos acertar com todos os 
fornecedores de modo a fechar as contas de 
forma tranquila. Recebemos recursos e ajuda 
com o Fundo de Participação Municipal (FPM) 
e o Pré-Sal. Com a economia feita, realizamos o 
asfaltamento da avenida e outros investimentos 
como o novo Centro de Educação Infantil no 
bairro Cachoeirinha.

Jornal Folha Popular - Com quanto vai 
fechar as contas este ano?

Maurício - A estimativa da nossa 
contabilidade é acima de R$ 5 milhões, entre 
recursos vinculado e próprio. O próximo 
prefeito vai encontrar recurso para concluir a 
obra do Pronto-Atendimento Monsenhor José 
R o b e r t o  d a  S i l v a , q u e  f o i  f e i t a  c o m 
financiamento do Banco de Desenvolvimento 
do Estado de Minas Gerais (BDMG), e será paga 
com recursos que o Governo do Estado ficou 
devendo à nossa administração. O governador 
Romeu Zema vai devolver o dinheiro parcelado. 
O nosso município está limpo perante os 
governos federal e estadual, e em dia com as suas 
obrigações.

Maurício - Vai encontrá-la sem dívidas 
e também com uma equipe capacitada e 
experiente. A nossa equipe vestiu a camisa, 
apesar de ter um salário pequeno. Eu assumi 
uma gestão com infraestrutura desgastada e 
falta de recursos. A frota, por exemplo, que antes 
estava sucateada, hoje está praticamente nova. 
Com a paralisação das aulas por causa da 
pandemia, fizemos a total revisão dos veículos. 
Todos os veículos tem seguro, e os motoristas 
são capacitados. Todos os funcionários estão 
com o salário em dia. E o próximo prefeito vai 
encontrar a prefeitura com recursos para iniciar 
muito bem o mandato. Diferente de quando 
assumimos, em 2013.

J o r n a l  F o l h a  P o p u l a r  -  S u a 
administração sofreu com a falta de repasses do 
estado e depois veio a pandemia. Como encarou 
tudo isso?

Maurício Viana foi eleito, em 2012, com 3.808 votos (52,30% dos votos válidos). E em 2016, com 
4.146 votos (56,86% dos votos válidos).

Oito anos se passaram desde que Maurício Euclides Viana assumiu o desa�o de ser prefeito de 
Conceição dos Ouros. Hoje aos 60 anos, �naliza seu segundo mandato consecutivo dizendo estar 

satisfeito com o trabalho prestado à sociedade de Conceição dos Ouros. 

Prestes a encerrar o mandato, Mauricio Viana concedeu na última quinta-feira, 17, esta exclusiva 
para o jornal Folha Popular. Con�ra:
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Jornal Folha Popular - Como tem sido 
realizado este trabalho de transição do próximo 
ano?

Jornal Folha Popular - Já está sentindo 
saudades?

Jornal Folha Popular - Como estão 
sendo estes últimos dias como prefeito de 
Conceição dos Ouros?

Maurício - Estou sentindo. Depois de 
tanto tempo trabalhando duro, lembrar agora é 
como assistir a um filme em minha cabeça. 
Vencemos 100% das nossas dificuldades. Vou 
sentir saudades dos encontros com as crianças 
nas datas especiais, pois elas tinham um carinho 
enorme conosco. Precisamos nos aproximar, e 
mostrar a elas como funciona uma política 
pública. Quando eu tinha 10 anos, já percebia 
isso. Antes, o Poder Executivo parecia que era 
intocável, distante do povo, tratando o 
administrador como um “rei”. Eu sempre 

procurei encurtar essa distância. No Dia do 
Prefeito, as crianças vinham em turmas com 
suas professoras excursionar dentro da 
Prefeitura e conheciam todos os setores da 
administração, íamos nas escolas para 
comemorar a Páscoa, Dia das Crianças, Dia das 
Mães, Natal... Desses encontros vou sentir 
saudades.

Maurício - Estou trabalhando nesses 
últimos dias como se fossem os primeiros de 
2013. Estamos trabalhando muito em todos os 
setores. Por exemplo, estamos fazendo 
calçamentos e recuperando estradas que foram 
afetadas pelas chuvas, e a poucos dias atrás 
inauguramos uma creche nova.

Maurício - Se deve ao trabalho que 
fizemos com a nossa equipe. Toda a equipe 
colaborou e ouvimos muito a população. Foi 
uma administração voltada ao diálogo com as 
pessoas. O povo confiou muito na gente, e 
entregamos o resultado esperado.

Jornal Folha Popular - O senhor fez o 
sucessor. A que se deve isso?

Maurício - Está sendo feito tudo dentro 
da lei. O futuro prefeito está indo em todas as 
secretarias fazendo as suas avaliações para se 
preparar para o novo governo, tendo acesso as 

informações. No final de 2012, vencemos as 
eleições não nos foi permitido realizar uma 
transição. Essa foi a grande diferença.

Jornal Folha Popular - E agora qual 
será o futuro político do senhor?

Maurício - Estarei à disposição de 
nosso município. Estou pronto para ajudar de 
alguma forma, com conhecimentos que adquiri 
durante a minha experiência de dois mandatos 
ou através dos contatos com os amigos que fiz 
dentro da política. Criamos uma liderança 
dentro da nossa política, e temos deputados que 
nutrem grande carinho para com o nosso 
município. E não queremos perder esse contato. 
Ontem mesmo estivemos em Belo Horizonte e 
conseguimos emendas parlamentares que serão 
liberadas em 2021. Conseguimos mais de R$ 1 
milhão em recursos, que variam entre R$ 200 
mil a R$ 300 mil com o deputado Leonídio 
Bouças e de R$ 500 mil com o deputado federal 
Mauro Lopes. Essas emendas serão investidas 
de acordo com o planejamento do próximo 
prefeito.

Um dos nossos objetivos ao solicitar 

essas verbas, é o investimento no prédio do 
Museu. Poucas cidades possuem um museu, e 
queremos investir mais no nosso, para manter 
viva a cultura e a história da nossa cidade. Toda 
população tem a sua identidade, sua tradição. E 
investindo no museu, queremos fazer esse 
resgate cultural, além de contribuir para o 
turismo.

Jornal Folha Popular - Quer deixar 
alguma mensagem para a população  de 
Conceição dos Ouros?

Maurício - Primeiramente, quero 
agradecer a Deus por estar em todo momento 
comigo. Agradeço à minha família, que sempre 
foi o meu alicerce e que aguentou as pancadas 
comigo e à toda minha equipe que contribuiu 
com o município. Nossa equipe vestiu a camisa e 
trabalhou com um forte espírito cívico. E ao 
povo, que me deu um voto de confiança na 
primeira eleição, e nos deu a vitória na segunda 
ao ver os frutos do nosso trabalho. Saímos 
depois de 8 anos de cabeça erguida. Nos lugares 
por onde passo, recebo parabéns por tudo que 
fizemos.

(35) 9 9875-8147

Anuncie
aqui FOLHA

P O P U L A R
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Feliz Natal!
Fé em

2021!
Rua: Barão de Camanducaia, 540 - Centro

(35) 3653-1655          (35) 9-9200-0836
Conceição dos Ouros MG

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

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

35  3653-2682            
35  9 8444-9888

Travessa Frei Caetano, 130, Centro

Conceição dos Ouros

35  3472-2103     
        35  9 9897-4667

Rodovia MG 173, 258- Santa Bárbara

Cachoeira de Minas

Os três partidos que conquistaram cadeiras na 
Câmara para a próxima legislatura terão os 
seguintes primeiros suplentes (vereador que 
assume a vaga do titular nos casos em que este 
assume algum cargo no Executivo Municipal, de 
renúncia ou morte, por exemplo): João Paulo 
Barbosa (MDB), com 274 votos; Guilherme 
Eduardo Alves de Morais (Solidariedade), com 
221 e Aldimur Alves Viana (DEM), com 206 votos.

O futuro prefeito de Conceição dos Ouros, Luís 
Fernando Rosa de Castro, seu vice, Rinaldo Alves 
Corrêa, os 9 vereadores eleitos no pleito de 15 de 
outubro, e que irão compor a Câmara Municipal 
pelos próximos quatro anos – de 1º de janeiro de 
2021 à 31 de dezembro de 2024- foram 
diplomados pela Justiça Eleitoral na última terça-
feira, 15.Também foram diplomados os primeiros 
suplentes de cada partido. A solenidade foi 
conduzida pelo juiz eleitoral Dr. Almir Prudente 
dos Santos e contou com presença do prefeito 
Mauricio Euclides Viana e do presidente da 
Câmara Municipal, vereador Pedro Henrique de 
Freitas Ribeiro.

A diplomação é o ato pelo qual a Justiça Eleitoral 
atesta que o candidato foi efetivamente eleito pelo 
povo e, por isso, está apto a tomar posse no cargo. 
O candidato eleito o diploma com nome dele, a 
indicação da legenda sob a qual concorreu a 
eleição e o cargo para o qual ele foi eleito.
Os primeiros diplomados foram o prefeito Luís 
Fernando Rosa de Castro e seu vice, Rinaldo Alves 
Corrêa, eleitos com 3.925 votos, o correspondente 
a 55,80% dos votos válidos

Além de Luís Fernando Rosa de Castro (prefeito) e 
Rinaldo Alves Corrêa (vice-prefeito), também 
foram diplomados os 9 vereadores. São eles, pela 
ordem dos mais votados: Fernanda Michele de 
Oliveira e Silva (MDB), líder com 395 votos; Júlio 
Aparecido da Silva (Solidariedade), com 391 
votos; Fernando de Oliveira Barbosa (MDB), com 
389 votos; Bruno Eduardo Viana (MDB), com 346 
votos; Josimar Edson de Moraes (MDB), com 331 
votos; Antônio Carlos de Almeida Júnior (DEM), 
com 313 votos; Danilo Augusto de Castro (DEM), 
com 244 votos; José Mendes (Solidariedade), com 
221 votos e Adriana Carvalho da Fonseca Arêas 
(DEM), com 218 votos.

