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Maurício Viana apresenta
ações dos 8 anos
de mandato.

Na coluna 'Na Memória de
Personalidades”,
a trajetória do ex-prefeito
Francisco Resende.

Prefeitos, vices e vereadores
tomam posse
em cerimônias restritas
As posses e reconduções dos prefeitos eleitos aconteceram no último 1º de janeiro, na região do jornal
Folha Popular, nas cidades de Cachoeira de Minas e Conceição dos Ouros.
Em Cachoeira de Minas, Dirceu D'Ângelo de Faria e Giovani Batista da Silva (foto), ambos do Democratas,
foram reeleitos para prefeito e vice, respectivamente.
E em Conceição dos Ouros, Luís Fernando Rosa de Castro e Rinaldo Alves Corrêa (foto), do MDB, são o
novo prefeito e vice-prefeito, respectivamente, para o mandato 2021 a 2024. Também tomaram posse os 9
vereadores eleitos dos dois municípios.

Páginas 8, 9 e 10
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Licitação da duplicação
da Ponte Olímpio Vilas
Boas é adiada.

Reportagem especial
destaca o grupo de
dança Bond Mix.
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a sua melhor opção!
(35)

(35) 3653-1259 /

(35) 9 9270-6755

99894-3967 | 3472-2091 | 98439-6541

BOTTUS MÓVEIS & DECORAÇÕES

AV. BARÃO DO RIO BRANCO, 199 - CENTRO - CONCEIÇÃO DOS OUROS

DISK ÁGUA E GÁS
DO PAULINHO
O melhor preço
de Gás e Água
da cidade!

(35) 3472-1351

| (35) 9 9115-4611
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Geovany Rosa Pires
@professorgeovany

Um novo ciclo, o mesmo rumo
Aqui estamos, 9 de janeiro de 2021.
Não foi tarefa fácil chegar aqui. Mas
não foi impossível. 2020 foi um ano
tot a l me nte at ípic o. Nu nc a
imaginaríamos que um vírus iria
matar muita gente, fechar empresas
até mesmo tradicionais no
mercado, parar cidades, provocar
pânico e até mesmo especulações.
O vírus da Covid-19 veio, sem
avisar, avançou pelo planeta
mostrando que somos todos iguais.
Ninguém estava preparado para
lidar com o desconhecido. Ficamos
assustados com a incerteza do que
ele provocaria tanto na saúde como
nossa economia. Será que nossos
comércios e empresas suportariam
muito tempo ﬁcar parado? Então
vieram os decretos e orientações de
saúde. Todo mundo deveria ﬁcar
em casa. A não ser os serviços
essenciais. Como saúde e
informação deveriam continuar
t r ab a l hand o p ar a ate nd e r a

SOUZA ÁGUA E GÁS

necessidade da população, naquele
momento, sabíamos que
precisávamos fazer o nosso melhor.
A informação era importante.
Sabíamos que o Hospital das
Clínicas Samuel Libânio, nossa
referência em prestação de serviços
de saúde na região, não teria leito
suﬁciente para atender todo
mundo.
Como empresa também tivemos
medo. O novo e o desconhecido
causa momentos de incerteza em
qua lquer proﬁss ão. Não era
somente no que poderia ocorrer
com os nossos patrocinadores,
principal fonte de apoio. E também
com a nossa saúde. Mas,
prosseguimos. Fomos nos
readaptando para levar sempre a
noticia mais precisa.
Com sete anos e meio de existência,
esse jornal foi mais uma vez
valente. Ele mostrou que veio para
ﬁcar. Queremos ﬁcar com você que

VOCÊ SABE OUVIR

nos acompanha quinzenalmente.
Estamos oferecendo o nosso
conteúdo impresso. Mas, não é
somente impresso. Oferecemos
ainda o PDF, com as noticias, os
anúncios de nossos parceiros. Eles
p o dem s er disp onibi lizados
quinzenalmente p elo e-mail
redacaofp@gmail.com ou pelo
WhatsApp (35) 99875-8147.
Aproveitando esse espaço, desejo
um ano de muita saúde e
realizações a todos os
cacho eirens es e ourens es. E
quinzenalmente estamos com os
nossos conteúdos impressos e
d i g i t a l t a nt o n o c e l u l a r o u
computador. Entre em contato com
a nossa redação e diga como
prefere receber a melhor
informação das duas cidades da
região, Cachoeira de Minas e
Conceição dos Ouros. Muito
Obrigado a todos vocês nossos
leitores!

SOUZA
Água e Gás

REVENDA
AUTORIZADA

9 9954-4815
9 9937-9885

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

É consenso que o uso da tecnologia em geral trouxe
inúmeras vantagens para a sociedade consequentemente
mudou os nossos mais diversos hábitos, o imediatismo
tomou conta dos nossos dias, as respostas não podem
esperar.
Quantas vezes você mandou uma mensagem por
meio de um determinado aplicativo e ﬁcou esperando a
resposta? Quantas vezes você saiu com seus amigos para
aquele happy hour merecido, mas nas conversas só ﬁcava
olhando o celular?
Posso te propor um desaﬁo? Você se lembra da
última conversa que teve? O que realmente lembra dela?
Caso a resposta seja negativa não ﬁque preocupado, você
não está perdendo a memória é que na verdade você não se
lembra pois não ouviu atentamente.
As vezes o assunto era muito complexo ou não
despertou seu interesse. Aí vem outro questionamento o
que é assunto do seu interesse? Talvez você esteja sendo
egoísta.
No mundo empresarial uma das competências mais
relevantes e que faz uma enorme diferença no seu processo
evolutivo é saber ouvir. Quando me reﬁro ao saber ouvir é o
saber ouvir veementemente aquele que possui a
característica de demonstrar ao seu interlocutor o interesse
da conversa por meio de um olhar, participação na conversa
e até mesmo a postura corporal.
Pode-se aﬁrmar que saber ouvir demonstra respeito
pela pessoa, suas ideias e opiniões. Dessa maneira a pessoa
que sabe ouvir aprende mais, entende mais e irá possuir um
conhecimento maior sobre diversos assuntos.
As empresas são um organismo vivo, isso se dá pelo
fato de que todos os órgãos devam funcionar com a devida
sinergia. Ela é um ser que pensa formanda pela união de
processos, recursos físicos, recursos lógicos e de pessoas.
Essas empresas estão cada vez mais enxutas, e a forma
maneira mais importante de aprender enquanto trabalhar é
saber ouvir atentamente.
Ouça com atenção, esteja concentrado para receber
a informação, não ache que entendeu tudo tampouco faça
descaso. Olhe nos olhos, tente interagir, compreender, não
desvie o olhar e dessa maneira as palavras terão sentido e a
compreensão se fará clara.
Portanto ouça de forma inteligente!!!

ERRAMOS:
-A reportagem “'Meninos do Grêmio' ﬁca com o vice em Torneio Início da
competição 40TÃO e 50TÃO”, publicada no jornal Folha Popular, edição
nº 129, de 19/12/2020, tinha um erro: o time do campeonato 40TÃO que foi
punido com um W.O. por apresentar um jogador irregular foi o Clube São
Bento. O Clube São Bento venceu por 3 a 1 o Flamina, mas não levou o
Consultora Tupperware
titulo da competição.

Gabi eitas

Lanche de verdade!
9 8428-1806

CONSULTORA
TUPPERWARE

X Red

-Na mensagem
de Natal
e Ano Novo da NM Móveis Planejados, foi
(35)9
8476-0585
publicado erroneamente o número de telefone da empresa. Onde se lê: (35)
9 8478-6514@gab.itupperware
deverá ler (35) 9 9939-9995.

Especialidade da casa
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(35) 98466-8788 / 190

Sede (35) 3472-1026 / Plantão (35) 98467-3336

(35) 3653-2267 / (35) 9 8445-6681 / 190

Sede (35) 3653-1055, 7:00 as 11:00 / 13:00 as 17:00
Plantão 98445-7834 (24 horas)
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9 9875-8147

Jornalista Responsável: Bernardino da Silveira Neto
Projeto Gráﬁco: Wilson Freitas
Impressão: Atlân ca Gráﬁca e Editora LTDA (11) 4615-4680
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Flexibilização da Realidade
Há pouco mais de um ano, em dezembro de 2019, o mundo registrava o primeiro caso de Covid em Wuhan,
epicentro do vírus na China. Confesso, sem pretensão alguma de clarividência ou premonição, que quando os casos foram
aumentando por lá me ocorreu que se tornaria uma pandemia. De lá para cá, mais de um milhão de pessoas morreram em
todo mundo e quase 64 milhões foram infectadas.
No Brasil, sofremos muito pela Itália e ﬁcamos estarrecidos pela Europa em geral. Compartilhamos notícias nas
redes sociais, descobrimos a “Escolha de Soﬁa” (quem deixar morrer e quem deixar viver). Essa escolha a meu ver é válida
apenas para os brasileiros se referirem a outros países. Quando a coisa ﬁcou feia aqui no Brasil, a expressão muda para Lei
de Gérson, que segundo a cultura midiática é quando se obtém vantagens sem se importar com questões éticas ou morais
ou o Código de Hamurabi, que foi criado na Mesopotâmia em 1780 a.C. e que refere-se ao conjunto de leis não equitativas,
porque a sua aplicação variava se o indivíduo era livre, escravo ou servo, homem ou mulher. Aliás, tem uma lei nesse
código que ditava o afogamento do cervejeiro em sua própria bebida se ela fosse ruim. Podemos dizer que os brasileiros
adaptaram e usaram com frequência este código em 2020, com a humilhação de funcionários de diversos setores.
Em 26 de fevereiro de 2020 foi registrado o primeiro caso de infecção pelo vírus no Brasil, que chegou de avião
da Itália e não veio na classe econômica.
No começo, algumas pessoas criaram a fantasia de que sairíamos melhores quando chegasse o ﬁm da pandemia,
como se o vírus fosse um tipo de feitiço mágico que revelaria o melhor nas pessoas e transformaria o mundo. Mera ilusão.
Um ano depois posso dizer com tranquilidade que não ﬁcamos mais altruístas, bonzinhos ou angelicais. Algumas pessoas
conseguiram, sim, amadurecer, evoluir, aprender com isso, mas é minoria. Outras, ainda revelaram o seu pior.
Esta semana foi matéria em diversos jornais que clínicas privadas brasileiras estão negociando a compra de
vacina da Índia. E é nesse ponto que eu queria chegar.
Mais uma vez os brasileiros acreditam que podem se salvar com dinheiro. Estas clínicas negociam 5 milhões de
doses de vacinas indianas contra Covid e, com isso, o Brasil pode ter a vacina a venda nestes locais em março.
Quem acha que as coisas se resolvem assim não aprendeu nada, pelo contrário. O que o mundo - especialmente
o Brasil - parece não ter entendido até agora é que enfrentamos um problema comum que exige colaboração, trabalho em
equipe e generosidade. Não adianta apenas a parcela mais rica da população, que tem acesso a clínicas particulares se
vacinarem.
Vacina não é remédio e a vacinação deve ser uma estratégia coletiva. Se você comprar e se vacinar e todo seu
entorno não vacinar, o vírus pode sofrer uma mutação e a sua vacina não servir pra nada. Dinheiro jogado fora.
Agora para aqueles que dizem que não querem saber de vacina, a OMS trabalha para que todos os países
vacinem porque se alguém em algum lugar ﬁcar sem vacinação e o vírus ﬁzer uma mudança em sua estrutura, todo esforço
será perdido. Então vale a pena repetir: vacina é estratégia coletiva!!! Precisamos do maior número de pessoas em todos os
lugares vacinados, imunidade coletiva. Nossa luta então deve ser de acesso universal a elas e não 'eu tenho dinheiro e posso
pagar para me salvar'. Ninguém vai se salvar sozinho e se isso não for entendido, afundamos juntos, não importa se você
está em um navio e o outro em um barquinho de pescador.
Dá pra entender porque a “pressa” e porque todos devem se vacinar.
Alessandra Leão

As seringas
Não é o fato de ser crítico de um governo que me fará dizer que ele
erra em tudo. Exemplo disso é o Programa Nacional de Imunizações, criado
em 1973, quando Emílio Médici ocupava a presidência. Uma coisa certa em
um período politicamente sombrio.
Mesmo se situando no lado direito do espectro político, os generais
tinham alguma visão social, de forma que o partido de sustentação do regime
denominou-se, em sua última fase, Partido Democrático Social – PDS.
Olhando em perspectiva, comparando a situação atual com aquele tempo,
vemos um retrocesso no país. Os generais ampliaram a Previdência Social, e o
capitão se associou a um ministro banqueiro para desmantelá-la. Os generais
promoviam as vacinas, e o capitão é antivacina. Entre tantas outras coisas, o
capitão está desfazendo o que os generais fizeram.
Em meio à confusão da pandemia, muitos governos mundo afora
fizeram planos, os quais agora são executados. Um dos principais é a
vacinação. Muitos estão vacinando, incluindo a Costa Rica, país pequeno e
relativamente pobre da América Central. No Brasil, por absoluta falta de
planejamento, ainda não temos uma data concreta para início. Exceção é o
Estado de São Paulo, cujo governador, à parte críticas que merece em outras
questões, prepara-se para início da vacinação ainda este mês. É verdade que
não são quaisquer estados que têm uma estrutura como a do Instituto
Butantan para produzir a vacina. Porém, mesmo tendo estrutura, nada se faz
sem planejamento.
Um detalhe pequeno e barato, quando comparado com a vacina, é a
disponibilidade de seringas para vacinação. Quem agiu, como o governo de
São Paulo, tem as suas. Também o governador de Minas, que em abril disse
que o vírus precisava circular, anunciou que o Estado de Minas já adquiriu
seringas suficientes para 90% da população. Nada desprezível quando
comparado ao caos no nível federal, onde o governo não consegue comprar o
material.
Pensando nisso, lembrei da velha seringa de vidro. Minha mãe
ainda tem uma, guardada em um estojinho de metal, no qual tanto a seringa
quanto as agulhas eram fervidas em água para desinfecção. Parou de ser
usada quando surgiu a aids (ou sida, como dizem os portugueses) e tornou-se
peça de museu. Poderíamos voltar a usar as seringas de vidro esterilizáveis.
Funcionaram bem no passado, podem funcionar agora.
Ah, eu sei que vão considerar a ideia insensata, irresponsável etc.
Alguém dirá também que não sei nada de medicina e particularmente de
infectologia, que não sou médico para propor uma coisa dessas, que contrario
a ciência. Mas não vejo problema quando muita gente aceita que um capitão,
sem formação médica, sem qualquer conhecimento de infectologia, sai por aí
oferecendo medicamentos sem comprovação científica, inclusive para as
emas do planalto. Não sou mais insensato do que ele. A ideia não é mais
insana do que dizer que não há pressa para a vacinação. Se um ou outro
contrair uma infecção pelo uso da velha peça de museu, com a qual minha
mãe aplicava injeções no bairro inteiro, o número de mortes será muito
menor do que deixar como está. Se a ideia é ruim, tragam-me outra melhor.