O juiz eleitoral, por cada município, é quem define 
como será a entrega dos documentos aos eleitos, 
com o estabelecimentos dos dias, do horário, do 
local e dos convidados.

A lista indica que o partido que mais conquistou 
cadeiras na Câmara de Conceição dos Ouros foi o 
MDB, 4 no total. O DEM teve três vereadores 
eleitos, e o Solidariedade, com dois representantes. 
Como a partir dessas eleições municipais não 
houve coligação nas candidaturas para vereador, o 
primeiro suplente do MDB será o quinto, ou no 
caso do DEM, o quarto e do Solidariedade, o 
terceiro candidato mais votado no pleito. 

Para o magistrado, as eleições de 2020 contaram 
com eleitores a partir de 16 anos que buscaram 
mudanças. “Venceu quem teve melhores ideias e 
que foi escolhido pelo povo”, destacou.

Em razão da pandemia do novo coronavírus 
(Covid-19), de medidas adotadas pelo Estado de 
Minas Geais e de acordo com as regras expedidas 
pelo Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais, 
foram adotados protocolos sanitários. Além do 
número de convidados restrito, foi obrigatório o 
uso de máscara, distanciamento social, higienizar 
as mãos e aferir a temperatura corporal. Foram 
recomendadas a não-realização de manifestações 
de confraternização, como abraços e apertos de 
mão.

Em seu discurso, o juiz Dr. Almir Prudente dos 
Santos comentou que a proposta era entregar os 
diplomas aos eleitos e suplentes no Cartório 
Eleitoral por questões sanitárias, em razão da 
pandemia do novo Coronavirus, “Estamos 
correndo riscos, mas optamos por prestigiar cada 
um que foi eleito. As famílias não puderam estar 

presentes. Mas eles irão futuramente se reunir e 
felicitar a vitória de vocês”, disse. O juiz lembrou 
que a eleição de 2020 foi atípica, com reuniões com 
mesários e candidatos sendo realizadas por 
videoconferências.

“É indispensável exercer a liderança e ter uma 
equipe competente. Deve aceitar elogios, mas

Citando um discurso do ministro do Supremo 
Tribunal Federal, Gilmar Mendes, o juiz disse que 
o agente politico tem que aceitar crítica 
construtivas. “Tenham um mandato profícuo com 
muitas coisas boas para Conceição dos Ouros. É 
uma tristeza ver que verbas que vem para um 
município, em termos gerais de Brasil, para 
Hospital e pavimentações, desaparecerem”, disse.

 também criticas. É preciso que o servidor público 
sinta firmeza no prefeito. Ele deve ouvir as pessoas. 
O líder gerencia por constatação, devendo estar no 
local”, disse o juiz Dr. Almir Prudente dos Santos 
ao prefeito eleito Luís Fernando Rosa de Castro.
O juiz destacou ainda que teve uma boa 
convivência com a prefeitura de Conceição dos 
Ouros. “Parabenizo-o pela administração. Não sei 
como está a administração, mas se vê que a cidade 
progrediu e está mais bonita. Sentimos falta das 
palmeiras, mas o asfalto ficou muito bom. Muito 
obrigado pela atenção que sempre nos deu e que 
Deus o proteja”, falou o magistrado ao prefeito 
Mauricio Viana.
 O município de Conceição dos Ouros integra a 
Comarca de Cachoeira de Minas desde 2008. 
Além de Conceição dos Ouros, a Comarca é 
responsável pela justiça eleitoral do município de 
Estiva.

Prefeito, vice-prefeito, vereadores e suplentes
são diplomados pela Justiça

José Mendes (Zezinho Miano)

Neste Momento quero agradecer a con�ança que me foi 
depositada e desejar um FELIZ NATAL e um  ANO NOVO 

cheio  de alegrias.

Natal é tempo de esperança, sonhar com um mundo 
melhor, tempo de amor, solidariedade, fraternidade.

Que nossas esperanças estejam sempre vivas e nossos 
sonhos tornem-se realidades.

um Próspero Ano Novo.

Neste Natal, que as bençãos do 

menino Jesus sejam como Luz 

para todo os homens. E que a 

paz seja simbolo desta benção. 

Um Feliz Natal e (35) 9 8478-6514
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A solenidade foi conduzida pelo juiz eleitoral Dr. 
Almir Prudente dos Santos e contou com 
presença do prefeito Dirceu D'Ângelo de Faria e 
do vice-prefeito Giovani Batista da Silva, ambos 
reeleitos, e do presidente da Câmara Municipal, 
vereador Paulo Dionísio Filho.

O prefeito reeleito de Cachoeira de Minas, Dirceu 
D'Ângelo de Faria, e o vice-prefeito reeleito, 
Giovani Batista da Silva, e os vereadores eleitos 
para assumir cadeiras da Câmara de Cachoeira de 
Minas a partir de 2021 foram diplomados, em 
cerimônia no prédio do Poder Legislativo, na 
última quarta-feira, 16. Também receberam o 
diploma os suplentes de cada partido.
A diplomação é a última fase executada pela 
Justiça Eleitoral e atesta que os nomes escolhidos 
nas urnas estão aptos para assumir o cargo. 
Recebem diploma todos os candidatos que 
venceram nas urnas e prestaram contas à Corte de 
forma adequada. O próximo passo é a posse, que 
será feita nas câmaras municipais, pelos próprios 
vereadores, no dia 1º de janeiro.
Os suplentes que foram diplomados são aqueles 
que disputaram as eleições, não venceram, mas 
ocupam, dentro dos partidos, o primeiro lugar na 
fila para herdar a cadeira de algum vereador eleito 
que deixe o cargo durante a legislatura. O critério 
para definir quem ocupa os primeiros lugares é o 
número de votos que cada candidato recebeu.

Por conta da pandemia da Covid-19, a Justiça 
Eleitoral estabeleceu que a diplomação fosse 
restrita aos eleitos e um acompanhante e 
convidados da Justiça Eleitoral. A decisão atende 
às medidas de segurança sanitária e de saúde 
necessárias diante do quadro da pandemia. 
Também foi determinado o uso obrigatório de 
máscara, o distanciamento social, a higienização 
das mãos e a aferição da temperatura corporal. 
Cumprimentos como abraços e apertos de mão 
também não foram realizados.

Dirceu D'Ângelo de Faria e Giovani Batista da 
Silva, respectivamente prefeito e vice-prefeito 
reeleitos, foram os primeiros a receber o diploma. 
Eles venceram as eleições 2020 com 3.211, o 
correspondente a 45,82%.

Os  suple ntes  do s  qu at ro  p ar t ido s  que 
compuseram a Câmara Municipal foram: João 
Batista da Silva (DEM), com 243 votos; Juraci 
Dimas de Oliveira (PTB), com 218 votos; José 
Roberto Dionísio (Solidariedade), com 199 votos 
e Júlio César Pereira (PP), com 118 votos.
Durante o seu discurso inicial, o juiz da 300ª Zona 
Eleitoral, Dr. Almir Prudente dos Santos voltou a 
comentar que a cerimônia busca prestigiar a 
diplomação dos candidatos eleitos em 15 de 
novembro. “A proposta inicial era realizar a 
entrega dos diplomas no Cartório Eleitoral. Mas, 
para prestigiar os candidatos eleitos, fizemos a 
opção de vir aqui e realizar essa solenidade para 
que todos sintam mais feliz. Vamos coroar a 
vitória de cada um de vocês. Estamos realizando 
com a restrição da pandemia”, comentou. Ele já 
havia feito esse comentário na cerimônia de 
diplomação dos eleitos de Conceição dos Ouros, 
realizada no dia anterior, 15.
O magistrado  d e s t a c o u  a i n d a  q u e  a s 
eleições em Cachoeira de Minas aconteceram de 
forma tranquila. “Tivemos incidentes normais, de 
rotina, nas cidades de Conceição dos Ouros e 

Estiva. Mas, no final tudo deu certo. Em Cachoeira 
de Minas não vemos candidato brigando ou 
falando mal entre si. As eleições em Cachoeira de 
Minas são um caso diferenciado”, falou. O juiz 
comentou que “espera que os vereadores não-
reeleitos continuem contribuindo com a política 
pública apresentando boas ideias”.

Os nove vereadores eleitos foram: Alecsander 
Augusto Pereira (PP), com  615 votos; José 
Anderson da Costa (DEM), com 359 votos; 
Ivanildo Teixeira (Solidariedade), com 301 votos;  
Oscar Severiano (Solidariedade), com  266 votos; 
Pedro Ferreira da Silva, com 256 votos; Ciomara 
do Prado Oliveira Sena (PTB), com 253 votos; 
Leonardo Gonçalves da Silva (Solidariedade), 
com 243 votos; Carlos Raymundo de Rezende 
(PTB), com 224 votos e Rui Barbosa Vilas Boas 
(PTB), com 220 votos.

Em seu discurso, Dr. Almir Prudente dos Santos 
ressaltou ainda que o voto é facultativo entre 16 e 
18 anos. “Os eleitores de 16 anos estão crescendo. 
Talvez sejam esses eleitores que fizeram a 
diferença na contagem de votos da eleição. Eles 
estão acompanhando tudo o que acontece aqui e 
tem buscado mudar toda a politica. Se isso é ruim 
ou bom, vamos ver com o tempo”, falou
Na sequencia, o magistrado ressaltou a 
reponsabilidade assumida pelos eleitos e 
destacou, principalmente, o compromisso com a 
população. “O nosso povo espera que vossas 
excelências tenham um trabalho bem proveitoso, 
de ideias, não de calúnias e que venham com o 
pensamento positivo de ajudar a melhorar a

 cidade. O sonho nosso é de que a Casa Legislativa 
seja palco de um debate produtivo”, falou.
O magistrado parabenizou o prefeito reeleito 
D i rc e u  D ' Ânge lo  de  Far i a  e  des t ac ou , 
principalmente, a obrigação moral que têm em 
cumprir as promessas feitas durante a campanha 
eleitoral em outubro e novembro passados. “O 
senhor não foi eleito prefeito para agradar todo 
mundo. O senhor tem assessoria para ajudar a 
resolver os problemas da cidade. Esperamos que o 
senhor traga investimentos para a melhoria da 
cidade, seja na área da saúde ou da educação. O 
senhor precisa delegar funções, aceitar elogios e 
também críticas”, falou ao prefeito reeleito Dirceu 
D'Ângelo de Faria.
O juiz eleitoral Dr. Almir Prudente dos Santos 
também diplomou os políticos eleitos em 
Conceição dos Ouros e Estiva, já que os dois 
municípios pertencem ao Cartório Eleitoral de 
Cachoeira de Minas. Após a diplomação, os eleitos 
tomarão posse em 2021 e iniciarão seus 
mandatos.

Candidatos eleitos e suplentes são diplomados em Cachoeira
Última fase do processo eleitoral, a diplomação atesta que os nomes escolhidos nas urnas estão aptos para assumir os cargos no dia 1° de janeiro de 2021.

GILMAR
DESPACHANTE

Rua Bueno de Paiva, 67, Centro  
Cachoeira de Minas

(35) 9 9722-4016despachantegilmar@outlook.com

Feliz Natal e um ótimo Ano Novo
é o que desejamos a todos os

nossos clientes e amigos.

Boas Festas!

São os votos do
Sindicato Rural de Cachoeira de Minas

Que os desafios do próximo ano se transformem em 

oportunidades de crescimento e realizações. 

Feliz Natal e Boas Festas!

Desejamos que o ano novo seja repleto de vitórias!

Rua Inácio Costa Rezende, 36, Centro
Cachoeira de Minas   Tel.: (35) 3472-1203

z

KORREMARK IMÓVEIS

Praça da Bandeira, Cod. Da. Ângela, 248 - Loja 2
Centro, Cachoeira de Minas

(35) 9 9911-7043 / 9 9172-7652

Obrigado pela oportunidade de construirmos juntos este
ano que passou. Desejamos a você e sua família um

Feliz Natal e um iluminado Ano Novo.



14FOLHA
P O P U L A R

COTIDIANOSábado, 19 de dezembro de 2020

Palestras sobre Saúde Mental
são realizadas em Ouros

Um ciclo de palestras sobre saúde mental foi 
realizado no Espaço de Convivência Benedita 
Rosa de Castro, do Centro de Referência em 
Assistência Social (CRAS) entre os dias 14 e 18 de 
dezembro. Foram oito palestras presenciais e 
com transmissão online pela página da rede 
social da Paróquia de Nossa Senhora da 
Conceição. Também foi realizada uma roda de 
conversa para debater a questão do suicídio, uma 
das principais consequências da depressão. 
Somente no mês de outubro deste ano, três 
jovens morreram por suicídio em Conceição dos 
Ouros.

As palestras foram ministradas pela psicóloga 
Joédna de Melo Moreira Gonçalves (Processo 
Auto Destrutivo, um pedido de ajuda), pelo 
professor de História Eduardo Pereira Gomes 

(Inteligência e Controle Emocional), pela 
advogada Ciomara Aline de Castro Carvalho 
(Cidadania e Doença Mental), pela psicóloga 
Lariane Paula (A importância de saber e 
conhecer o seu propósito), pela médica 
psiquiatra Bruna de Paula Neves (Medicação e 
mecanismos fisiopatológicos da depressão), pelo 
professor de Educação Física Maximiliano de 
Paulo Sousa Araújo (Exercício Físico x Saúde 
Mental), pela enfermeira Rennê Liçandra Alves 
(Modelo atual de assistência a saúde mental nos 
âmbitos municipal e estadual) e pela enfermeira 
Stêfânia Rosa Ribeiro (O meu eu interior).
O evento foi organizado pelo jovem Hugo 
Silveira Mendes e teve o apoio da Prefeitura 
Municipal de Conceição dos Ouros através da 
Secretaria de Ação Social e do Centro de 
Referência  em Assistência  Socia l  e  da 
Pharmavida, loja Kasual, fisioterapeuta Paulo 
Ribeiro, Polvilho Ourense, Anderson Pneus, 
Silveira Gestão Automotiva, Academia Corpo 
Ativo e Capim Limão Moda Infantil.

A proposta é encarar a depressão como uma 
doença e pensar em novas relações e hábitos 
impostos pela pandemia da Covid-19 e como a 
saúde mental pode ter sido prejudicada com as 
cargas de ansiedade e incertezas.

Ourense apaixonado por
poesias grava CD com 15

composições autorais
Com a ajuda de amigos, o aposentado ourense 
José Alves Lopes, de 64 anos, conseguiu realizar 
o sonho de gravar um CD totalmente caseiro 
com 15 poesias autorais. Castelo, como é 
conhecido, conta que a aptidão para escrever 
rimas e versos surgiu ainda criança. “O artista já 
nasce feito. Ele vai aperfeiçoando aos poucos”, 
comentou. E na juventude começou a compor 
poesias e de lá para cá são mais de 700 poesias 
escritas e dois livros impressos.

Com a ajuda de amigos, Castelo conseguiu 
gravar 240 CDs. Mas, garante que não quer 
parar por aí. “Espero produzir muitos outros 
trabalhos ainda. Meu gosto pela poesia é dom 
dado por Deus. Apesar de pouco estudo, hoje 

me considero um artista de Conceição dos 
Ouros”, finalizou Castelo).

Entre as composições, o autor destaca 
“Homenagem a Conceição dos Ouros”, que faz 
a abertura do CD. “É uma homenagem para a 
minha terra natal, Conceição dos Ouros. Nela, 
escrevo sobre o povo ourense, as autoridades, o 
fundador Major Félix da Mota Paes e nossa 
padroeira, Nossa Senhora da Conceição”, 
explicou.

O CD de poesias autorais “Castelo, o Poeta da 
Natureza” foi gravado na casa do músico Russo, 
professor de viola e violão e com o apoio do 
amigo Preguinho do Forró, autor de músicas 
sertanejas e revisão de texto de sua irmã Maria 
das Graças Corrêa. São 15 poesias declamadas e 
gravadas sem microfone e com o som de viola. 
Esses poemas são de temas de dimensão 
universal como amor, sertanejo e até humor.

Nascido em Conceição dos Ouros em 27 de 
abril de 1954, Castelo é filho de José Alves 
Corrêa e Antônia Lopes Corrêa. Ele estudou o 
primário no então Grupo Escolar Cel. José 
Otávio Rosa (atual Escola Municipal Coronel 
José Otávio Rosa). O apelido surgiu na infância. 
A professora Mercedes Carvalho Campos 
achava o garoto muito parecido com o então 
presidente do Brasil, Castelo Branco

Suas poesias já foram declamadas nas rádios 
Difusora de Pouso Alegre e Paraisópolis, além 
da TV Libertas (atual Rede América de 
Televisão).

Mas, no CD estão ainda composições 
intituladas Padroeira do Brasil, O Homem do 
Campo, Homenagem aos Caminhoneiros, 
Sertanejo Feliz, Beleza do Meu Sertão e O Preço 
da Feiura, só para citar algumas. 

Já lançou dois livros, Obras Poéticas, em 2001, e 
Castelo de Poesias, em 2002. Em 2005, o poeta 
participou da 7ª edição do concurso do Banco 
Real Talentos da Maturidade, recebendo o 
certificado de participação na categoria 
literatura. Neste concurso, Castelo participou 
com quatro poesias, entre elas Beleza do Meu 
Sertão e Resposta a um Ateu.

Rua Bolívar Prado, 51- Centro
Cachoeira de Minas - MG

Tel.: (35) 3472-1623

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

bila idt an do eC

Oliveira

Unidos nos tornamos fortes para conquistar e realizar
todas as metas. É o momento de contabilizar os
sonhos realizados, comemorar os êxitos, e
planejar um novo ano ainda melhor.
Desejamos aos clientes e amigos um Natal cheio
de amor, paz e alegria. Que o ano vindouro possa
trazer saúde, desenvolvimento, realizações de
novos planos e projetos.

Feliz Natal! Feliz Ano Novo!

Que o espírito de NatalQue o espírito de Natal
traga aos corações a fé inabaláveltraga aos corações a fé inabalável

dos que acreditam em um novodos que acreditam em um novo
tempo de paz e amor.  tempo de paz e amor.  