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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'Minas Consciente': Cachoeira de
Minas e Conceição do Ouros estão
na Onda Vermelha
Os municípios de Cachoeira de Minas e
Conceição dos Ouros, na Macrorregião Sul de
Saúde, estão na onda vermelha, programa
estadual da retomada da economia. A
d el ib e r a ç ã o foi d e ﬁ n i d a p el o C om itê
Extraordinário da Covid-19, na última quartafeira, 6. Somente podem funcionar, de portas
abertas, serviços essenciais, como bancos,
farmácias, padarias e supermercados. Segundo
os dados apresentados pelo grupo, houve
crescimento de 9% na taxa de incidência da
doença em todo o estado nos últimos sete dias.
C om a nova determinação, 10 das 14
macrorregiões do estado (Centro, Oeste,
Jequitinhonha, Leste, Leste do Sul, Nordeste,
Vale do Aço, Sudeste, Centro-Sul e Sul) estão na
onda vermelha, a mais restritiva do Minas
Consciente. As regiões Norte e Triângulo Norte
estão na amarela. Já Noroeste e Triângulo Sul
ﬁcam na verde.
Na onda amarela está autorizada a abertura de
serviços não essenciais de média restrição
econômica. São eles: bares (consumo no local);
autoescolas; atividades de estética; comércio de
eletrodomésticos e eletrônicos; papelarias, lojas
de livros, discos e revistas; lojas de roupas e
artigos em geral; comércio de cama, mesa e
banho; lojas de móveis; imobiliárias; lojas de
departamento; academias (com restrições);
agências de viagem e clubes.

Mas 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.
Já na onda verde, de menor restrição
econômica, é liberado o funcionamento de
serviços não essenciais de maior risco de
contágio. Entre as atividades autorizadas nessa
fase estão: parques e outros ambientes
zoobotânicos; atividades artísticas, culturais e
de pesquisa; eventos como feiras, congressos,
exposições, ﬁlmagens de festas e bufê;
discotecas, boliches e sinuca; bares com
entretenimento (espetáculos); e serviços de
tatuagem e piercing.
Ao todo, Minas Gerais já registrou 579.469
casos conﬁrmados da doença, sendo 12.469
óbitos, de acordo com o boletim da Secretaria
de Estado de Saúde de Minas Gerais (SES-MG)
divulgado ontem, 8. No Sul de Minas, 54.477
pessoas foram contaminadas com a doença.
Outras 1.242 pessoas morreram devido a
complicações causadas pela Covid-19.
(Com informações de Assessoria de Imprensa
do Governo do Estado de Minas Gerais)
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Após feriado de ﬁnal de ano, Cachoeira
de Minas e Conceição dos Ouros
vivem aumento de casos de Covid-19
Cachoeira de Minas e Conceição dos
Ouros, dois municípios da área de
abrangência do jornal Folha Popular,
registraram um novo aumento de caso
conﬁrmados pela Covid-19 após o último
feriado de réveillon, em 31 de dezembro.
A aparição de novos casos tem como base
análises de levantamentos dos números
epidemiológicos realizados pelos próprios
municípios.
Assim como diversas regiões do país, os
municípios registraram a presença de
turistas e demais pessoas sem máscara
fácil, de uso obrigatório. Além disso,
pessoas dos dois municípios viajaram para
praias ou cidades maiores, com grande
número de casos.
De 30 de dezembro a 8 de janeiro,
Cachoeira de Minas registrou 21 pessoas
contaminadas pela Covid-19. E 4 pessoas
se recuperaram da doença. Nesse período
nenhuma mor te foi registrada no
município. Até o momento, Cachoeira de
Minas teve 264 contaminados, 241
recuperados e 3 óbitos.
E Conceição dos Ouros teve 24 pessoas
contaminadas e 12 recuperadas, entre os
dias 29 de dezembro e 7 de janeiro.

Nenhuma pessoa morreu no período.
Desde o inicio da pandemia, em março,
Conceição dos Ouros contabilizou 181
novos casos, 158 recuperados e 7 mortes
provocadas por consequências causadas
pelo coronavirus. Até o fechamento desta
edição, o boletim de sexta-feira, 8, não
havia sido divulgado.
O Estado de Minas Gerais registrou um
aumento de 8,1% de casos infectados de
Covid-19, no período de 30 de dezembro e
8 de janeiro. São atualmente 579.469
pessoas contaminadas pela doença. Em 30
de dezembro, 536.044 estavam
contaminadas em todo o Estado. Em
relação ao número de casos recuperados
também houve um aumento de 7,1%eram 485.887, em 30 de dezembro e
atualmente são 520.733 pessoas. E o
número de óbitos aumentou em 5,8% no
mesmo período. São atualmente 12.469
óbitos conﬁrmados. Em 30 de dezembro,
11.784 morreram por complicações da
doença.
O Sul de Minas contabilizou ontem 54.477
pessoas com coronavirus e 1.242 mortes. E
no dia 30 de dezembro de 2021, 49.123
estavam contaminadas e 1.173 morreram.

Oportunidade de Negócio
Loteamento novo
próximo a APAE
documentação ok
área do terreno: 200,00 m²

Valor: R$ 120.000,00

(35)

9 9894-3967
3472-2091
9 8439-6541

COMUNICADO IMPORTANTE
O Centro Espírita “Luz da Nova Era” vem informar a suspensão de suas atividades públicas a partir
do dia 06/01/2021, devido ao crescimento dos casos na região, e por entender que este instante
requer atos e cuidados preventivos no combate à disseminação do vírus COVID-19. Tão logo seja
possível a volta de nossas reuniões públicas, emitiremos um novo comunicado.
Por hora, sugerimos que durante a permanência deste recesso, os frequentadores acessem o
link que será disponibilizado no horário da reunião de quinta-feira às 20hs, na Agenda “Luz da Nova
Era” (WhatsApp) e CELNE Luz da Nova Era (Facebook).
Ressaltamos a importância da utilização da prece como antídoto para os nossos medos e
inseguranças e convidamos a todos para nos unirmos mentalmente no horário da reunião.
Estaremos disponíveis para esclarecimentos através do contato (35) 98402-8433 – Margô.
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Mauricio Viana recebe
agradecimento da APAE por parceria
Prestes a deixar o mandato, o então prefeito de
Conceição dos Ouros Maurício Euclides Viana
acompanhado da primeira dama Virginia
Maria de Carvalho Viana recebeu na noite do
último 22 de dezembro uma placa em
reconhecimento e agradecimento pela parceria
com a Associação de Pais e Amigos dos
Excepcionais (APAE). Na oportunidade, a
entidade foi representada pelo presidente César
Augusto da Silva.
“Viemos em agradecimento pela maneira

como o Maurício nos tratou durante a gestão
dele, sempre com dedicação e atenção a nossa
entidade. Foram oito anos de parceria que
prop orc i on ar am mu it a s c onqu i st a s e
desenvolvimento para a APAE”, disse o
presidente.
Em 2020, a APAE recebeu R$ 100 mil de
recursos oriundos do Poder Executivo para a
manutenção de suas atividades. A entidade
presta assistência a dezenas de pessoas do
município que são portadoras de deﬁciência.
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Voluntário entrega cestas
básicas e brinquedos em
Campanha de Natal Solidário
A iniciativa leva doações para crianças e suas famílias, em Cachoeira.
O bombeiro civil Yuri Raí Lugo Rosa realizou no
último 25 de dezembro a entrega das cestas
básicas, cestas de natal e brinquedos a diversas
famílias de Cachoeira de Minas. A Campanha
Natal Solidário arrecadou nos meses de
novembro e dezembro alimentos, doces e
brinquedos para a confecção das cestas.
Além dos brinquedos, as crianças também
ganharam sacolinhas de doces. Quinze famílias
receberam as cestas básicas. E, para 14 famílias
foram entregues as cestas de natal contendo
panetones e outros quitutes típicos da época.
Segundo o voluntário Yuri Raí, 45 famílias
foram selecionadas para receber o Papai Noel,
personagem típico do Natal. “O Natal é um
momento simbólico e reﬂexivo, onde as pessoas
se juntam para celebrar a esperança. Muitos têm
a mesa farta enquanto outros não podem

comemorar. Então, é uma satisfação levar
alegria para as famílias e suas crianças”, disse
Yuri Raí.
O bombeiro civil Yuri Raí Lugo Rosa agradece a
todos que colaboraram com esta campanha,
sendo fundamentais para o sucesso da ação.

Mais de mil pessoas da região são
beneﬁciadas com o Renda Minas
Cada família tinha direito a três parcelas do beneﬁcio;
ele foi pago até o dia 22 de dezembro.

PIB de Cachoeira de Minas
apresenta crescimento, segundo IBGE
Dados do Instituto Brasileiro de Geograﬁa e Estatística apontam que
o PIB da cidade é de R$ 24.207,36 por pessoa.
Cachoeira de Minas teve um aumento em seu
Produto Interno Bruno (PIB). Isso é o que
revelam dados divulgados pelo Instituto
Brasileiro de Geograﬁa e Estatística (IBGE),
com a colaboração, em Minas Gerais, da
Fundação João Pinheiro (FJP) no último 16 de
dezembro. Números revelados correspondem
ao desempenho em 2018.
De acordo com os dados do IBGE, entre 2017
e 2018 Cachoeira de Minas passou de um PIB
de R$ 198,5 milhões para R$ 278,7 milhões, o
que corresponde a um crescimento de 40,4%.
A cidade ocupa a 2097º entre os 5.570
municípios brasileiros. No Estado, Cachoeira
de Minas está na 247ª posição entre os 853
municípios. Mas os números ﬁcaram ainda
menores do que 2016, quando o município
registrou o maior PIB da história, de R$ 330,9
milhões.
Já o PIB per capita (a divisão da soma de todos
os bens e serviços produzidos pelo número de
habitantes) ﬁcou 42,3% maior – era de R$ 17
mil por pessoa em 2017 e agora está em R$
24,2 mil.
No Sul de Minas, o líder no ranking é Extrema,
com PIB de R$ 9,523 bilhões. Na década, entre
2010 e 2018, Extrema apresentou maior
aumento de participação no PIB estadual (1

%), impulsionado pelo comércio atacadista e
serviços relacionados e pela indústria de
transformação. Em segundo lugar aparece
Poços de Caldas, com R$ 7,645 bilhões e
Pouso Alegre, com R$ 7,619 bilhões.
Na contramão, Conceição dos Ouros
apresentou queda no PIB entre 2017 e 2018. O
PIB de Conceição dos Ouros em 2018 foi de
R$ 15,5 milhões. No ano anterior ﬁcou em R$
186,5 milhões. Mas o PIB de Conceição dos
Ouros ﬁcou superior ao ano de 2016, de R$
140,4 milhões.
Para o mapeamento do desempenho da
economia nos municípios, o IBGE considerou
valores adicionados brutos dos três grandes
setores de atividade econômica
(agropecuária, indústria e serviços) e dos
setores públicos de administração, saúde,
educação e seguridade social, os impostos,
líquidos de subsídios e o PIB per capita.
O que é o PIB - O produto interno bruto
representa a soma de todos os bens e serviços
ﬁnais produzidos numa determinada região,
durante um período determinado. É um dos
indicadores mais utilizados na
macroeconomia com o objetivo de
quantiﬁcar a atividade econômica de uma
região.