Feliz Natal! Feliz Ano Novo! Feliz Natal! Feliz Ano Novo! 

Que o espírito de Natal
traga aos corações a fé inabalável

dos que acreditam em um novo
tempo de paz e amor.  

Feliz Natal! Feliz Ano Novo! 

PEÇA O SEU LICENCIAMENTO/DOCUMENTO 2020
ENTRE EM CONTATO PARA CONSULTAR VALORES E CONDIÇÕES

Este ano que passou trouxe lições e desafios, mas 
também serviu para nos lembrar que precisamos dar 
valor para aquilo que há de mais precioso: aqueles 

que amamos. Neste Natal de 2020, desejamos que 
todos possamos estar do lado dos familiares e amigos

mais queridos e celebrar as bençãos que temos 
recebido pelo caminho. Boas festas e um maravilhoso 

2021, repleto de saúde, alegria e prosperidade!

É o que nós da equipe
Jugui Materiais para Construção

desejamos a todos vocês!!

Que o brilho e a luz do Natal possam 
guiar e iluminar vossos passos!

Feliz Natal e um Ano Novo cheio de luz!

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



A prefeitura de Conceição dos Ouros deu mais 
um passo para solucionar um problema histórico 
na Rodovia Antônio Simões de Almeida (MG 
173), na ligação entre a BR 459 e o Vale do Paraíba. 

O anúncio da reforma e duplicação da ponte 
Olímpio Vilas Boas foi feito no dia 9 de dezembro, 
pelo prefeito Mauricio Viana, um dia após a 
aprovação do projeto de engenharia e da 
autorização para abertura de Processo Licitatório 
emitida pela Caixa Econômica Federal, em 8 de 
dezembro.

“Este é um sonho desde o primeiro mandato, 
porém, tivemos que arrumar a casa, pagar dívidas 
e limpar o nome da Prefeitura para podermos 
conseguirmos recursos para realizarmos obras 
tão importantes como esta. Após conseguirmos a 
liberação da verba, tiveram muitos tramites a 
serem aprovados junto ao Departamento de 
Edificações e Estradas de Rodagem de Minas 
Gerais –(DEER), e posteriormente junto à Caixa 
Econômica Federal. O importante é que a 
semente que foi plantada há muito tempo, está 
cada dia mais próxima de entregar seus frutos. 
Encerro meu mandato com o sentimento de 
gratidão em saber que em pouco tempo esse 
sonho se tornará realidade. Agradeço a Deus, que 
vem iluminando o nosso caminho desde o início, 
e nos permitiu a realização de todas essas etapas. 
Agradeço também ao Deputado Mauro Lopes 
pelo recurso cedido ao município, e por fim 
agradeço a todos Ourenses, que confiaram na 
minha administração e na minha equipe”, disse o 
prefeito Mauricio Viana.
Para a duplicação da ponte, a prefeitura de 

Conceição dos Ouros realizou a desapropriação 
de uma casa que estava às margens da rodovia, 
condição obrigatória para aprovação do projeto 
de engenharia pela Caixa.
Inaugurada em 17 de novembro de 1957, a Ponte 
Olímpio Vilas Boas é estreita e permite a

O edital de licitação para a contratação de 
empresa que executará a obra de duplicação da 
ponte já foi devidamente publicado, ontem, 18, no 
Diário Oficial da União. O envelope da licitação, 
na modalidade tomada de preço nº 003/2020, será 
aberto, no dia 7 de janeiro de 2021.

Os recursos provêm de convênio junto ao 
Ministério do Desenvolvimento Regional 
(MDR), através da verba indicada pelo Deputado 
Federal Mauro Lopes, sob o nº 897442/2019. A 
projeção é que os trabalhos iniciem nos primeiros 
meses de 2021, depois do envio da documentação 
de licitação para a Caixa Econômica Federal. 
D e  a c ord o  c om  o  pro j e t o  aprov a d o  o 
investimento será de mais de R$ 2,3 milhões 
l i b e r a d o s  p e l o  M i n i s t é r i o ,  c o m  u m a 

contrapartida da Prefeitura. Os repasses serão 
feitos de acordo com o andamento do projeto, 
após vistorias realizadas pela Caixa Econômica 
Federal.

 passagem de um veículo por vez. A ponte 
projetada resiste ao tempo, às enchentes e ao 
trânsito pesado após 63 anos de sua inauguração. 
As últimas enchentes registradas no município, 
nos anos de 2000 e 2009, não abalaram a sua 
estrutura.
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“Natal Premiado Acicam” irá sortear
R$ 3.400,00 em vale-compras

O evento vai acontecer através de uma Live (ao 
vivo) pelo Facebook, durante a apresentação dos 
talentosos artistas cachoeirenses da Banda 
Irmãos Brothers, com Nilton Cezar (Saxofones e 
Flauta), Arkiles Oliveira (Piano e Violão) e 
Enielse (Baixo) e será apresentada pela atriz e 
jornalista Carolina Teixeira, às 19h do dia 27 de 
dezembro. 
Serão realizados oito sorteios, sendo 1 Vale-
Compras no valor de R$ 800,00, 5 Vale-Compras 
de R$ 400,00 e 2 Vale-Compras de R$ 300,00.

Segundo o presidente da ACICAM, Eder de Lélis 
Pereira, a promoção Natal Premiado é uma 
forma de incentivar o comércio e movimentar as 
compras. “A campanha deste ano precisou ter um 
formato diferente, mas será a vigésima edição e 
vamos comemorar com os empresários 
associados e os consumidores sempre que se 
mantiveram fieis e aguardam todo final de ano 
por esta promoção que incentiva o consumo no 
comércio local e nos valoriza”, disse.
O  l i n k  p a r a  a s s i s t i r  a  L i v e  é 
https://www.facebook.com/niltoncezar.dusax

Os estabelecimentos comerciais associados que 
estão participando da campanha este ano são: 

Supermercado do Celso, Oizle Store, Dumari 
Perfumaria, Maristela Móveis, Supermercado 
São Geraldo, Ipê Amarelo, Supermercado 
Maxsul (Cachoeira de Minas), Supermercado 
Maxsul (Conceição dos Ouros), Anderson Pneus 
(Cachoeira de Minas), Óptica Atrativa, Loja da 
Dete, Link 1000, Corpus Sport Fitness, Sugestiva 
Moda, Drogaria Cachoeirense, Vanessa Calçados 
e Papelaria e Drograria Bella Farma. A promoção 
conta com patrocínio da Korremark Imóveis, 
Padaria Central e Auto Escola Rodel.

O Natal Premiado da Associação Comercial e 
Industrial de Cachoeira de Minas que engloba 17 
participantes entre as empresas associadas 
continua a todo vapor com os comércios 
distribuindo cupons aos seus clientes para 
concorrer aos vale-compras.  O sorteio que está 
completando sua 20ª edição vai premiar R$ 
3.400,00 em vale-compras aos clientes que 
preencherem os cupons e depositarem nos 
estabelecimentos comerciais associados. 

Conselho Municipal de Esportes
presta homenagem a

seus integrantes, em Cachoeira

O Conselho Municipal de Esportes de Cachoeira 
de Minas prestou, na última quarta-feira, 16, a 
homenagem a 17 personalidades ligadas ao 
órgão de Cachoeira de Minas. A solenidade 
aconteceu na quadra do Centro Recreativo 
Esportivo Municipal “Amélia Cândida de Faria”, 
respeitando as normas sanitárias. Ela teve o 
intuito de agradecer os integrantes que passaram 
pelo Conselho Municipal de Esportes nesse 
primeiro ano
O Conselho Municipal de Esportes foi criado 
através lei nº 2.304, de 14 de dezembro de 2012. 
Para os municípios pleitearem recursos do 
ICMS Esportivo é necessário comprovar o pleno 
funcionamento do Conselho.
O presidente do Conselho, o professor de 
Educação Fís ica  Estevão Henrique do 
Nascimento comentou que a intenção da pasta é 
criar um programa de auxilio financeiro para os 
esportistas da cidade, nos moldes já existentes 
em cidades da região. “Os recursos foram 
adquiridos graças ao apoio de parceiros como a 
prefeitura, Câmara Municipal, Polícia Militar, 
Assistência Social, Conselho Tutelar, Lar São 
Vicente de Paula, APAE, escolas estaduais e 

treinadores voluntários”, destacou.
Na ocasião, foram sugeridas novamente a 
reforma do vestiário do Estádio Municipal José 
Tércius Costa e a elaboração de um projeto para 
aproveitamento do campo do Paineirão, 
localizado ao lado do ginásio poliesportivo, 
como área de esportes e lazer.
Além dos ex-integrantes do Conselho Municipal 
de Esportes, ex-gestores da Secretaria de 
Esportes e Lazer e ex-conselheiros da Comissão 
Técnica Disciplinar, também foi homenageado o 
jornalista Bernardino Neto, do jornal Folha 
Popular. As reportagens do jornal Folha Popular 
e as súmulas das competições, tem sido usadas 
nos últimos dois anos, para comprovação das 
atividades esportivas dentro do município.
Cachoeira de Minas participa do ICMS 
Esportivo desde 2017. No primeiro ano, o 
município ficou classificado como 124 entre os 
369 municípios habilitados. Em 2019, Cachoeira 
de Minas ficou na 40ª posição, de acordo com o 
Índice Provisório. Nos dois anos em que o 
município foi habilitado para receber o ICMS 
Esportivo, 2019 e 2020, o município recebeu R$ 
49.706,31 em recursos.