Mais de mil pessoas beneﬁciadas, e 402
famílias foram atendidas na região pelo
programa do governo estadual, pela
Secretaria de Estado de Desenvolvimento
Social (Sedese), em parceria com a Caixa
Econômica Federal, Renda Minas, de
acordo com informações da Assessoria de
Comunicação do Governo do Estado.
O Renda Minas é um programa de
transferência de renda emergencial
temporária (três parcelas) com o objetivo
de auxiliar as família em situação de
e x t re m a p obre z a a e n f re nt are m a
vulnerabilidade agravadas durante a
pandemia do coronavírus. O programa se
encerrou no dia 22 de dezembro, com o
pagamento da terceira e última parcela.
Em Cachoeira de Minas, 142 famílias
receberam o beneﬁcio, totalizando 430
pessoas. Foram transferidas para o
município, três parcelas de R$ 16.770,00,
totalizando R$ 50.310,00. E, em Conceição
dos Ouros, o programa beneﬁciou 266
famílias, num total de 743 pessoas. O valor
repassado foi de R$ 86.931,00, dividido em
três parcelas de R$ 28.977,00.
Para receber o Renda Minas, o cidadão
precisava atender os seguintes critérios: I)
Estarem cadastradas no Cadastro Único
para Programas Sociais do Governo
Federal - CadÚnico até 11 de julho de 2020;
II) Estarem em condição de extrema
pobreza. São consideradas famílias em
situação de extrema pobreza aquelas cuja
renda por pessoa da família informada no
CadÚnico for de até R$89,00 mensais.
A secretária de estado de Desenvolvimento
Social, Elizabeth Jucá, comemorou a

execução do programa, e destacou o
impacto que o benefício teve no orçamento
dos beneﬁciários. “O Renda Minas foi um
dos maiores desaﬁos que enfrentamos
nessa pandemia. Sabíamos, desde o início,
que precisávamos apoiar a população nesse
momento de fragilidade, mesmo diante da
situação ﬁnanceira do estado. Concluímos
o pagamento dessas três parcelas, com a
esperança de que novos tempos virão e
possamos retomar plenamente - e com
segurança - as atividades econômicas em
Minas, proporcionando novas
oportunidades para essas pessoas terem
acesso à renda”, detalhou.
Em todo o estado, 1 milhão de famílias, que
representam 2,8 milhões de mineiros
foram beneﬁciados. O Renda Minas
transferiu mais de 315 milhões em três
parcelas de pagamentos, destinando uma
média de R$ 117 em cada parcela, para cada
família composta por três pessoas. Foram
R $ 3 9 , 0 0 p or p e ss o a d a s f am í l i a s
cadastradas.
(Com Informações da Assessoria de
Imprensa do Governo do Estado de Minas
Gerais)
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Pelo 4º mês seguido Cachoeira de Minas e Conceição dos Ouros
têm saldo positivo de empregos, diz Caged
Somando as duas cidades da área de cobertura do jornal Folha Popular, foram 62 novas vagas.
Cachoeira de Minas e Conceição dos Ouros, na
área de abrangência do jornal Folha Popular,
tiveram um saldo positivo na geração de
empregos em novembro. A informação é do
Cadastro Geral de Empregados e
Desempregados (Caged) e foi divulgada no
último 23 de dezembro pelo Ministério da
Economia.
Somando as duas cidades da região, o saldo é de
62 novas vagas. Foram 132 admissões contra 70
desligamentos. Cachoeira de Minas teve saldo
positivo de 27 vagas- foram 59 contratações
contra 32 demissões. E Conceição dos Ouros
apresentou saldo positivo de 35 vagas- foram 73
admissões contra 38 desligamentos.
Este é o quarto mês que os dois municípios
fecham com saldo positivo consecutivamente.
Apesar da pandemia do novo coronavirus, o
saldo do ano entre contratações e demissões na
região ﬁcou positivo em 81 vagas nas duas
cidades.
Emprego e pandemia- A publicação apontou
que quase todos os setores registraram saldo
positivo. Somente o setor de agropecuária em
Conceição dos Ouros apresentou saldo
negativo de menos uma vaga no mês de
novembro, entre contratações e demissões. O

s etor de S er viços (17) te ve o mel hor
desempenho no mês de novembro seguido da
Indústria (16) e do Comércio (3). O setor da
construção no município não apresentou novas
contratações e demissões no mês de novembro.
De acordo com o Ministério da Economia, em
Cachoeira de Minas, todos os setores
contrataram mais do que demitiram em
novembro. Indústria (23) foi o setor que teve o
melhor saldo positivo; completam a lista,
respectivamente, Comércio (2), Agropecuária
(1) e Serviços (1). No setor de Construção, o
número de contratações e demissões foi o
mesmo, 2 vagas.
Desempenho no Estado- Os dados divulgados
pelo Ministério da Economia mostraram que o
país gerou 414.556 empregos com carteira
assinada em novembro. Foram 1.532.189
contratações e 1.117.633 demissões no mês de
novembro. Este foi o maior de toda série
histórica, que teve inicio em 1992.
No país, a região Sudeste teve o melhor
desempenho, com 215.029 novas vagas. Minas
Gerais foi o segundo estado com melhor
resultado no mês de novembro, 32.894. São
Paulo registrou no período 138.411 novas
vagas.

Coordenação voluntária de
Cachoeira entrega 2.622 litros
de leite integral ao Hospital
do Amor, em Barretos
Nos dias 11 e 18 de dezembro, a Coordenação de
Cachoeira de Minas entregou 2.622 litros de
leite integral arrecadados em campanha
promovida nos meses de novembro e dezembro,
para o Hospital do Amor, antigo Hospital do
Câncer de Barretos.
A campanha contou com o apoio das empresas
P.A. Log de Carga e Frete (Varginha), Plastcor
(Cachoeira de Minas), Megatron (Cachoeira de
Minas), CooperRita (Santa Rita do Sapucaí),
Dobá Alimentos (Araras), Gabriele Confeições
(Cachoeira de Minas), APTIV (Conceição dos
Ouros, Paraisópolis e Espirito Santo do Pinhal),
biscoito Katatau (Cachoeira de Minas), da
esteticista Regilene Rezende e amigos da cidade
de Borda da Mata e da comunidade de
Cachoeira de Minas.
Hoje, o Hospital de Amor tem consumo mensal
de 15.000 litros de leite integral, e de 1.500 kg de
derivados lácteos, como muçarela, creme de
leite, leite condensado e manteiga. Há quase seis
décadas, o Hospital de Amor promove
tratamento humanizado, gratuito e de
excelência para pacientes oncológicos. São
atendidas cerca de 200 mil pessoas por ano.
“Sentimos na pele o sofrimento de quem tem
câncer e daqueles que acompanhavam as
pessoas acometidas da doença. Então nos
sensibilizamos durante o período de tratamento
e resolvemos também ser voluntários do

Hospital do Amor”, contou Joselaine Aparecida
Pereira Costa. O marido de Joselaine, o
comerciante Regivânio Barbosa de Souza, foi
diagnosticado com câncer em 2014 e fez todo o
tratamento no Hospital do Amor.
Entre as ações realizadas pela coordenação de
Cachoeira de Minas estão a “Caminhada Passos
que Salvam” e a campanha dos cofrinhos, que
tem como lema “Doe amor em qualquer
quantia”. A coordenação recolhe ainda lacre de
latinhas de bebidas de alumínio, que são
revertidas em recursos em prol do Hospital do
Amor de Barretos. Também são entregues
produtos artesanais produzidos por um
voluntários de Cachoeira de Minas, Conceição
dos Ouros, Santa Rita do Sapucaí e Pouso
Alegre, para a comercialização na loja do
Hospital do Amor.

Cachoeira de Minas

Conceição dos Ouros

Cachoeira de Minas ganha
reconhecimento da Secretaria
do Tesouro Nacional
Cachoeira de Minas conquistou a 54ª colocação
entre os 5.570 municípios brasileiros, no ranking
da qualidade de informação contábil e ﬁscal,
segundo análise da Secretaria do Tesouro
Nacional (STN) divulgado no último 1º de
dezembro. No ranking estadual, Cachoeira de
Minas ﬁcou na 3ª posição entre os 853 municípios
de Minas Gerais, atrás apenas de Senador Amaral
(245,83 pontos) e Belo Horizonte (244,89 pontos).
Cachoeira de Minas obteve 243,19 pontos.
Na área de abrangência do jornal Folha Popular,
Conceição dos Ouros ﬁcou na 616ª posição do
Estado e na 3.928º posição no país, com 191,9
pontos.
O vencedor desta primeira edição foi Águas Frias
(SC), com 247,722 pontos, seguido por Santana da
Boa Vista (RS), com 246,8 pontos. Dez municípios
empataram na terceira colocação.
Também foi informado um ranking com dados
semelhantes dos estados do país. Nesse caso, no
topo aparece Pernambuco, com 226,79 pontos,
seguido de Santa Catarina (225,46) e Paraíba
(221,01). Minas Gerais está em 13º lugar, com
205,4 pontos.
Com base nos dados de 2019, o levantamento
avalia o desempenho dos municípios no tocante à
qualidade da informação recebida por meio do
Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do
Setor Público Brasileiro (Siconﬁ). A avaliação é
dividia em quatro dimensões: gestão da
informação (veriﬁca o comportamento dos entes

no envio das informações. Exemplos: envio de
todas as declarações, envios no prazo, quantidade
de retiﬁcações, entre outros), informações
contábeis (avalia os dados contábeis recebidos,
adequação a regras do MCASP, consistência entre
os demonstrativos, entre outros), informações
ﬁscais (avalia os dados ﬁscais recebidos,
adequação a regras do MDF, consistência entre os
demonstrativos, entre outros.) e informações
contábeis x informações ﬁscais (efetua o
cruzamento entre os dados contábeis e ﬁscais
recebidos).
O ranking considerada as declarações
homologadas até junho de 2020, como a
Declaração de Contas Anuais, Relatório Resumido
de Execução Orçamentária e Relatório de Gestão
Fiscal.
Para ﬁcar em destaque, o ente deve primeiramente
enviar todas as declarações no prazo legal e não
retiﬁcar os dados muitas vezes. Além disso, precisa
ter a certeza de que informou corretamente os seus
valores nos relatórios, e principalmente para não
publicar valores divergentes para informações que
deveriam ser iguais em diferentes relatórios.
Além de uma demonstração da capacidade de
gestão do município nas áreas contábil e ﬁscal, o
ranking é também um reconhecimento do
trabalho realizado pelas equipes técnicas.
O ranking pode ser consultado através do oﬁcial
d o Te s ou ro Na c i on a l ( ht t p s : / / r a n k i n g municipios.tesouro.gov.br/)
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Poesia de Castelo para
Mauricio e Luís Fernando
Me dirijo a você Maurício antecessor
Que 8 anos nos representou com amor.
Foi bom como prefeito, uma pessoa querida
Eu provo, porque observei por aqui.
Você se inspirou no Santo Rei Davi
Você convenceu e tem a missão cumprida.

Para o nosso povo vai ser bom também
Porque você tem muita honestidade
Você é uma pessoa de transparência.
Que deixa falar mais alto a sua consciência
E vai governar com muita sinceridade.
J0osé Alves Lopes (Castelo)

Luís Fernando agora é você o nosso bom
sucessor
Como nosso prefeito, vai demonstrar o seu
valor
E com certeza não vai nos decepcionar
Porque jamais duvido de sua capacidade
E também de sua incrível honestidade
O importante é que você sabe amar.
Sei que você tem o dom da administração
É algo de Deus, é uma belíssima vocação
É a nossa Conceição dos Ouros que ganhou
Para nos representar, alegre você aceitou
A maioria dos eleitores, Deus o iluminou
E a vitória com mérito você conquistou
Se é que você tem bens materiais
A sua espiritualidade é muito mais.
Não é nenhum pecado possuir empresas
E também ter inúmeros funcionários
Que trabalha com você e tem o seu salário
E na casa deles, não falta pão na mesa.
Se a sua empresa você administra muito
bem

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

Um Natal diferente
2020, um ano atípico devido à pandemia do
coronavír us (C ovid-19). Mudou
completamente a rotina de todos no cenário
mundial. Aqui, em Cachoeira de Minas,
também mudou o ritmo da população. “Ficar
em casa” é “uma luta constante em defesa da
vida”, por um mundo sem coronavirus. Todos
os planos tiveram sua rotina em constante
mudança.
A realização do 8º Natal Jotacê, no dia 21 de
dezembro, foi completamente diferente.
Dando segurança as crianças e seguindo
todas as normas sanitárias, foi mantida
somente a entrega dos brinquedos, sem ter a
t ã o e s p e r a d a f e s t a , p a r a n ã o h av e r
aglomerações.
A entrega dos brinquedos das crianças
cadastradas no programa da Saúde da Família

Cachoeira II seguiu os protocolos de
segurança e saúde como higienização do local
e distanciamento social. Uma criança por vez
entrava no recinto da antiga escola do bairro
das Furnas para receber o presente. O uso
obrigatório de máscaras e a higienização das
mãos com álcool gel foram outras medidas
adotadas.
O Natal Jotacê acontece dentro da família do
homem do campo, para alegrar e encantar as
crianças com a magia do Natal, uma forma de
carinho entre as famílias e a equipe.
“Ao ver as crianças felizes espalhando sorriso
e transbordando alegria em seus rostos, toda a
equipe da Saúde da Família tem um
sentimento de gratiﬁcação”, relatou o agente
comunitário de saúde João Carlos Costa,
organizador do projeto Natal Mais Feliz.
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Lei Aldir Blanc contempla
21 projetos culturais de Cachoeira
A Prefeitura de Cachoeira de Minas,
com recursos da Lei de Emergência
Cultural nº 14.017 (Aldir Blanc) e por
meio da Secretaria de Turismo,
Cultura, Esportes e Lazer, selecionou
21 projetos culturais nas áreas de
música, artesanato, artes visuais e artes
cênicas, de responsabilidade de artistas
locais que receberam um valor de R$
95.971,13. Cada projeto, que foi
apresentado durante os dias 17 e 27 de
dezembro na rede social do artista,
recebeu entre R$ 1.700, 00 (live com
cantor solo) e R$ 15.433,30 (bandas),
de acordo com a sua categoria. As
inscrições foram realizadas entre os
dias 2 e 9 de dezembro de 2020.
O material pro duzido, que é a
contrapartida do proponente
selecionado, permanecerá disponível
para acesso em plataforma digital por
tempo indeterminado.
A Lei federal Aldir Blanc é uma
homenagem ao artista morto pelo
coronavírus. Ela foi criada para
auxiliar o setor cultural durante a
pandemia da covid-19. As ações
previstas na lei atendem os

trabalhadores da cultura, os espaços
artísticos e culturais, microempresas e
pequenas empresas culturais,
cooperativas, instituições e
organizações culturais comunitárias
que tiveram as atividades
interrompidas neste período.

Católicos podem assistir missas
sem agendamento, em Cachoeira
As celebrações acontecem com número restrito de 80 pessoas,
separadas em bancos sinalizados por numeração e respeitando
as medidas de proteção contra a Covid-19.
Fiéis e devotos que quiserem assistir às
missas na Igreja Matriz de São João Batista,
em Cachoeira de Minas, não precisam mais
age nd ar e ne m c onﬁ r mar pres e nç a
antecipada ligando na secretaria Paroquial.
Agora entrarão as 80 pessoas que chegarem
primeiro. Mesmo assim, estão sendo
mantidos pela Paróquia de São João Batista,
desde a última segunda-feira, 4, os
protocolos de segurança impostos pelo
comitê no enfrentamento da pandemia da
Covid-19.
Além da limitação e garantia de
d i s t a n c i a m e nt o d e nt r o d o t e mp l o,
permanece obrigatório o uso de máscara, a
aferição de temperatura na entrada da igreja
e utilizar álcool em gel, entre as demais
medidas de contenção à propagação do novo
coronavírus. As vagas são numeradas na
igreja matriz de São João Batista.
Com a mudança, os ﬁeis ou devoto poderão
escolher o lugar onde ﬁcarão sentados, desde
que seja no espaço demarcado pela
numeração.
Os horários das celebrações continuam os
mesmos, domingos, às 8h e 18h; segundafeira, às 18h; quarta-feira, às 15h; primeira
sexta-feira do mês, às 18h e aos sábado, às
18h. Em caso de datas especiais de liturgia, o
número de missas é ampliado. No Natal e na
passagem de ano, por exemplo, foram
realizadas 6 missas, dias 24 e 25, 31 e 1º.
Em C acho eira de Minas, as miss as
presenciais retornaram no dia 5 de setembro,
com agendamento na secretaria Paroquial,
número do assento e conferência de
inscrições realizado na porta central da
igreja matriz, após sete meses acontecendo
de forma on-line através dos canais de
comunicação da Paróquia de São João
Batista. Elas foram suspensas em 18 de
março após a declaração da situação de

emergência pela Secretaria Municipal de
Saúde.
E em julho do ano passado, a Arquidiocese
de Pouso Alegre lançou um Plano de
Retomada das atividades litúrgicas e
pastorais. O documento foi analisado pela
Prefeitura Municipal de Cachoeira de Minas
por meio da Secretaria de Saúde e Vigilância
Sanitária.
A primeira missa presencial contou com a
presença de apenas 20 pessoas. Quatro
equipes de voluntários foram formadas e
treinadas de modo a preservar a segurança
de todos. A igreja passava por um processo
de higienização, antes e depois das missas.
O número de ﬁes e devotos foi aumentando
gradativamente, a medida que as equipes
iam adquirindo experiência. No mês de
outubro, a Paróquia de São João Batista
solicitou o aumento da quantidade de
pessoas. Foi autorizado a presença de 80
pessoas nas celebrações. Esse é o número
máximo que a matriz comporta mantendo
todas as exigências da Secretaria de Saúde.
O mesmo trabalho de treinamento para
higienização dos templos foi realizado com
voluntários nas outras comunidades do
município. Assim, as capelas foram reabertas
com a presença limitada de ﬁeis e devotos.
Entre as que já receberam celebrações estão a
Igreja de São José, no bairro Cachoeirinha e a
Igreja de Santo Antônio, no Distrito do Itaim.
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Posse é marcada por alﬁnetadas de vereadora Ciomara Prado
à gestão municipal, em Cachoeira
A Solenidade de posse do prefeito, vice-prefeito
e dos 9 vereadores de Cachoeira de Minas,
realizada no último 1º de janeiro, na Câmara
Municipal, foi marcada pelas alﬁnetadas da
vereadora Ciomara do Prado Oliveira Sena
(PTB) a gestão municipal de Cachoeira de
Minas, conduzida pelo prefeito reeleito Dirceu
D'Ângelo de Faria (DEM), o Dirceu do Zé
Bigode.
Seguindo o regimento da Casa, a cerimônia foi
presidida pelo vereador Alecsander Augusto
Pereira (PP), por ser o mais votado, que
convidou a vereadora Ciomara do Prado
Oliveira Sena para secretariar o trabalho. A
cerimônia contou também com a presença do
juiz Dr. Almir Prudente dos Santos.
Por conta da pandemia do coronavírus, o evento
foi restrito aos eleitos, familiares e amigos mais
próximos. Ele foi transmitido ao vivo pela
página da Câmara Municipal de Cachoeira de
Minas na rede social Facebook. Outras medidas
sanitárias foram tomadas como distanciamento
social exigido pelos protocolos de segurança,
aferição de temperatura corporal, uso
obrigatório de máscaras e de álcool em gel. Essas
ações tiveram como objetivo orientar as práticas
para prevenir a disseminação da COVID-19,
durante o evento.
Ciomara Prado, que é irmã do candidato
derrotado Josemar Augusto do Prado Oliveira
(PTB), disse que as eleições demonstraram que a
maioria da população 'desejava mudança' nos
Poderes Executivo e Legislativo. Na Câmara,
apenas o vereador Carlos Raymundo de
Rezende (PTB) foi reeleito dos 7 que
concorreram no pleito de 15 de novembro.
Ciomara, no entanto, não citou Dirceu do Zé
Bigode nominalmente.
Juntos, os dois candidatos da oposição, Josemar
Augusto do Prado Oliveira e Paulo Dionísio
Filho (PP) somaram 3.795 votos no dia 15 de
novembro, o correspondente a 54,19% dos votos
válidos. Enquanto isso, Dirceu D'Ângelo de
Faria obteve 3.212, o que representou 45,82%
dos votos válidos.
“A cada quatro anos, o povo tem a oportunidade
de eleger seus representantes. Estamos
atravessando um momento sublime e histórico
em nossa cidade. O recado foi dado nas urnas”,

falou.
Para a vereadora, ser eleito um vereador ou
prefeito, é um reconhecimento por antecipação.
“Iniciaremos um trabalho e teremos a
oportunidade de demonstrar que o voto foi
acer t ado. O colega C arlin hos (C arlos
Raymundo de Rezende) traz a ideia de que o
caminho percorrido nos últimos quatro anos
atendeu a expectativa de seus eleitores. A
experiência daquele que reiniciará um trabalho
não signiﬁca qualiﬁcação e da mesma forma, a
aparente inexperiência de quem o iniciará não
se justiﬁca para uma ação parlamentar miúda”,
disse a vereadora. Durante o mandato anterior, o
vereador Carlos Raymundo de Rezende, o
popular Carlinho da Tonha, fez críticas
ferrenhas à gestão de Dirceu do Zé Bigode,
durante as sessões legislativas.
Ciomara comentou que o município “poderia
ser melhor e que daria para ser diferente”.
Segundo a vereadora, o município apresentou
“alguns avanços que não chegaram em
plenitude as pessoas mais simples”. “Foi um
desaﬁo que aceitamos e temos oportunidade de
conseguir”, disse.
A vereadora aﬁrmou ainda que a administração
está estagnada e acomodada. “Isso causa
inquietude, principalmente em quem age na
política com espírito republicano. As pessoas
não aceitam mais a acomodação dos políticos.
Eles esperam que cada um conte uma história
que transforme a sua vida e das pessoas”,
ressaltou.
Em seu discurso, Ciomara falou que os políticos
devem atuar de forma independente e honesta
no cargo público. “Precisa-se estabelecer para
sociedade a diferença entre os poderes
Legislativo, Executivo e Judiciário. A diferença
ﬁcará clara quando não houver bajulação do
Poder Legislativo em relação ao Poder
Executivo. O Poder Legislativo, representado
pela Câmara, não pode ser como uma prateleira
de cristal, cuja única utilidade é aparecer aos
focos de luz projetados pelas máquinas
fotográﬁcas no afã de disputar com o Poder
Executivo ou com quer que seja”, completou.
Ciomara destacou ainda que o poder pertence a
população e é transitório. “Quem manda na
cidade não é o prefeito ou o vereador, é o povo.

Coisa pública é do povo, não é privada. E nós
como vereadores temos que ser os guardiões.
Infelizmente, há ainda quem trata coisa pública
como sendo privada. Porém, quem coloca e
quem tira, é o povo”, comentou. “Quem tem que
aparecer e brilhar não são as pessoas, mas as
suas ideias e quem ocupa melhor espaço, não
somos nós, mas as competências de suas
atividades. A Câmara precisa ocupar o papel na
sociedade e sua expressão e sua atuação
independente representada pelas ideias e
atitudes de cada um dos vereadores. Por ﬁm,
fomos forjados pela conﬁança da população e
prestes a começar um novo ano na vida da nossa
cidade. A sorte está lançada. Vamos à luta.
Somos senhores do próprio destino. Façamos
por merecer essa honrosa e histórica tarefa”,
ﬁnalizou.
Sem comentar o discurso da vereadora
Ciomara, o prefeito reeleito Dirceu D'Ângelo de
Faria falou do trabalho dos vereadores. “Essa
Casa foi constituída por homens e mulheres
ilustres que aprovam projetos, discutem e
avaliam propostas, ﬁscalizam o trabalho e
trazem demandas a população para serem
transformadas em benefício e melhorias para o
nosso município e de todos os habitantes”, disse.
Reeleito, Dirceu do Zé Bigode tomou posse
juntamente com o seu vice-prefeito, Giovani
Batista da Silva. Aproveitando o momento,
Dirceu agradeceu a população que aprovou, “eu
sua maioria”, a continuação de seu mandato e
aos funcionários e secretários pelo desempenho
em suas funções. “É com dedicação que
governaremos pelo desenvolvimento de nossa
querida Cachoeira de Minas. Contamos com o
apoio de cada morador para rever e realinhar
rumos e construirmos assim uma cidade
melhor”, falou. De modo especial, Dirceu
agradeceu a sua família, entre eles seu pai José
Dionísio de Faria, o Zé Bigode; sua mãe Maria e
sua esposa Vânia Cristina, ambas já falecidas e
seu ﬁlho, Dirceu Júnior pelo apoio.
O prefeito comentou ainda sobre a pandemia do
novo coronavirus que tem afetado o mundo.
“Estamos vivendo um momento ímpar na
história da humanidade nesses últimos anos.
Foram momentos que o medo deu lugar a
sabedoria, a perseverança e ao encontro de

novos rumos. Acredito que dias melhores virão”,
disse.
O vereador Alecsander Augusto Pereira (PP)
manifestou, em seu discurso, apoio ao prefeito
reeleito Dirceu D'Ângelo de Faria. “Durante as
re u n i õ e s f a ç am c r it i c a s c ons t r ut iv a s ,
apresentem ideias e soluções. Não ﬁquem
debatendo politicamente. Acho legal conversar
com o prefeito antes e ver o que é viável. Dirceu,
conta com a gente! Se Deus quiser vamos fazer
um trabalho muito bonito aqui”, comentou
Alecsander, que não foi eleito pela chapa
encabeçada por Dirceu D'Ângelo de Faria e
Giovani Batista da Silva.
Durante a Sessão Solene, o juiz Dr. Almir
Prudente dos Santos destacou que a solenidade
consagra a vitória dos eleitos para o cargo de
prefeito, vice e vereadores. “Desejo aos senhores
muito sucesso nessa empreitada. E, ao ﬁnal do
mandato, vocês serão julgados pelo trabalho
desenvolvido. Cuidem bem de nossa Cachoeira
de Minas. Todos sabem que é uma cidade
especial. Dizem que quem bebe da água daqui
não quer ir embora. Acho que isso é verdade. Eu
gosto de morar aqui com a minha família”, falou.
Cerimônia- O evento contou ainda com a
execução do Hino Nacional e a apresentação
dos documentos de desincompatibilização,
diplomas da Justiça Eleitoral e declaração de
bens dos eleitos. Eles ﬁzeram ainda o juramento
constitucional, um ato formal para posse do
prefeito, vice-prefeito e vereadores.
A Sessão Solene foi marcada ainda pela eleição
da Mesa Diretora do primeiro ano de mandato.
Foi eleita por unanimidade e de forma secreta a
seguinte chapa: Presidente Alecsander Augusto
Pereira, Vice-Presidente Oscar Severiano
(Solidariedade) e Secretária Ciomara do Prado
Oliveira Sena.
Tamb é m tomar am p o ss e o s s e g u i ntes
vereadores: José Anderson da Costa (DEM),
Ivanildo Teixeira (Solidariedade), Pedro
Ferreira da Silva (DEM), Leonardo Gonçalves
da Silva (Solidariedade), Carlos Raymundo de
Rezende (PTB) e Rui Barbosa Vilas Boas (PTB).
O prefeito Dirceu D'Ângelo de Faria, o viceprefeito Giovani Batista da Silva e os 9
vereadores eleitos haviam sido diplomados pela
Justiça Eleitoral no dia 16 de dezembro de 2020.