Homenagem premiou ex-integrantes pelo reconhecimento às
suas contribuições ao esporte cachoeirense, entre eles,
o jornalista Bernardino Neto, do jornal Folha Popular.

Prefeitura de Conceição dos Ouros projeta início da duplicação
da Ponte Olímpio Vilas Boas para começo de 2021



16FOLHA
P O P U L A R

COTIDIANOSábado, 19 de dezembro de 2020

Pandemia do novo coronavírus
causa impactos no

esporte cachoeirense
Detectado pela primeira vez em dezembro de 2019, 
em Wuhan, na China, o coronavírus transformou-
se numa pandemia mundial e vêm preocupando 
líderes políticos e organizadores de grandes 
eventos, forçando adiamentos e cancelamentos das 
mais tradicionais esportivas da história, como a 
Olimpíada de Tóquio, que será realizada em nova 
data, no Japão.

Escolinha de Skate “Art&Vida

No Brasil, o primeiro caso de Covid-19 foi no dia 
26 de fevereiro, em São Paulo (SP). E, Cachoeira de 
Minas registrou o primeiro caso positivo para o 
novo Coronavírus no dia 11 de maio. Em 
Cachoeira de Minas estão paralisadas as atividades 
de basquete, capoeira e skate. O grupo BondMix e a 
Turma do Passinho voltaram a dançar, com 
restrições de isolamento social e higienização das 
mãos.
C o n fi r a  o s  i mp a c t o s  d a  p a n d e m i a  n a s 
modalidades esportivas de Cachoeira de Minas:

Com atividades paralisadas desde o inicio da 
pandemia, em março, a Escolinha de Skate 
“Art&Vida” existe há 2 anos. A iniciativa foi da 
skatista aís Cristina da Costa e de seu namorado 
João Paulo Rodrigues. A atleta aís Cristina Costa 
afastou-se do esporte por um motivo especial: a 
gravidez de sua filha Yasmim Rodrigues Costa. 
Ne s te  ano, a s  au l a s  for am  m i n i s t r a d a s 
gratuitamente por João Paulo Rodrigues para 25 
alunos de 6 a 17 anos, na Pista Pública de Skate, 
localizada no Centro. As aulas aconteciam aos 
sábados, das 13h às 17h.

Com a pandemia, o grupo se reinventou. Foi criado 
um grupo no telegram com a participação de 50 
meninas. O professor gravava os vídeos com as 
coreografias para as alunas. Também foram criadas 
as aulas 'lives', do projeto do BondMix chamado de 
'Remexe+', para os pequenos dançarinos.

Nestes dias incertos e de isolamento social, a 
capoeira também foi uma modalidade esportiva 
afetada. O A Escolinha 'Minas Capoeira', 
comandada pelo capoeirista Tadeu Ribeiro Júnior 
paralisou as atividades por tempo indeterminado. 
As aulas aconteciam na quadra da Escola 
Municipal Capitão Manoel Machado Homem, às 
terças e quintas-feiras e atendia 19 pessoas, nas 
categorias infantil, juvenil e adulto

Entre as apresentações realizadas nos primeiros 
três meses do ano estão a abertura dos jogos de 
futsal do Centro Recreativo Esportivo Municipal 
“Amélia Cândida de Faria” e as matinês do 
Carnaval de Cachoeira de Minas.

Turma do Passinho

Os treinos da Escolinha Basquetebol “Cachoeira 
Basquete” eram realizados às terças-feiras, no 
Centro Recreativo Esportivo Municipal “Amélia 
Cândida de Faria” (Ginásio Poliesportivo) e às 
quintas-feiras, das 19h às 21h, na quadra da Escola 
Estadual Senador Bueno de Paiva, pelo professor 
voluntário André dos Santos Betsa, com a 
participação de cerca de 50 atletas. No ginásio 
poliesportivo, os treinos eram destinados a pessoas 
com idade superior a 15 anos. E na quadra da 
Escola Estadual Senador Bueno de Paiva, os treinos 
são para menores de 15 anos.

Escolinha  “Cachoeira Basquete”

Durante o período de pandemia do novo 
coronavírus (Covid-19), somente foram liberadas 
a prática esportiva em ambiente aberto. Então, os 
esportistas estavão treinando, de vez em quando, 
no loteamento Salvador Pereira da Costa, 
utilizando uma tabela de basquete móvel. Também 
estão sendo realizados alguns treinos particulares 
na Academia Interação.

Muitas  das  compet ições  precisaram ser 
interrompidas para que a saúde das pessoas dentro 
e fora de quadra fosse preservada. E no  basquete 
não foi diferente. A pandemia provocou o 
adiamento das competições de 2020, incluindo o 
retorno da participação nos Jogos Escolares de 
Minas Gerais (JEMG). A última participação do 
basquete cachoeirense nesses jogos foi em 2017.

Escolinha “Minas Capoeira”

BondMix
O BondMix é um grupo liderado atualmente por 
Rodolpho Lima Baret de Barros. Ele também 
integra a modalidade esportiva, de dança. Até 
meados de março, as aulas aconteciam  na quadra 
da Escola Municipal “Capitão Manoel Machado 
Homem”, às segundas-feiras, das 19h às 21h. Elas 
eram ministradas por Rodolpho Lima Baret de 
Barros, Nyara Fernanda da Silva Barbosa, Flávia 
Daniela Dionísio Vieira, para 38 alunos. 

No segundo semestre, foi criado o grupo Bond do 
Baret, no Youtube. Os ensaios desse grupo 
aconteciam no passeio da casa do dançarino 
Rodolpho Baret. Hoje, o Bond do Baret é formado 
por 9 dançarinas. E para finalizar o ano, o grupo 
fará dia 19 de dezembro uma seleção para novas 
integrantes, além de participar de um clipe com a 
cantora Juliana Campos, de Borda da Mata (MG).

Durante a pandemia, a Turma do Passinho 
paralisou suas atividades. E retornaram com as 
aulas na praça do bairro Cruzeiro, seguindo 
todas as medidas sanitárias estabelecidas pela 
Organização Mundial de Saúde (OMS) como 
distanciamento social e uso de álcool em gel. 

A crise causada pela pandemia do novo 
coronavirus (Covid-19) trouxe impactos para a 
Turma do Passinho, um grupo de dança de 
flashbak composto por 40 integrantes, mas que 
está aberto para pessoas que queiram dançar. Os 
ensaios aconteciam na Praça da Independência, 
no Distrito do Itaim, às terças-feiras, das 18h às 
20h e na praça do bairro Cruzeiro, às sextas-
feiras e domingos, das 18h às 20hs. O grupo foi 
formado por três irmãos, Ronaldo Noronha dos 
Santos, Gilson Adriano dos Santos e Luiz 
Gonzaga dos Santos.

Dom Majella promove nova
mudança no comando da

paróquia de Cachoeira

O seu lugar será ocupado por Padre Ivan Paulo 
Moreira, que estava como reitor do Seminário 
desde 2016.

O arcebispo metropolitano de Pouso Alegre, Dom 
José Luiz Majella Delgado anunciou na tarde da 
última quinta-feira, 17, a mudança no comando da 
Paróquia de São João Batista, em Cachoeira de 
Minas . A  mudança  tem ap enas  caráter 
administrativo.

"No ensejo desta, desejamos aos reverendíssimos 
presbíteros, ora nomeados, um profícuo serviço 
em seus novos ofícios, implorando as bênçãos 
divinas pelas intercessões da Virgem Auxiliadora, 
de quem nos veio Jesus, e de São João Batista, voz 
que clama no deserto: 'Preparai o caminho do 
Senhor'. A todos uma santa finalização do advento 
na expectativa do Senhor que vem", afirmou o 

arcebispo, no comunicado publicado no site da 
Arquidiocese de Pouso Alegre.

Padre Heraldo José dos Reis, que estava à frente da 
paróquia desde 1º de fevereiro deste ano, assumirá 
o cargo de reitor do seminário arquidiocesano 
Nossa Senhora Auxiliadora. Padre Heraldo é o 
atual coordenador arquidiocesano da pastoral 
presbiteral.

As datas das celebrações de início dos novos 
ministérios ainda não foi divulgada.

Aluna ilustra livro escrito
pela professora

“O galo perturbava todo mundo com o seu canto. 
Daí a coruja, invejosa, fez reunião para o galo parar 
de cantar. Ele ficou triste e parou de cantar. Nesse 
dia, todo mundo acordou tarde e as pessoas 
atrasaram para o trabalho e as crianças não foram à 
escola. Então, escrevi o livro recontando a história 
de meu galo cantar às cinco horas da manhã”, 
conta.

O livro foi impresso na Suprema gráfica e Editora, 
de Visconde do Rio Branco. Foram impressos 200 
livros, que já estão sendo pré-vendidos. O livro 
deve ser vendido através de uma 'live', em dia a ser 

marcado ainda.Um livro infantil escrito pela professora e ilustrada 
pela aluna de 11 anos. Assim é “Nicanor, o galo 
camarada”, escrito durante o período de pandemia. 
O texto é da professora Dilma Carvalho Mariano 
Paula e as ilustrações foram feitas por Júlia 
Baganha de Oliveira Faria, aluna do 5º ano do 
ensino Fundamental 1, da Escola Municipal 
Capitão Manoel Machado Homem.