Missa na Matriz marca os 167 anos de fundação de Cachoeira
O dia 1º de janeiro de 2021 marcou mais um
ciclo completo na vida de Cachoeira de Minas.
A pequena cidade no Sul de Minas, com 11.579
habitantes, de acordo com a última estimativa
do Instituto Brasileiro de Geograﬁa e
Estatística (IBGE), comemorou 167 anos de
fundação. Ao longo dos quase 170 anos da
cidade, coube à história deﬁnir que o 1º de
janeiro de 1854 seria a data da fundação do
município, justiﬁcada pela realização de uma
missa no que à época, ainda era um povoado.
A primeira missa foi celebrada pelo Cônego
João Dias de Quadro Aranha na capela

dedicada a São João Batista, construída por
Ignácio da Costa Rezende e Rosa Maria,
fundadores de Cachoeira de Minas.
E, para comemorar os 167 anos de fundação,
uma missa foi celebrada na igreja dedicada ao
Santo pelo Padre Heraldo José dos Reis com
um público de quase 80 pessoas, por causa da
pandemia do novo coronavirus (Covid-19).
Durante a celebração, a imagem de
São João Pequeno, doada pelos fundadores do
município, foi retirada do seu nicho e colocada
no presbitério, que é o espaço que precede o
altar-mor num templo ou catedral católicos.

A missa, que precedeu a Sessão Solene de Posse
para os Poderes Executivo e Legislativo,
contou com a presença do prefeito reeleito
Dirceu D'Ângelo de Faria, do vice-prefeito
reeleito Giovani Batista da Silva e dos 9
vereadores eleitos.
“Que vocês tenham muito êxito no trabalho de
vocês. Independente de professar a fé católica
ou não, estamos no mesmo caminho. Que a sua
vida e o trabalho de vocês seja pautado pela
justiça e iluminados pela presença de Deus”,
disse Padre Heraldo José dos Reis aos eleitos e
reconduzidos ao cargo.

FOLHA
P

O

P

U

L

A

R

Sábado, 09 de janeiro de 2021

POSSE CONCEIÇÃO DOS OUROS

9

Luís Fernando promete governo participativo
em Conceição dos Ouros
Com a promessa de “uma Conceição dos Ouros
ainda melhor para se viver”, tomou posse na
noite do último 1º de janeiro o novo prefeito de
Conceição dos Ouros, Luís Fernando Rosa de
Castro (MDB). A cerimônia ocorreu no Centro
Educacional Christóvan Chiaradia, que
transformou-se em sede da Câmara Municipal
através do Projeto de Resolução nº 07, de 14 de
dezembro de 2020.
Luís Fernando fez o juramento e aﬁrmou, em
discurso ao público, o compromisso de fazer um
governo participativo com uma gestão eﬁciente e
com autonomia das Secretarias e
Depar tamentos Municipais, dando
continuidade ao trabalho realizado, nos últimos
8 anos, pelo prefeito Mauricio Viana, de muita
luta e conquista para a população.
“Vamos usar a tecnologia em nosso favor para
manter o contato direito com a população e
ouvir os seus anseios. As Secretarias terão o
poder de desempenhar melhor o que for
planejado, tendo mais critérios e exigindo
responsabilidade da pasta. A descentralização
será vivida na prática e estaremos sempre em
busca de melhores resultados. Essa é a forma que
podemos apresentar melhores serviços para a
nossa população. Queremos uma participação
mais efetiva com os vereadores. Tenho certeza de
que um bom diálogo com os vereadores só tem a
acrescentar para um ótimo resultado do
Executivo. Estaremos sempre abertos para ouvilos e juntos para fazer o que for melhor para
todos sempre”.
Em seu primeiro discurso após a posse, o chefe
do Executivo falou da honra e felicidade em
tornar-se prefeito. “Hoje estou aqui pelos valores
que trago de minha família, de meus pais que me
deram exemplo de caráter, de meus irmãos, que
me apoiaram e estiveram comigo e de uma
esposa, que foi o meu alicerce e meus ﬁlhos, que
sempre foram minha inspiração. Trabalhei para
realizar este sonho desde muito jovem, de ser
prefeito de Conceição dos Ouros. Estou aqui
porque junto com a minha equipe de campanha,
o m e u v i c e R i n a l d o, o s m e u s d e m a i s
companheiros, eleitos ou não, ﬁzemos uma
campanha justa, honesta e sem ofensas
particulares. E ﬁnalmente porque vocês, o povo
de Conceição dos Ouros, elegeram-me para
governar nossa querida cidade”, disse.
Luís Fernando ressaltou dos momentos de
campanha. “No começo de minha campanha,
muitos não me conheciam. Acredito que, agora,
todos sabem que na minha vida não faltaram
tropeços, de histórias e angústias como na vida
de qualquer pessoa. Comecei a trabalhar muito
jovem e sempre tive um olhar muito visionário e

um espírito empreendedor e politico. Com o
meu pai José Lopes aprendi a ser uma pessoa
honesta e do bem. Eu pude ver durante a
campanha como ele era conhecido e querido. Ele,
juntamente com a minha irmã Carla (Carla
Castro Andrade), que mesmo não estando
presentes entre nós, ﬁzeram parte de minha vida.
Minha mãe, dona Eunice, professora de muitos,
que me ensinou a ser uma pessoa correta. Meus
princípios de educação vieram dela”, falou.
Uma fotograﬁa da empresária Carla Castro
Andrade, morta em um acidente em 2008 na MG
173, em Cachoeira de Minas, foi exibida pelo seu
ﬁlho João Vítor de Castro Andrade, na plateia da
cerimônia. O sonho de Carla era ver o irmão Luiz
Fernando ser prefeito de Conceição dos Ouros.
Durante o discurso, Luís Fernando lembrou dos
amigos de infância ou que ﬁzeram parte de sua
história como o Valtinho (José Walter de Castro)
e o Paulinho Sérgio (Paulo Sérgio de Lima), que
deram força para realizar o sonho de ser prefeito
de Conceição dos Ouros.
Em seguida, Luís Fernando falou dos desaﬁos
causados pela pandemia do novo coronavirus
(Covid-19). “Eu tenho a consciência do que me
espera. Assim como sei que, apesar do que foi
feito até aqui, há muito mais o que se fazer,
principalmente na área de Saúde, Educação e
Moradoria. Honestidade e progresso serão o
nosso lema e continuaremos sempre unidos no
c a m i n h o c e r t o. E s p e r o p o d e r u s a r o
conhecimento que adquiri como vereador e
empresário em benefício da cidade para oferecer
melhores condições de vida ao nosso povo e
também para as gerações futuras”, ressaltou.
Ele disse ainda que quer ser prefeito de uma
Conceição dos Ouros para todos. “Uma
Conceição dos Ouros que voltará a ser destaque
em nosso Estado, uma cidade em que todos os
ourenses terão orgulho de morar e criar seus
ﬁlhos e aqui querer ﬁcar”, frisou.
O vice-prefeito Rinaldo Alves Corrêa, que
precedeu o discurso de prefeito empossado,
lembrou de sua trajetória proﬁssional e pessoal e
falou dos desaﬁos futuros. “O maior beneﬁciado
é o povo. Considero os desaﬁos futuros sempre
maiores. Muitas etapas foram vencidas até aqui.
Chegar no topo é tarefa árdua. Se manter é mais
difícil”, aﬁrmou Rinaldo, que é ﬁlho de João
Porfírio, o pioneiro na fabricação de placas de
gesso em Conceição dos Ouros.
Luís Fernando Rosa de Castro e Rinaldo Alves
Corrêa entraram no Centro Educacional
Christóvan Chiaradia acompanhados de suas
esposas Ana Micheline de Carvalho Castro e
Graciana Aparecida de Paulo, respectivamente,
ao som de uma música de campanha e do

estampido de foguetes.
Os discursos do vice-prefeito e do prefeito foram
realizados logo após os rituais de posse, com a
entrega do diploma concedido pela Justiça
Eleitoral para habilitá-lo a ocupar o cargo, a
declaração de bens e o juramento de posse. Em
seguida, ambos assinaram o livro de posse,
quando então foram declarados prefeito e viceprefeito de Conceição dos Ouros.
Além do prefeito e do vice-prefeito, também
discursou o juiz Dr. Almir Prudente dos Santos.
Ele desejou sucesso aos empossados no mandato
de 2021 a 2024. “Todos serão cobrados pela
atitude do dia a dia. Parabéns a população que, de
forma democrática, escolheu o seu
representante”, disse.
Luís Fernando Rosa de Castro e Rinaldo Alves
Corrêa mantiveram a hegemonia do partido em
Conceição dos Ouros. Ele assumiu o cargo no
lugar de Mauricio Euclides Viana (MDB), que
ﬁcou a frente do Executivo de Conceição dos
Ouros por 8 anos, de 2013 a 2016 e de 2017 a
2020.
Com o vice-prefeito Rinaldo Alves Correia
(MDB), o medebista Luís Fernando venceu as
eleições em 15 de novembro, com 55,80%,
obtendo a preferência de 3.925 leitores. O
adversário foi o ex-prefeito José Joaquim Afonso,
candidato pelo Democratas, que teve 44,20%, o
correspondente a 3.109 votos. Zezé foi prefeito
de Conceição dos Ouros por quatro gestões.
A solenidade foi presidida pela vereadora
Fernanda Michele de Oliveira e Silva (MDB), a
mais votada nas eleições municipais de 2020,
secretariada pela vereadora de sua escolha
Adriana de Carvalho Fonseca Arêas (DEM).
Em virtude da fase amarela do Plano Minas
Consciente e sob orientações dos órgãos de
saúde, a cerimônia foi restrita aos empossados e
alguns convidados do prefeito, vice-prefeito e
vereadores eleitos. Entre as medidas de controle
e protocolos sanitários adotados para prevenir o
contágio pelo novo coronavírus houve a
disponibilização do álcool gel, o distanciamento
social entre os assentos e o uso obrigatório de
máscara cobrindo boca e nariz durante todo o
evento. Essas medidas visam preservar a saúde
de todos os presentes.
“Em nome do prefeito, do vice e dos vereadores
quero externar o sentimento de tristeza por estar
vivenciando esse singular e lindo momento em
tempos de pandemia. É desejo de todos que este
poliesportivo estivesse lotado e que a alegria de
hoje explodisse em cada sorriso e em cada
abraço. Infelizmente estamos privados deste
encontro festivo. Mas, grandes vitórias virão para
nossa querida Conceição dos Ouros e iremos