Sobre a autora- Dilma Carvalho Mariano Paula é 
professora da biblioteca das três escolas do 
município, Escola Municipal Capitão Manoel 
Machado Homem, Anardina Francisca da Costa 
(bairro Alto das Cruzes) e Professora Rita de 
Cássia Campos Silva (Distrito do Itaim). Na 
biblioteca, ela incentiva a leitura através dos 
projetos de contação e recontação de histórias. 
Dilma escreve ainda textos e faz resumos para 
teatros desenvolvido nas escolas municipais.

Ela escreveu o livro infantil “O Natal das 
Borboletas', que não foi impresso. “Provavelmente 
será o próximo livro a ser editado”, finaliza.

Apaixonada por desenho desde bem pequena, Júlia 
conta que foi uma boa experiência criar as 
ilustrações. “Fui fazendo os 10 desenhos aos 
poucos”, explica a estudante.  Para a estudante, o 
dom foi herdado do avô, José Antônio de Oliveira. 
“Ele desenha também muito bem”, disse.

Dilma conta que escreveu o livro inspirado em um 
galo que adquiriu. Moradora do bairro Ribeirão 
Rezende, na zona rural do município, Dilma possui 
um galo que canta sempre as cinco horas da 
manhã.

O hábito de leitura começou por influência do pai, 
Ab e n e z e r  M a r i a n o. Ev a n g é l i c a , D i l m a 
acompanhava a leitura da bíblia, mesmo sem 
conhecer as palavras.  O pai era um apaixonado 
pela leitura. E Dilma fazia a leitura das imagens do 
livro.
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Com 16 jogadores com idade de 12 e 13 anos, o 
t ime comandado por Kleison Henrique 
Magalhães Ribeiro (Chitão) fez dois jogos no 
mesmo dia. Ele ganhou o primeiro da equipe de 
Santa Rita do Sapucaí, por 3 a 0, com gols de 
Rafael, Sarah e Felipe. Mas, perdeu a final para o 
Portuguesa Santarritense, também de Santa Rita 
do Sapucaí, por 1 a 0, no segundo tempo da 
partida. O time da Escola de Futebol Meninos do 
Grêmio tomaram um gol numa saída errada e 

ficaram com o vice-campeonato do Torneio.A equipe Sub-13 da Escola de Futebol Meninos do 
Grêmio faturou o vice-campeonato do Torneio 
Inicio do 1º Campeonato 40TÃO e 50TÃO. A 
competição aconteceu no último 28 de novembro,  
no estádio do bairro Cruz Vera, em Brazópolis, e 
marcou o encerramento oficial da competição 
destinada a atletas com idades superiores a 40 e 50 
anos. 

Após o torneio inicio, foi a vez dos times finalistas 
do campeonato 40TÃO e 50TÃO. No campeonato 
40TÃO, o Flamina foi punido com um W.O e 
perda do título por causa da escalação de um 
jogador irregular na vitória por 3 a 1 sobre o Clube 
São Bento. Foi descoberto que o jogador do 
Flamina, Edvaldo mentiu a sua idade real. E no 
Campeonato 50TÃO, o Flamina derrotou a 
equipe do Foras da Lei por 3 a 2 e sagrou-se 
campeão da categoria.
A competição foi realizada pela equipe Minas/São 
Paulo e por Loucos por Futebol, ambos de 
Paraisópolis (MG), com a participação de 200 
atletas, sendo 60 jogadores no torneio inicio, 80 na 
categoria 40TÃO e 80 na categoria 50TÃO. Ela 
contou com duas atrações musicais, os cantores 
Sérgio Lucas e Ana Maria.

'Meninos do Grêmio' fica com
o vice em Torneio Início da

competição 40TÃO e 50TÃODois jovens da região do jornal Folha Popular 
fazem parte das categorias de base do projeto 
Pouso Alegre Futebol Clube para o Campeonato 
Mineiro Sub-17. São eles, o volante Marcos 
Aurélio dos Santos Júnior, de 16 anos e o lateral 
direito e volante Lucas Ribeiro dos Santos, de 15 
anos. Um é cachoeirense e o outro ourense, 
respectivamente. 

Segundo o técnico, os times da categoria de base 
buscam revelar jogadores para a equipe 
profissional e alcançar a primeira divisão do 
Sub-15 e Sub-17. “Isso é essencial no futebol 
brasileiro. Esse trabalho vem acontecendo há 
dois anos. Já tem alguns jogadores em condições 
de estar treinando com o grupo profissional. Eles 
estão tendo essa experiência de futuramente 
integrar o elenco profissional do Pouso Alegre”, 
comentou o treinador.
Reinaldo contou ainda que convidou alguns 
garotos de Cachoeira de Minas, com idade de 14 
anos, para fazer testes para o time Sub-15 do 
Pouso Alegre Futebol Clube.  “Já fizemos contato 
com os pais dos garotos. Neste teste, os garotos 
poderão mostrar suas habilidades no esporte. 

Aqueles que forem aprovados passarão a treinar 
conosco a partir de janeiro de 2021”, anunciou 
Reinaldo.

Os jovens integrados na base do pousoalegrense 
estão à disposição do técnico Reinaldo Rezende 
pra o próximo ano. Eles seguem com espaço na 
equipe principal e terão papel fundamental no 
Sub-17.

O time- Fundado em 15 de novembro de 1913, o 
Pouso Alegre é o Campeão do Módulo II do 
Campeonato Mineiro. Jogando em casa, no 
estádio Manduzão, o Pousão empatou em 1 a 1 
com o Nacional de Muriaé, no último 28 de 
novembro, e garantiu título da competição. O 
título corresponde a Segunda Divisão do 
Mineiro. Para 2021, o Dragão do Sul de Minas 
busca se manter na primeira divisão e disputar 
outras competições, como o Campeonato 
Brasileiro e a Copa do Brasil.

“Os meninos da base terão a oportunidade de 
apresentar crescimento gradativo, que é produto 
do trabalho bem feito por toda comissão técnica 
das categorias menores. Há três semanas fizemos 
um amistoso avaliativo das equipes sub-15 e 
sub-17 com o time de Itajubá. Foi um jogo bem 
proveitoso”, comentou Reinaldo Rezende, que 
treina a Escolinha de Futebol da RA Soccer, em 
Cachoeira de Minas.

Os dois meninos, Lucas Santos e Marcos Neto, 
garantem que vão se empenhar muito nos 
próximos anos, para títulos importantes 
venham.

Jovens da região integram a base
do Pouso Alegre Futebol Clube

Durante os encontros, os profissionais do NASF 
apresentam dicas sobre autocuidado e alimentação, 
entre outros hábitos saudáveis. Também são 
desenvolvidas atividades como caminhada orientada, 
ginástica laboral, atividades de fortalecimento físico e 
grupos para trabalhar o controle do peso entre outros.

Os treinamentos se baseiam em atividades naturais 
do ser humano, como pular, correr, puxar, agachar, 
girar e empurrar. Com isso, o praticante ganha força, 
equilíbrio, flexibilidade, condicionamento, resistência 
e habilidade, tirando as pessoas das práticas 
repetitivas, como as realizadas na musculação. Nesses 
exercícios são usados acessórios como elásticos, 
cordas, bolas, cones e outros objetos, com o objetivo 
de trabalhar a musculatura de forma direcionada. O 
método ajuda na prevenção de lesões, gera melhorias 
cardiovasculares, redução percentual de gordura, 
emagrece e define a musculatura.

Segundo o professor Everaldo Machado Rosa, as aulas 
são gravadas e disponibilizadas semanalmente e têm 
agradado os participantes que as acompanham 
assiduamente. “Queremos continuar incentivando os 
participantes na prática de atividades físicas. Então, 
nessas aulas apresentamos exercícios físicos, que 
podem ser feitos em casa com objetos do dia a dia e 
isso facilita ainda mais para eles”, disse.
O grupo de atividade física, que teve as atividades 
paralisadas em 16 de março, é dividido em três 
turmas, “Viva Melhor”, “Dor Crônica” e  de 
treinamento funcional. Nos três primeiros meses 
deste ano, quando as atividades eram realizadas de 
forma presencial, os três grupos possuíam 
aproximadamente 205 pacientes cadastrados.

O NASF de Cachoeira de Minas conta com a 
participação de quatro profissionais, uma psicóloga, 
uma farmacêutica, uma assistente social e um 
educador físico.

“Esses grupos atendem principalmente pessoas com 
diabetes e hipertensão, que integram o grupo de risco 
para Covid-19. E, mesmo não sendo realizadas as 
atividades físicas presenciais, os pacientes continuam 
sendo monitorados pela Secretaria Municipal de 
Saúde. E, se necessário, esse paciente é agendado para 
passar por consulta presencial em uma das Unidades 
Básicas de Saúde do Município”, comentou o 
preparador físico Everaldo Machado Rosa.

As atividades são classificadas em três níveis, leve, 
moderada e intensa. No caso do grupo Funcional, as 
aulas exigem mais dos pacientes por apresentar um 
nível avançado. No Grupo “Viva Melhor”, as 
atividades estão no nível moderado. Já os pacientes do 
“Grupo Dor Crônica” fazem aula com nível leve.