comemorar juntos. Por enquanto ﬁca o abraço
virtual e o coração pulsando de amor pela nossa
terra e pela nossa gente”, disse a professora Nívea
de Barros Carvalho, na abertura da cerimônia.
Vereadores- Na cerimônia, os 9 vereadores
foram chamados por nome em ordem alfabética
e ocuparam seus assentos no plenário. Os
vereadores eleitos foram declarados
devidamente empossados após o juramento de
praxe e assinatura do livro de posse. As
declarações de desincompatibilização de bens e
o diploma da Justiça Eleitoral já haviam sido
entregues na Câmara. Esse ritual aconteceu após
o discurso dos 9 vereadores eleitos (con ra na
página 10 trechos dos discursos dos 9 vereadores
empossados).
Na entrada ao recinto da cerimônia, o destaque
foi a vereadora Fernanda Michele de Oliveira e
Silva, que fez um gesto de homenagem à mãe
Gabriela de Sousa Lima Oliveira, falecida em 13
de agosto de 2016, vítima de câncer. Michele, que
é ﬁlha do ex-vereador Antônio Dutra de Oliveira,
o Tonhão, dedicou a resultado da eleição à ela.
Tomaram posse os vereadores eleitos e
diplomados pela Justiça Eleitoral: Adriana
Carvalho da Fonseca Arêas (DEM), Antônio
Carlos de Almeida Júnior (DEM), Bruno
Eduardo Viana (MDB), Danilo Augusto de
Castro (DEM), Fernanda Michele de Oliveira e
Silva (MDB), Fernando de Oliveira Barbosa
(MDB), José Mendes (Solidariedade), Josimar
Edson de Moraes (MDB) e Júlio Aparecido da
Silva (Solidariedade).
Na ocasião foram escolhidos os membros da
Mesa Diretora da Câmara Municipal de
Conceição dos Ouros para o ano de 2021. A Mesa
foi composta por: presidente Fernanda Michele
de Oliveira e Silva, vice-presidente Josimar
Edson de Moraes, e secretária Adriana Carvalho
da Fonseca Arêas. A eleição teve chapa única e os
votos foram secretos. A Mesa Diretora para 2021
foi eleita por unanimidade dos vereadores.
Benção- Na oportunidade, Padre Reinaldo dos
Santos, da Paróquia de Nossa Senhora da
Conceição, concedeu a benção presencial ao
prefeito, vice-prefeito e vereadores e ao público
presente e aqueles que estavam assistindo
virtualmente a Sessão Solene. Citando dois
textos bíblicos, o pároco disse aos empossados
que tenham o coração do “bom pastor,
atendendo a necessidade do povo,
principalmente os mais pobres, simples e
humildes” e a sabedoria de Salomão, para
conduzir o povo e lutar pela cidade.
A população pode acompanhar a solenidade ao
vivo pela TV Câmara. A cerimônia na íntegra
está disponível no Facebook do legislativo.
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Conﬁra trechos dos discursos dos 9 vereadores:
Na Sessão Solene de Posse (1/1), no Centro Educacional Christóvan Chiaradia, os nove vereadores zeram uso da palavra e se
pronunciaram sobre o novo mandato. Em seus discursos, os parlamentares falaram da campanha eleitoral e prometeram trabalhar em
prol da população ourense. Os discursos podem ser assistidos na página da Câmara Municipal de Conceição dos Ouros, na rede social
Facebook. Con ra algumas de suas frases:
Adriana Carvalho da Fonseca Arêas (DEM):
“Trago comigo uma bagagem cheia de esperança,
responsabilidade e de muita fé. Sou uma pessoa que
sempre desejei o bem da comunidade. Prometo ser
uma ﬁscalizadora dentro de todas competência que
o cargo exige. Ser multiplicadora de boas ações em
beneﬁcio de todos. Estou aqui para somar, para
apresentar as reivindicações da população ao
Executivo”
Bruno Eduardo Viana (MDB):
“Pretendo conduzir meu trabalho como vereador
buscando diálogo na resolução dos problemas e
estar presente nos bairros. Firmo compromisso de
estar a disposição para críticas e elogios. Os
eleitores apostaram na mudança no quadro de
vereadores. Eu quero honrar esse desejo. O nosso
partido se chama Conceição dos Ouros, a partir de
hoje”
Danilo Augusto de Castro (DEM):
“Foi uma campanha difícil, cheia de desânimo e
cheia de desaﬁos. Mas nenhum desses
pensamentos superou a vontade de vencer e
representar cada um de vocês. Se depender de mim,
a partir de hoje a politica em nossa cidade será com
mais diálogo, mais abraços e mais apertos de mão.
Temos sim opiniões diferentes, mas não somos
inimigos. É impossível progredir sem mudança.

Aqueles que não mudam as suas mentes, não
mudam nada”.

diálogo chegaremos ao maior objetivo, que é o
bem-comum”
Antônio Carlos de Almeida Júnior (DEM):
“Espero que Deus dê saúde para todos nós e que
Fernando de Oliveira Barbosa (MDB):
“Estamos aqui para tornar possível a voz do povo. possamos fazer um mandato juntos. Podem contar
Essa é uma oportunidade de fazer a transformação comigo, mesmo sendo oposição. Eu não serei
social no município. Somos uma equipe. contra. Eu sou a favor da cidade. É bom, o Juninho
Precisamos uns dos ouros. Sonhando juntos, da Nicéia está junto”.
construímos verdades”.
Fernanda Michele de Oliveira e Silva (MDB):
“O partido que mais uma vez assume a liderança de
José Mendes (MDB):
“O parlamento é a caixa de ressonância da vontade nosso município. É o sonho de muitos que
popular. É o pulsar de ideia da sociedade sonharam juntos, que batalharam juntos. Esse
organizada. As divergências de ideias e opiniões é partido é o sonho dos me antecederam, dos que
saudável. Creio que todos irão trabalhar pelo foram e deixaram conosco sua essência de luta
interesse maior de nossa cidade. Agradeço o nosso pelos mais necessitados, privilegiando a qualidade
prefeito Maurício (Mauricio Viana), prefeito este de oportunidades... E, por falar em vitória, esta foi
que ﬁcará para a história de nossa cidade. ainda mais especial pra mim, chorei, tive medo,
Chegamos até aqui porque o senhor lutou com percebia todas as investidas contrárias ao meu
nome, vindas muitas vezes de alguns parceiros.
muita garra e determinação”.
Porém isso me impulsionava a trabalhar cada vez
mais, a disseminar mais o objetivo da concretização
Júlio Aparecido da Silva (Solidariedade):
“Minha vida sempre foi alicerçada na fé. Acredito de uma política mais humanizada, a política do
que Deus quer usar cada um de nós para fazer a sua diálogo, do respeito à diversidade, pois é na
obra maravilhosa. Basta lançarmos nesse presente adiversidade que nos completamos, e construímos
maravilhoso que ele nos deu, nossa Vida. Quero um futuro de paz e de prosperidade...Assumirei a
ﬁrmar compromisso de estar a disposição sempre ideia da politica do encontro. Por vocês, para vocês
que precisarem, buscando o melhor para todos. A comprometo em ir em frente de modo efetivo,
caminhada não será fácil, mas acredito que com baseando sempre no respeito e n verdade. Peço a

nós vereadores, ao prefeito Luís e ao vice Rinaldo,
que tenhamos serenidade para aceitar as coisas que
não podemos modiﬁcar e coragem para modiﬁcar
aquelas que podemos e sabedoria para reconhecer
a diferença entre de uma coisa e outra. Que
t e n h a m o s t o d o s u m m a n d a t o d e p a z ”.
Josimar Edson de Moraes (MDB):
“Só há uma forma de retribuir tanta conﬁança. Será
trabalhando. E isso será com dedicação. Sei do
tamanho da responsabilidade que reassumo hoje.
Serei a voz do povo. Vou levar para a Câmara seus
anseios. Serei novamente a ligação entre o povo e o
Executivo. Terei como missão ouvir o que os
eleitores querem, propor e aprovar seus pedidos na
Câmara. Fiscalizar o prefeito e secretários, propor,
discutir e aprovar leis. Temos quatro anos para
demonstrar que o voto foi acertado. Há uma
expectativa muito grande dos eleitores em relação a
nós eleitos. Que cumpramos exatamente o que nos
comprometemos durante a campanha. A
população não aceita a acomodação do politico e
assim que faz da política séria e comprometida
uma prática formidável. O que se espera é que cada
um de nós escreva uma história que transforme
para melhor a vida de cada um do munícipio.
Te m o s a o p o r t u n i d a d e d e p r o s s e g u i r e
corresponder as esperanças e os anseios de nosso
povo”.
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No último dia, Mauricio Viana presta contas dos seus dois mandatos
O então chefe do Executivo fez um balanço das ações realizadas em diversas áreas, como Educação, Saúde,
Infraestrutura, Esportes, Meio Ambiente, Agricultura e Assistência Social. Desde o dia 1º de janeiro de 2021,
a cidade tem como prefeito Luís Fernando Rosa de Castro (MDB), que venceu as eleições no dia 15 de novembro.
No ﬁm da tarde do último 31 de dezembro, o então
prefeito de Conceição dos Ouros, Mauricio Euclides
Viana (MDB), fez uma prestação de contas à
população sobre os dois mandatos à frente do
Executivo, que corresponde de 2013 a 2016 e de 2017
a 2020.
Desde 1º de janeiro de 2021, Conceição dos Ouros
tem como prefeito o empresário Luís Fernando Rosa
de Castro, que venceu as eleições do dia 15 de
novembro com 3.925 votos, o correspondente a
55,80% do eleitorado.
A apresentação da prestação de contas aconteceu
com a exibição de um vídeo na página pessoal do
Facebook de Mauricio Euclides Viana e de sua esposa
Virginia Maria de Carvalho Viana.
“Quero agradecer a Deus e a minha família por darme forças e amparar para ter condições de trabalhar
em nome de minha cidade e a minha equipe, que
vestiu a camisa e enfrentou obstáculos e adversidades
como dívidas e bloqueio do município, além de
diﬁculdades como a crise ﬁnanceira e crise mundial
provocada pela pandemia. Superamos todos os
desaﬁos. Saio do governo com o sentimento de
gratidão e sensação de dever cumprido. Não
medimos esforços para fazer o melhor”, comentou
Maurício Viana.
Balanço- Mauricio começou o vídeo relembrando
fatos importantes que marcaram a época em que
assumiu a Prefeitura pela primeira vez, em 2013,
como falta de projetos para captação de recursos;
orçamento pequeno; suplementação orçamentária
de 1%; dividas e bloqueio do município tanto a nível
estadual como federal.
Entre as ações apresentadas por Mauricio, ele
destacou os investimentos na geração de empregos
com o incentivo aos empresários locais com a
concessão de terrenos públicos e a ampliação do
galpão da empresa APTIV, que gerou 720 novos
empregos.
Segundo Maurício, essas ações foram determinantes
para a melhoria da economia do município, gerando
empregos, circulação de renda e aumento de
impostos. “Essa autonomia está longe de ser a ideal,
mas demos um importante passo que nos permitiu a
realização de obras relevantes com recursos
próprios”, disse.
O então prefeito enumerou diversas obras que foram
realizadas nos 8 anos de seu mandato como a
construção da ponte do bairro Cesáreos; calçamento
do bairro Santa Bárbara; reforma do Estádio
Municipal João Ribeiro de Carvalho; revitalização da
Praça José Maria de Souza; ligação de rede de esgoto,
no bairro Cachoeirinha; construção de galerias
pluviais no município; recuperação ambiental do

antigo lixão; instalação de energia fotovoltaica na
E s c o l a Mu n i c ip a l C e l . Jo s é O t áv i o R o s a ,
possibilitando economia de energia para todas as
escolas; construção do Centro Municipal de
Educação Infantil Prefeito João Batista Ribeiro de
Carvalho, no bairro Cachoeirinha e asfaltamento de
inúmeras ruas, entre elas a Avenida Cel. Domingos
Círiaco Rosa.
Na área Social, a prefeitura ampliou o atendimento à
população ourense com oﬁcinas de taekwondo,
ginástica, artesanato, computação, zumba, pilates,
dentre outras atividades, beneﬁciando um público de
350 pessoas de diversas faixas etárias. Também foram
realizados cursos de capacitação proﬁssional em
parceria com o Sebrae e o MEC. Foram formadas
mais de 500 pessoas nos cursos proﬁssionalizantes
do Pronatec.
Mauricio destacou que mais de 2,3 mil alunos de
cursos proﬁssionalizantes e superior em escolas da
região foram beneﬁciados com o transporte gratuito,
capacitando a mão-de-obra do município.
Na área de Educação, Mauricio citou a implantação
do sistema de apostilamento Dom Bosco e do ensino
integral, além do acompanhamento pedagógico,
psicológico, nutricional e odontológico dos alunos;
aquisição de equipamentos e mobiliário e elaboração
de um cardápio composto por 5 refeições diárias,
pela nutricionista. Ele lembrou que foram realizadas
ainda a reforma e pintura de todas as escolas,
destacando a reforma do prédio da Escola Municipal
Cel. José Otávio Rosa. Também citou a renovação da
frota escolar e a construção da quadra coberta do
bairro Cachoeirinha, que atende a escola e a
comunidade do local.
Outras ações realizadas no setor de educação foram o
apoio ﬁnanceiro para os mais de 135 alunos que
ﬁzeram o c urs o sup erior em p e dagogia e
administração dentro do município e a valorização
dos professores com a criação do plano de carreira e a
distribuição do rateio do Fundeb como prêmio e
estimulo pelo trabalho desenvolvido, que elevou os
índices do Ideb (Índice de Desenvolvimento da
Educação Básica).
Na área de Saúde, Mauricio destacou a implantação
do atendimento médico e socorrista 24 horas;
ampliação das Unidades do Estratégia Saúde da
Fam í l i a ( E SF ) ; ate n d i m e nto d e i nú m e r a s
especialidades médicas; renovação da frota da saúde;
referenciamento em especialistas da região;
campanhas de conscientização em saúde como
Outubro Rosa, Novembro Azul e escovação nas
escolas; reforma do Posto de Saúde, do bairro Centro;
construção da Farmácia de Minas; implantação de

consultório odontológico e oferta de medicamentos
de baixo e alto custo.
Foi iniciada a reforma do Pronto Atendimento
Monsenhor José Roberto da Silva com empréstimo
do Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais
(BDMG), que será pago com a verba retida pelo
governo do Estado, durante o mandato de Fernando
Pimentel (PT).
A saúde animal também recebeu investimento com a
criação de uma clínica veterinária pública, vacinação
e castração de animais e apoio a Ong SPA (Sociedade
Próativista Animal) com a criação de um canil.
Na agricultura, Mauricio citou a recuperação de
estradas e pontes e a criação da Feira do Produtor.
No setor de Meio Ambiente, o então prefeito
destacou a criação do Departamento que está
realizando a recuperação e preservação de nascentes e
o plantio de mudas e lembrou do apoio da indústria
de polvilho com o município sendo sede de uma
reunião com representantes do governo do estado e
da S ecretaria Estado de Meio-Ambiente e
Desenvolvimento Sustentável (Semad).
Na área de Infraestrutura, o município adquiriu
ainda maquinários e caminhões dos governos
estadual e federal através de emendas parlamentares
do deputado federal Mauro Lopes e dos deputados
estaduais Ulisses Gomes, Leonídio Bouças, Dalmo
Ribeiro e Betinho Pinto Coelho. Além disso, foram
realizadas a manutenção das estradas vicinais do
município com cascalhamento.
Mauricio ressaltou que quase todas as ruas do
município estão calçadas, além da construção de uma
quadra, nos bairros Santa Eﬁgênia e Cachoeirinha;
criação da Praça de Eventos e reforma do Estádio
Municipal João Ribeiro de Carvalho.
Na área de Esportes, foram realizados diversos
eventos esportivos; implantadas academia ao ar livre
nos bairros do município e construída a pista de skate.

No setor de Cultura, a prefeitura realizou a Cantata
do Dia das Mães; Festa Junina nas Escolas; Festival de
Pratos Típicos; Festa de emancipação do município;
Semana do Museu; Acendimento das luzes de Natal e
apoio na Cavalgada, Rodeio e Festival de Artes de
Rua, dentre outros.
“Saudamos a dívida do INSS dos servidores com a
receita e garantimos o recolhimento do mesmo”,
disse.
Além destas ações, Mauricio lembrou a realização do
'tão sonhado' concurso público e de processos
seletivos para atender a demanda da gestão. Também
destacou a realização de todas as audiências públicas
em cumprimento a Lei de Responsabilidade Fiscal; a
implantação do Código Tributário de Postura;
reforma do prédio da prefeitura e o aumento do
patrimônio da prefeitura com identiﬁcação e
catálogo de todos os bens. Durante o seu mandato, a
prefeitura assumiu a administração do cemitério, que
pertencia a Paróquia de Nossa Senhora da
Conceição.
No ﬁnal de sua explanação, Mauricio comentou que a
licitação para a duplicação da Ponte Olímpio Vilas
Boas será dia 7 de janeiro e divulgou que Luís
Fernando Rosa de Castro terá R$ 5 milhões no caixa
da prefeitura, entre recursos próprios e vinculados,
além de R$ 250 mil em emendas parlamentares
conquistadas na última semana de 2020.
“Reforçando que a prefeitura de Conceição dos
Ouros está com todas as contas em dia nos órgãos
estadual e federal e que os convênios foram
executados conforme compactuados, com as
prestações de contas enviadas e aprovadas. Foram
oito anos de trabalho intenso, muito esforço e
empreendimento. O que prometemos, cumprimos.
O que começamos, ﬁnalizamos. Desejo ao Luís
Fernando, sucesso e que Deus o abençoe e cuide de
nosso povo e de nossa cidade”, ﬁnalizou.

Foto: Reprodução(Facebook)

Cultos da Igreja Presbiteriana
acontecem em novo templo,
em Ouros
A Igreja Presbiteriana de Conceição dos Ouros
começou no último 21 de dezembro, as atividades
religiosas no novo templo. Localizado na Praça José
Maria de Souza, o novo templo tem capacidade
para 320 pessoas no ambiente térreo mas, devido a
pandemia do novo coronavirus, o número de
frequentadores está sendo restrito a 30%, ou seja,
96 pessoas. Outras medidas sanitárias estão sendo
adotadas durante os trabalhos religiosos como o
distanciamento social de 1,5 metros, uso
obrigatório de máscara e higienização dos calçados
em um tapete e das mãos com álcool em gel.
Ta m b é m f o r a m s u s p e n s o s o s c h á s d e
confraternização após os cultos e os ofícios
fúnebres na igreja, por ser uma atividade de grande
duração. E os ﬁeis foram orientados para não se
aglomeraram após as atividades religiosas.
Segundo o Pastor Samuel de Almeida Rios, a
inauguração aconte cerá s omente ap ós o
acabamento da parte externo do templo, com a
colocação de pisos, pintura e de um luminoso com
identiﬁcação da igreja, além da instalação de som
adequado na parte interna.
O projeto do prédio foi desenvolvido pelo arquiteto
Rodinei Pinheiro Duarte, em uma área de 1.314,60
m2 e apresentado aos membros no dia 6 de
fevereiro de 2011. E o lançamento da pedra
fundamental da construção do templo foi realizado

quase seis meses depois, em 31 de julho de 2011. O
novo templo possui 650 m2 de construção.
A ideia do novo templo surgiu em 1999, quando foi
construído um salão. Ediﬁcado no ano de 1954, o
antigo prédio foi demolido em 2 de novembro de
2010, em razão da falta de espaço para os ﬁeis.
As atividades da Igreja Presbiteriana de Conceição
dos Ouros acontecem às terças e quintas-feiras, às
19h e aos domingos, em dois horários, às 10h e 19h.
Pandemia- As atividades presenciais da Igreja
Presbiteriana de Conceição dos Ouros ﬁcaram
suspensas por quase seis meses, de 16 de março a 5
de setembro. Ela retornou as celebrações
presenciais no salão da igreja, com um limite de
30% do espaço, sendo permitida a participação de
50 pessoas apenas nas atividades religiosas.

Praça da Bandeira, nº 30 - Centro
Cachoeira de Minas
(35) 3472-1058

Nosso agradecimento a todos os
clientes, amigos e colaboradores
amigos, clientes e
que estiveram conosco durante
colaboradores,
o ano que passou!
Que em 2021 possamos estar MUITO OBRIGADO!
juntos novamente,
compartilhando bons momentos!
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Professora cachoeirense escreve
livro sobre Covid-19 para crianças
Obra integra programa voltado para crianças de
uma unidade de ensino em Santa Rita do Sapucaí,
a qual ela é professora; a ilustração é feita por sua ﬁlha.
A professora cachoeirense Maria Estela Costa
Rezende publicou um livro infantil para
esclarecer, de forma lúdica, o que é o
coronavirus para crianças do 5º ano do Ensino
Fundamental. O livro “Coronavirus Chegou”,
que foi escrito por Maria Estela e ilustrado por
sua ﬁlha Marcela de Cássia Costa Rezende no
mês de setembro, integra o Estante Mágica, um
projeto da Escola Municipal Coronel Joaquim
Inácio, em Santa Rita do Sapucaí, instituição de
ensino em que a professora leciona. A
publicação tem como objetivo auxiliar
educadores e pais a explicarem como o vírus
pode afetar o público infantil e como impedir a
infecção.
A Estante Mágica é uma plataforma que
transforma as crianças em apaixonadas por
leitura. O projeto oferece aos alunos de
educação infantil e fundamental 1, ferramentas
pedagógicas e incentivo para escreverem
histórias que logo vão parar no papel e se
transformam em livros com ilustrações. A
plataforma conta com mais de três mil escolas
parceiras e já apoiou mais de 250 mil pequenos
escritores. Na Escola Municipal Coronel
Joaquim Inácio, esse projeto existe desde 2018.
A professora Maria Estela acredita que livros
são capazes de transformar o mundo. Mais do
que ensinar, ela quer criar leitores. “No projeto
Estante Mágica, os alunos podem compartilhar
o amor pela leitura de lado de fora dos portões.
Com ajuda da professora, eles organizam um
dia de autógrafos dos pequenos escritores”,
explicou a professora.

Maria Estela contou ainda que pretende
escrever um livro contando a sua infância e a
história de sua família. Com 14 páginas, a livro
“Coronavírus Chegou” poderá ser adquirido
em dois preços, R$ 39,00 (capa mole) e R$ 59,00
(capa dura), valores estabelecidos pelo projeto
Estante Mágica.
Sobre a autora- Maria Estela Costa Rezende
nasceu em 14 de fevereiro de 1968. Filha de
Francisco Amâncio Costa e Maria Alexandrina
de Oliveira Costa, Maria Estela é professora
concursada da Rede Municipal de Santa Rita do
Sapucaí a quase 10 anos. Ela é formada em
Magistério e Contabilidade pela Escola
Estadual Cônego José Eugênio de Faria e
graduada em letras pela Univas, em Pouso
Alegre (MG). Já atuou também nas escolas
Senador Bueno de Paiva, em Cachoeira de
Minas, e na Escola Municipal José Ribeiro de
Carvalho, em Santa Rita do Sapucaí.
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Conheça os 23 ocupantes
de cargos de conﬁança da
Prefeitura de Cachoeira de Minas
Foi publicado no último 4 de janeiro, no Portal
Transparência da Prefeitura Municipal de
Cachoeira de Minas, os novos ocupantes de
cargo de conﬁança. Entre as mudanças no
primeiro escalão da prefeitura está a nomeação
da ex-vereadora Vera Lúcia Costa e Silva para
ocupar os cargos de Secretária Municipal de
Turismo, Cultura, Esportes e Lazer e de
Indústrias, Comércio, Agropecuária e Meio
Ambiente. Essas duas pastas eram ocupadas
por Paulo Cézar de Oliveira. Os demais
secretários da administração do mandato
anterior de Dirceu D'Ângelo de Faria foram
mantidos nas Pastas como titulares já
conﬁrmados.
Conheça a equipe que vai comandar a
Prefeitura de Cachoeira de Minas:
· Secretário Municipal de Administração e
Finanças - Dirceu D'Angelo de Faria Junior
· Secretária Municipal de Educação - Marialba
Ribeiro
· Secretária Municipal de Saúde - Jorge
Leonardo Narcy
· Secretária Municipal de Assistência Social,
H a b i t a ç ã o, Tr a b a l h o e Q u a l i ﬁ c a ç ã o
Proﬁssional - aís Machado Leão
· Secretário Municipal de Obras Públicas,
Serviços Urbanos e Rurais- Anderson Ribeiro
de Almeida
· Secretário Municipal de Turismo, Cultura,
Esportes e Lazer - Vera Lúcia Costa e Silva
· S ecretário Municipal de Indústrias,
Comércio, Agropecuária e Meio Ambiente Vera Lúcia Costa e Silva
· Controlador Interno - Milena Fernanda
Rezende e Barbosa
· Assessor Jurídico - Marcus Vinícius Carvalho

Simões e Josiley Monteiro Costa
· Diretor de Gabinete - Sonia Regina Ribeiro
Lopes
· Diretor da Frota Municipal - Rafael Tadeu
Machado Homem
· Diretor de Licitações e Contratos - Jucimara
Aparecida de Faria Silveira Paiva
· Chefe de Serviços Públicos Urbanos e Rurais Isaías Costa Filho
· Chefe de Arrecadação de Tributos e Controle
de Cadastro - Jéssica Paula Souza Almeida
· Chefe de Departamento Pessoal - Jussara
Fernandes Santos Machado
· Coordenador da Assistência Social - Sandra
Cristina Ferreira Machado
· Coordenador da Atenção Primária à Saúde Juliana Maria Ribeiro Castro Costa
· Coordenador de Serviços de Licitações Ângela Maria de Carvalho
· Diretora da Escola Municipal Capitão Manoel
Machado Homem- Sílvia de Cássia Oliveira
Costa
· Diretora da Pré Escola Municipal Rachel
Ribeiro Rezende- Elizabeth Marques
Figueiredo
· Diretora da Creche Municipal Ediléia
Monteiro Costa Betsa - Lucimar Terezinha
Pereira de Oliveira
· Diretora da Escola Municipal Professora Rita
de Cássia Campos Silva - Luzia Felícia Costa
Moreira
Funções Gratiﬁcadas:
Encarregado Responsável pela Medicina do
Trabalho do Município - Wilton Augusto
Pinto Gonçalves Mendes
Encarregado do Almoxarifado Municipal Luiz Gonzaga Pereira

ACICAM promove 'live'
com sorteio de prêmios

Caminhão carregado de gás de cozinha
tomba na MG 173, em Cachoeira
de Minas, e rodovia é interditada
Um caminhão tanque que carregava gás de
cozinha (GLP) tombou na manhã da última
terça-feira (5) na MG 173, em Santa Rita do
Sapucaí, e interditou a pista no Km 0, próximo
ao acesso a BR 459 e à região do Vale do Paraíba.
O trajeto foi bloqueado pela Polícia Militar
Rodoviária e pelo Corpo de Bombeiros nos dois
sentidos, por tratar-se de liquido inﬂamável e
perigoso. A medida foi para garantir a
segurança de todos. O trânsito seguiu com
lentidão no local.
Com a pista interditada, os motoristas que
precisavam trafegar sentido à Cachoeira de
Minas usaram as estradas de terra no bairro
Porto do Sapucaí e Albertão.
De acordo com informações, o motorista seguia
em sentido decrescente, quando o eixo do
caminhão estourou, provocando o
tombamento do caminhão, fechando as pistas
nos dois sentidos. Não houve vitimas e também
não havia riscos de explosão no local.
A empresa responsável pelo caminhão enviou
outro veículo para fazer o transbordo da carga,
o destombamento e a retirada o caminhão, para
liberar a pista. Esse trabalho demorou mais de
13 horas para ser concluído.