Por conta da pandemia de coronavirus, as atividades 
presenciais dos grupos e atividades coletivas em toda 
rede municipal de saúde de Cachoeira de Minas 
permanecem suspensos por tempo indeterminado. 
Essas medidas foram tomadas no mês de março deste 
ano como forma de prevenção ao novo coronavírus 
(Covid-19). Elas seguem as recomendações básicas 
do Ministério da Saúde e da Secretaria Estadual de 
Saúde. Cachoeira de Minas faz parte da Onda 
Amarela, do programa do Governo do Estado 'Minas 
Consciente', que restringe o atendimento presencial 
em algumas atividades comerciais.
O Núcleo de Apoio à Saúde da Família (NASF) de 
Cachoeira de Minas está disponibilizando para seus 
usuários aulas virtuais de Educação Física com o 
objetivo de manter a rotina de exercícios de 
integrantes de seus grupos de ginástica. O projeto 
realiza ainda o monitoramento dos pacientes 
diabéticos, hipertensos, obesos e sedentários da zona 
urbana do município e do Distrito do Itaim e dos 
bairros Cachoeirinha, Bom Jardim e Alto das Cruzes, 
que já são acompanhados pela rede municipal.

Grupos de atividades físicas do NASF
permanecem suspensos em Cachoeira

MartinsMartinsMartins
Lava Jato e Borracharia

Consertamos Pneus de Moto,
Carro e Caminhonete!

(35) 9 9818-1775
(35) 9 9222-9387

Lavamos seu veículo, 
sistema leva e traz!

Aceitamos Cartões de
Crédito e Débito!

 Avenida Perimetral João Dionísio Filho, 650- Cachoeira de Minas



18FOLHA
P O P U L A R

COTIDIANOSábado, 19 de dezembro de 2020

MINAS É O MUNDO

No dia 2 de dezembro de 2020 comemoramos os 
300 anos de história de nosso querido Estado de 
M i n a s  G e r a i s , q u e  e m  1 7 2 0  f o i  e nt ã o 
desmembrado da capitania de São Paulo, 
ganhando sua liberdade em relação aos paulistas e 
escrevendo sua história de forma ainda mais 
intensa e memorável, sendo a capitania chamada 
de Minas do Ouro. Esta data marcou a história de 
nosso povo, nos tornando o povo mineiro, o povo 
do ouro, das lutas, da coragem e da força, das 
riquezas não só materiais, mas culturais e 
históricas, de um povo rico em simpatia, em 
alegrias e em sonhos.

Minas da Luzia, da Anastácia, do Aleijadinho, de 
Carolina de Jesus, de Clara Nunes, de Milton 
Nascimento, de Francisco Rei, de Chica da Silva, 
de Jorge Luiz dos Anjos, de Juscelino Kubitschek o 
presidente JK, de Manuel da Costa Ataíde, de 
Carlos Drummond de Andrade, de Rubem Alves, 
de Santos Dumont e de tantos outros homens e 
mulheres que deixaram seus nomes nas páginas 
da nossa história, que lutaram bravamente, que 
sonharam, que criaram, que se inspiraram em 
nossas paisagens e que assim deixaram seus 
conhecimentos, seus dons, seu sangue para que 
Minas brilhasse e encantasse, não só pelo seu ouro, 
mas por seu povo que fez e faz história em todas as 
áreas, em todos os lugares.

Minas dos festejos, dos folguedos, das danças, dos 
santos e das deidades africanas, das igrejas 
barrocas, de arquiteturas ao estilo europeu e dos 
tambores africanos, das folias de reis, das festas de 
São João e de São Pedro, do Congado, da Festa do 
Divino, e tantas outras manifestações religiosas 
que são feitas nas terras mineiras, que fazem de 
nós um povo de fé, de crenças, de valores, de 
esperança e sempre muito festeiro.

Minas de homens negros, de africanos, de 
escravos fortes e sofridos, que deram seu suor, seu 
sangue e suas vidas para que o ouro fosse 
encontrado, em minas e em rios, que trabalharam 
dia e noite, noite e dia, que foram castigados e 
açoitados, que lutaram e que também fugiram e 
formaram quilombos, que resistem até hoje com 
as comunidades quilombolas que se espalham por 
várias regiões do nosso estado, mantendo viva a 
cultura de seus antepassados; homens e mulheres 
que nos ensinaram seus costumes e tradições, suas 
danças, sua culinária, suas crenças e que assim nos 
enriqueceram com uma riqueza que ouro 
nenhum daria.
Minas dos indígenas e dos ciganos, que com suas 
culturas e modos de vida contribuíram e ainda 
contribuem para que nosso Estado seja 
reconhecido por uma multiplicidade de cores, 
sabores, rituais, de amor e respeito à natureza, 
fazendo com que a simplicidade e sabedoria de 
povos nativos e ciganos estejam presentes por 
todos os recantos de Minas.
Minas do português, do estrangeiro, do forasteiro 
e do sertanejo, que para cá vieram em busca do tão 
sonhado ouro, de melhores condições de vida, que 
abandonaram famílias, casas e a própria vida em 
busca da sorte, que trouxeram na bagagem sua 
história, seu conhecimento e a vontade de 

enriquecer, de crescer em terras mineiras, nas 
terras do ouro e dos diamantes.
Minas de lutas, da Inconfidência, de homens 
letrados e de muitas posses que desejavam a 
liberdade em relação a Portugal, que lutaram por 
seus ideais, pelo fim dos impostos, por uma 
universidade, alguns pelo fim da escravidão, 
outros não, de homens que planejaram e que 
acreditaram em uma nova Minas, mas que foram 
traídos por aquele que queria o perdão de suas 
dívidas, e apenas um pagou com a sua vida, foi 
herói e foi vilão. Minas de Tiradentes, do Mártir da 
Inconfidência, que foi enforcado e esquartejado, 
mas que é exemplo para muitos brasileiros 
lutarem por suas liberdades.  Minas, “Libertas 
quae sera tamen”.

Minas das bandas, da musicalidade, dos ritmos, 
dos compositores, das vozes que encantam, que 
tocam corações, que dão som e vida às palavras, e 
que rompem as nossas fronteiras e levam nossas 
vozes com nossos sotaques para o mundo. E 
falando em sotaque não posso deixar de 
mencionar: Minas do sotaque, do “mineirês”, do 
“uai”, do “trem bão, sô” e de tantas outras palavras e 
gírias que compõem nosso dialeto que é próprio e 
muito característ ico, que nos fazem ser 

reconhecidos em qualquer lugar, mesmo com 
nossas regionalidades que são compostas por uma 
mistura do caipira, do carioca e paulista nos 
tornando com um “jeitim” único de falar e de ser, 
que além da simpatia, do riso fácil, da alegria, da 
calmaria e da simplicidade nos tornam ainda mais 
cheios de personalidade.

doce de leite, do feijão tropeiro, de tantos outros 
sabores vindos da fusão de vários povos que 
habitam nosso Estado e que feitos no fogão a lenha 
e nas famosas panelas de ferro e de pedras dão 
ainda mais sabor à nossa culinária.
Minas de cachoeiras, de campos verdejantes, de 
serras e montes, de paisagens deslumbrantes que 
enchem os olhos como pinturas impecáveis e 
desenhadas por Deus. Minas das águas, do Rio 
Doce, do Rio Sapucaí, do Rio São Francisco, do Rio 
Jequitinhonha, do Rio das Velhas, e tantos outros 
que cortam nossas terras levando vida a nós, à 
nossa fauna e à nossa flora, além do lago de Furnas 
que abastece oito hidrelétricas e é o nosso mar de 
água doce... “Quem disse que Minas não tem 
mar?”.
Minas Gerais, do Ouro e de tantas outras minas, 
que tanto orgulham sua gente, que a torna ainda 
mais especial e única. Parabéns por seus 300 anos, 
por todas as suas peculiaridades, belezas, vidas, 
cidades, memórias, histórias e por ser um Paraíso 
no Mundo, um “Lar de Amor e Aconchego” 
aquecendo o coração de seus habitantes e turistas 
com janelas para a esperança de dias sempre 
melhores.

Minas dos agricultores, pecuaristas e claro, dos 
cafeicultores, que juntos levam à nossa mesa 
gostosuras que só encontramos na casa de um 
bom mineiro, que serve não apenas o alimento, 
mas a força do homem do campo, que mesmo 
diante das intempéries da natureza se esforça para 
não deixar que falte o alimento nosso de cada dia. 
Minas do “cafézim quente”, do pão de queijo, do 
torresmo com cachaça, do frango com quiabo, do 

Texto escrito pela Professora de História Ana Rosa Oliveira Reis
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A coluna “Na Memória de Personalidades” relembra personalidades, equipes e fatos que marcaram a história dos dois municípios da área 
de abrangência do jornal Folha Popular, Cachoeira de Minas e Conceição dos Ouros. E a cada edição vamos resgatando histórias que 

aconteceram na política, no esporte ou na cultura das duas cidades.
Nesta edição traremos a história de um time forte do futebol de Conceição dos Ouros, o Atlético Ourense. O Galo completou 80 anos de 

gramado no último 6 de dezembro. Alegrias e glórias nos gramados marcaram essa linda história no futebol ourense, que também teve o 
seu centenário em 2020.

As informações sobre o Atlético Ourense foram passadas por Jéferson de Castro Rosa e Ademir Paixão (Ademir do Zico Maia).
Entre em contato com a redação do jornal Folha Popular para contribuir com esta coluna. O nosso contato é (35) 99875-8147 (WhatsApp). Você 

pode também mandar informações para o e-mail redacaofp@gmail.com.

O Clube Atlético Ourense está entre as 
maiores e mais fanáticas torcidas 
amadoras do Sul de Minas. O clube 
adotou o escudo e a camisa listrada do 
Atlético Mineiro e a sigla CAO. O 
mascote do time é o Galo.

Há 80 anos, mesmo antes de conquistar 
a  e m a n c i p a ç ã o  p o l í t i c a  d e 
Paraisópolis, em 1948, Conceição dos 
Ouros ganhava um dos primeiros e mais 
tradicionais times de futebol amador 
do município. Falamos do Clube 
Atlético Ourense (CAO), que festejou 
suas oito décadas de história no 
gramado no último 6 de dezembro.
A trajetória da equipe remete a 1940, 
por meio da iniciativa do Coronel 
Domingos Ciríaco Rosa, importante 
chefe político de Conceição dos Ouros. 
Cel. Domingos Rosa introduziu o 
futebol no município, sendo o doador 
do terreno do primeiro campo de 
futebol na cidade, no ano de 1920.
O time foi a sensação esportiva da 
época na região do Sul de Minas e a 
primeira equipe de futebol a ser 
fundada em Conceição dos Ouros. O Galo 
era constantemente desafiado para um 
confronto. Apesar das dificuldades de 
transporte dos jogadores e da 
comissão técnica, a equipe excursava 
por toda região. Nas cidades sede dos 
jogos, os apaixonados pelo esporte iam 
ao campo para ver os 'famosos' 
jogadores de Conceição dos Ouros. Isso 
ocorreu porque o time ganhou o titulo 
do Campeonato Sul-mineiro de 1928, 
Copa Wenceslau Braz. Nos primeiros 
anos, o time participava de torneios 
intermunicipais e amistosos dentro e 
fora de casa.
Os jogadores do Atlético dos anos 40 
eram  os  irmãos  Gumerc ino  e 
Diamantino; Valter Serpa; Né da Tiloca; 
os irmãos Souza Lima, Sebastião e 
Guinho; os irmãos Rosa, João Rosa, 
Zuca, Mano e Dedé; Sutero; Coalhada; 
Toninho Adolfo; Zé Gonçalo; Tião 
Cajango; Zé Matos; Tonho do Quim; Paulo 
Matos; Vicente Manoel; os irmãos José 
Germano e João Germano, entre outros.
O primeiro campeonato de futebol de 
Conceição dos Ouros foi realizado 
somente em 1947, com o surgimento de 
novas equipes como Botafogo da 
Fazenda, Bela Vista do Campo do Meio, 
Vasco e Confiança. Essa primeira 
competição foi  realizada em 
homenagem ao Cel. Domingos Rosa.
Cel. Domingos Rosa foi o chefe da 

delegação da equipe campeã Sul 
Mineira. O primeiro treinador do 
Atlético foi seu genro, Walter de 
Oliveira, comandante da equipe de 1940 
a 1944. Em seguida, o jogador João Rosa 
comandou o Atlético nos anos de 1945 e 
1946 .  Ele foi substituído por 
Crescêncio, que ficou a frente do time 
de 1947 até 1954, quando a equipe 
paralisou suas atividades.
Nessa primeira fase, o Atlético venceu 
dois dos três campeonatos realizados 
em Conceição dos Ouros, de 1947 e 1948, 
com o nome de Ouros Atlético Clube. O 
presidente era João Pereira da Silva 
Sobrinho, o 'João Neco'.
O retorno das atividades do Atlético 
Ourense aconteceu em 1971. Ademir e 
Atanásio, filhos de Zico Maia, Zizinho, 
Ditinho do Cassiano e outros amigos 
resolveram montar uma equipe para 
participar do primeiro campeonato do 
novo estádio, João Ribeiro de 
Carvalho. “Pensaram em vários nomes 
para dar à nova equipe, mas sem um 
consenso. Por indicação de Zizinho, 
resolveram dar o nome de Atlético, em 
alusão à equipe dos anos 40 e 50, na 
qual seu pai, Tião Cajango, jogava”, 
relata Jéferson de Castro Rosa.
Sem um treinador e um administrador 
do novo time, os jogadores convidaram 
Alvarino Pereira de Castro para 
comandar o Atlético. “A reunião entre 
alguns jogadores e o senhor Alvarino 
foi um pouco longa e, do lado de fora 
de sua casa, a ansiedade tomou conta 
dos outros jogadores que não 
participavam daquela reunião. 
Quando saíram com a notícia que o 
time já tinha um presidente a alegria 
foi geral. O velho Atlético estava de 
volta com uma nova nomenclatura, 
Clube Atlético Ourense”, relembra 
Jéferson.
Convidado pelo então presidente 
Alvarino, Jaime Ferraz assumiu os 
treinos do time de 1971. “O retorno do 
Atlético foi como uma bomba, as mesmas 
famílias de torcedores do Atlético de 
antes adotaram o clube e surgia ali 
uma nova equipe com uma torcida já 
formada. A maioria dos jogadores de 
outrora tiveram o prazer de ver os 

seus filhos vestindo a camisa do 
Atlético, entre eles, Dedé, Mano, João 
Rosa, Zé Gonçalo, Tonho do Quim, Tião 
Cajango, Tião Saturno, Zé Matos e 
Guinho”, comenta Jéferson.
O jogador Ademir Paixão conta como foi 
a primeira partida do retorno do 
Atlético Ourense. “Foi assustador. 
Quando saímos do túnel do vestiário e 
vimos a torcida. Uma equipe debutante 
fazia ali o reinicio de uma grande 
história, com uma grande torcida”, 
recorda.
O atual presidente do time é o jovem 
João Guilherme Neves, e o atual 
técnico é Luiz Guilherme da Silva.
“Nosso maior projeto atualmente é 
tirar o galo do jejum de títulos 
municipais de campo. Apesar de ter 
conquistado muitos títulos nos 
últimos 10 anos, o galo não sagrou-se 
campeão municipal do Estádio João 
Ribe iro  e  Carvalho .  Es tamos 
trabalhando para quebrar esse tabu”, 
disse o presidente e jogador do time 
João Guilherme Neves. “O Galo é raça, o 
Galo é taça parece até jogar bola com a 
mão”, finaliza o presidente citando um 
trecho de uma música cantada pela 
torcida atleticana.

Sábado, 19 de dezembro de 2020

TÍTULOS MUNICIPAIS:TÍTULOS MUNICIPAIS:
1947 - 1948 - 1975 - 1976 – 1978 – 1979 
– 1980- 1981- 1983 – 1984 - 1987- 1988- 
1990- 1994 - 1995 - 1997- 1999 - 2007

TÍTULOS MUNICIPAIS:

TÍTULOS INTERMUNICIPAIS:

TÍTULOS REGIONAIS:
2007 – 2014 - 2015 e 2017

1976- 1980 - 1994

Curiosidades

- O uniforme do Atlético de 1940 a 1947 era 
constituído por camisa verde com uma faixa 
vermelha em transversal na altura do peito, 
calções e meias brancas. A camisa listrada 
nas cores preta e branca foi usada somente em 
1948, no segundo campeonato municipal.

- O principal rival era o Grêmio. Atlético e 
Grêmio possuíam as mesmas famílias e 
torcedores. O Grêmio contava com jogadores do 
extinto Vasco, time fundado em 1967. Entre os 
comandantes do Vasco estavam Dito Vergínio, 
responsável pela compra das camisas do 
Vasco e depois do Grêmio, na mesma loja em São 
Paulo.

- O Atlético realizou vários jogos com atletas 
profissionais com renda revertida à entidade 

APAE. Entre os atletas estavam Oscar, Capitão 
da Seleção Brasileira de 1982; Heriberto, 
Campeão Brasileiro pelo São Paulo; Zé Carlos, 
Menino da Vila, Campeão Paulista pelos 
Santos, em 1978; Pedro Paulo, Atlético Mineiro, 
entre outros.

- A data de fundação do Clube Atlético Ourense 
foi oficializada em 2015, pela diretoria do 
Clube Atlético Ourense. Essa data refere-se a 
primeira partida realizada pelo time. 

- O treinador com mais tempo no cargo foi 
Antônio Claret de Castro Rosa (Jamanta).

- No ano de 1952, o Atlético fez um jogo 
beneficente à iluminação da Praça Matriz.

- Paulo do Jovino possui 45 anos de dedicação, 
amor e responsabilidade ao time. Ele é 
massagista e responsável pela rouparia.

- Outra ação social realizada pelo time foi a 
aquisição e doação de um órgão para o igreja 
de Nossa Senhora da Conceição, em 1982.

- O Estádio João Ribeiro de Carvalho recebeu a 
iluminação pelo projeto do Governo de Minas 
Gerais, Campos de Luz, por meio do Atlético de 
Conceição dos Ouros. A aprovação do projeto 
dependia que um time da cidade ou Clube de 
Futebol tivesse CNPJ e fosse filiado a uma 
Liga Regional. O único Clube que tinha esses 
requisitos era o Clube Atlético Ourense.

- Dedé Rosa e seu filho Chico são considerados 
os maiores jogadores da história do Atlético

Conquistas do
Clube

Atlético
Ourense:
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Atlético na primeira fase de sua história.
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Sonhar é o que nos torna humanos, é o que molda nossas 
vidas. Sonhos nos impulsionam para frente e nos dão a 
coragem para seguir nosso coração. Neste ano novo, 

sonhe. E mais do que nunca, viva seus sonhos a cada dia.

A Visão Imóveis deseja um e um Feliz Natal Ano novo  
repleto de felicidades e prosperidade a todos.

Realizando
sonhos...
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