Devido à pandemia de Covid-19, a Associação
Comercial e Industrial de Cachoeira de Minas
(ACICAM) promoveu o tradicional sorteio de
prêmios de ﬁnal de ano de uma forma diferente. O
“Natal Premiado Acicam”, comemorando a
Vigésima Edição de Sorteio de Prêmios da
Associação que este ano completa 24 anos, foi
realizado através de uma 'live' no dia 27 de
dezembro, com transmissão ao vivo pela internet
por meio da rede social Facebook. Ele foi
conduzido pela atriz e jornalista Carolina Teixeira
e contou com apresentação dos Irmãos Brothers,
formado por Nilton Cezar (Saxofones e Flauta),
Arkiles Oliveira (Piano e Violão) e Enielse (Baixo)
e teve uma boa quantidade de acessos.
A entidade com apoio de 17 parceiros distribuiu
R$3,4 mil em vales-compras instantâneos, que são
tro cados nas empres as par ticipantes da
campanha.
O objetivo desta ação, segundo o presidente da
ACICAM, Eder de Lélis Pereira, é fomentar o
comércio no Natal, considerada a principal data do
varejo. “A promoção é uma forma de estimular as
vendas, beneﬁciando nossas empresas associadas,
e ao mesmo tempo contemplar consumidores com
os vales-compras”, diz.
Os estabelecimentos comerciais associados que

participaram da campanha este ano foram:
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
contou com patrocínio da Korremark Imóveis,
Padaria Central e Auto Escola Rodel e apoio da
Prefeitura Municipal de Cachoeira de Minas por
meio da Secretaria de Turismo, Cultura, Esportes e
Lazer através da Lei Aldir Blanc de auxílio
ﬁnanceiro ao setor cultural.
Conﬁra os ganhadores da 20ª edição do “Natal
Premiado Acicam”:
1 Vale-Compras no valor de R$ 800,00: Andrea
Oliveira
5 Vale-Compras de R$ 400,00: Adilson Uires
Barbosa – Daniela Almeida – Muriel Ferreira de
Souza – Gean Carlos da Silva - Nair Machado
Barbosa
2 Vale-Compras de R$ 300,00: Rosalina Silva
Pereira – Cleyde dos Santos Silva
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Com aulas por vídeo e lives, grupo de dança BondMix
se reiventa na pandemia
O grupo foi um dos beneﬁciados pela lei Aldir Blanc, de incentivo cultural aos artistas locais
que foram afetados pela pandemia novo coronavírus.
“A festa acabou, a luz apagou, o povo sumiu, a noite
esfriou, e agora, José?”. Esse questionamento do poeta
Carlos Drummond de Andrade (31/ 10/ 1902 17/08/1987) foi realizado em 1942. O poeta não
imaginaria que, muitos anos depois, uma pandemia
pararia tudo em 2020. A classe artística foi uma das
mais afetadas pelo coronavirus (Covid-19). Foi uma
das primeiras a parar todas as atividades em março e,
por geralmente envolver aglomerações, deve ser uma
das últimas a voltar a ativa de forma presencial. Nesse
cenário, músicos, atores, dançarinos e produtores
precisaram se reinventar para sobrevier.
A principal alternativa tem sido utilizar a internet
como ferramenta de trabalho. Seja com transmissões
ao vivo ou vídeo-aula, a internet tem ajudado os
artistas a sobreviver. Essa tem sido também a opção
encontrada pelo grupo de dança BondMix, liderado
por Rodolpho Lima Baret de Barros, que realizava
aulas presenciais na quadra da Escola Municipal
Capitão Manoel Machado Homem.
Desde que a pandemia começou, o professor
Rodolpho Baret tem criado novos trabalhos e se
mantido conectado com o público, pelas redes sociais
como Facebook, Instangram e Telegram.
R o dolpho ap o stou e m v íde o s - au l a c om a s
coreograﬁas para as alunas. E assim surgiram projetos
como 'Remexe+', para os adultos e pequenos
dançarinos. Foram três meses de aulas intensas e não
presenciais.
Outro projeto desenvolvido pelo dançarino durante a
pandemia foi o grupo Bonde do Baret, no Youtube. Os
ensaios do Bonde do Baret acontecem no passeio da
casa do dançarino. "O isolamento físico que esse
momento nos pede, não precisa ser, necessariamente,
um isolamento social e afetivo", disse.
Sem palmas e assobios, o próprio jeito de fazer show
mudou. “É uma experiência nova apresentar para uma
tela. Vamos interagindo com a pessoas para que as
aulas não se tornem frias. Mas ainda há muita

resistência das pessoas em fazer aulas online”, contou
Rodolpho.
O dançarino foi um dos contemplados com os
recursos do governo federal através da Lei de
Emergência Cultural Aldir Blanc. A lei é destinada
para artistas, contadores de histórias, produtores,
técnicos, curadores, oﬁcineiros e professores de
escolas de arte e capoeira.
Em contrapartida, o dançarino realizou cinco 'lives'
que foram transmitidas em sua própria rede social. O
primeiro trabalho desenvolvido dentro da Lei Aldir
Blanc foi o “Dança Comigo”, com três aulas de dança
(crianças e adulto e Dança de Salão). Em seguida,
nasceu o “Show Bond do Baret”, uma apresentação
musical, em que o dançarino cantou músicas autorais.
E, encerrando o ano atípico de 2020, o dançarino fez
um “Especial de ﬁm de ano do BondMix”, dentro da lei
Aldir Blanc.
Mas, nem tudo foram diﬁculdades no período de
pandemia do dançarino Rodolpho Baret. O clipe da
música “Mulheres não tem que chorar”, de Ivete
Sangalo, foi postado no próprio stories da artista
consagrada nacionalmente. “Foi uma alegria muito
grande ser reconhecido por uma diva, que é a Ivete
Sangalo”, falou Rodolpho.
E, em 2020, o grupo recebeu ainda o convite para
participar de um clipe com a cantora Juliana Campos,
de Borda da Mata (MG). O clipe foi gravado na quadra
do Centro Recreativo Esportivo Municipal “Amélia
Cândida de Faria” (ginásio poliesportivo).
Para o dançarino, 2021 se apresenta ainda como um
ano incerto no cenário artístico. “Tudo depende da
pandemia. Quero muito voltar com as aulas
presenciais e com apresentações. Mas seguimos com
os vídeos para o canal do youtube Bond do Baret”,
ﬁnalizou.
História- O grupo BondMix nasceu em 28 de julho de
2008. Ele tem atualmente 10 dançarinas. Dançarino
desde os 15 anos de idade, Rodolpho Lima Baret de

Piloto ourense, Lucas Silveira é
destaque no Campeonato Brasileiro
de Enduro de Regularidade
O piloto de Enduro Lucas Silveira Mendes, de
Conceição dos Ouros, foi um dos grandes
protagonistas da categoria Novatos ao subir no
segundo degrau do pódio do Campeonato
Brasileiro de Enduro de Regularidade. O piloto
ourense venceu a última etapa da temporada,
realizada nos dias 12 e 13 de dezembro, em Campos
do Jordão (SP). Lucas Silveira havia ﬁcado em
segundo lugar geral, no Enduro Costa das Baleias,
em Prados (BA), realizado em novembro. Ele deixou
de participar apenas da etapa de Cerapíó (CE), em
janeiro de 2020. O destaque da competição foi o
piloto Felipe Pratti Litting, de Nova Venécia (ES),
que obteve a primeira colocação em Prados e a
segunda, em Campos do Jordão.
No sábado, 12, os competidores encararam um
percurso com 150 quilômetros. Já no domingo, 13,
um pouco menos, 100. O caminho foi trilhado na
Serra da Mantiqueira, uma cadeia montanhosa que
compreende três estados brasileiros: São Paulo, Rio
de Janeiro e Minas Gerais. O percurso traçado para
os atletas começou na cidade do interior paulista e
se estendeu até Piranguçu, no Sul de Minas. A chuva
não deu trégua, tornando a prova ainda mais
acirrada.
Segundo Lucas Silveira, a prova exigiu muito
condicionamento físico, técnica e navegação, por ser
num terreno montanhoso, correndo em baixo de
chuva, deixando trechos escorregadios, poças e
muita lama.“A chuva foi muito forte durante a prova
e era previsível que completar já seria um desaﬁo.
Em alguns trechos tive mais diﬁculdades e cheguei a
atolar na lama”, explicou o piloto.
Lucas contou que o enduro envolveu
companheirismo, solidariedade e reciprocidade
entre os pilotos. “Ajudamos e torcemos uns pelos
outros, esse é o “espírito do trilheiro” que nos faz
sentir acolhidos, motivados e seguros para cada
etapa que será disputada”, frisou.
Lucas subiu para a categoria Júnior em 2021. Ele se
prepara para disputar as oito etapas do Campeonato
Brasileiro, que será realizada em oito estados do
país. “Agradeço a minha família pelo apoio, minha
esposa Ornella e meu ﬁlho Vicenzzo, meus pais

Anderson e Dagmar e meu irmão Hugo, pelo apoio
nessa empreitada”, disse o piloto, que tem como
patrocinadores Gaz Gaz Brasil, Anderson Pneus,
Silveira Gestão Automotiva e Imobiliária.
Além de Lucas Silveira, a etapa de Campos do
Jordão contou com o piloto de Conceição dos
Ouros, Ramyris Gonçalves Pereira (Kareca), que
disputou na categoria Novato e ﬁcou em 13º lugar.
“A forte chuva, que caiu durante toda a prova,
provocou diﬁculdades em vários trechos da
planilha”, relatou Ramyris.
O C amp e on ato Br a s i l e i ro d e E n du ro d e
Regularidade contou com mais de 440 pilotos em
todas as 11 categorias. Somente a etapa de Campos
do Jordão, organizada por omas Alves, teve a
participação de 170 pilotos. A etapa de Campos do
Jordão foi realizada através da Confederação
Brasileira de Motociclismo com apoio da Prefeitura
de Campos do Jordão, Rede Petroil Express e Braap
Uai Tour.

Barros, que é natural de Pouso Alegre (MG) veio para
Cachoeira de Minas, em 2006, ministrar aulas de
dança. E dois anos depois, juntou uma turma e formou
o grupo que chamou de BondMix.
O nome do grupo é a junção das palavras Bonde, que é
uma 'galera' e de Mix, uma mistura de estilos de danças
ensaiadas por alunos.
Nesses 12 anos, o grupo já se apresentou em grandes
eventos da região como Festa da Fogueira (Cachoeira
de Minas), Festa do Polvilho (Conceição dos Ouros) e
OPIS (Paraisópolis).

Praça de Santa Bárbara
recebe aulão de Cross Training
O evento beneﬁcente ao Lar São Vicente de Paula foi organizado
pelo professor de Educação Física Rui Rafael Rezende.
Um evento uniu atividade física e solidariedade
na Praça Santa Bárbara, em Cachoeira de Minas,
no último 19 de dezembro. Foi o Aulão Cross
Training, organizado pelo professor de Educação
Física, Rui Rafael Rezende, com a participação
de38 pessoas. Durante o evento foram
arrecadados 212 litros de leite integral para o Lar
São Vicente de Paula.
O Aulão Cross Training seguiu todos os
procedimentos sanitários e de saúde necessários
como uso de máscaras e distanciamento social
entre os participantes.
O Cross Training é uma das atividades físicas
mais eﬁcazes para quem busca aliar saúde, bemestar e qualidade de vida. Além de ser um ótimo
treino para quem quer perder peso e melhorar o
condicionamento físico, o treino regular
contribui para a diminuição do estresse, melhora

a concentração e a ﬂexibilidade e ainda combate
uma série de doenças, como diabetes e
osteoporose.
“Essa é uma modalidade que alia musculação,
levantamento de peso, ginástica etc. Tudo, claro,
de forma dinâmica, eﬁciente e divertida. Além da
parte física, o evento foi beneﬁcente ao Lar São
Vicente de Paulo de nossa cidade”, conta Rafael
Rezende.
O Aulão de Cross Training contou com o apoio
da Academia Interação Acqua Fitness e do
professor de Educação Física André dos Santos
Betsa e teve como patrocinadores: Neto
Engenheiro Civil, Barbearia do Pastor, Polvilho
Ourense, Drogaria Drogarey, Capim Limão
Moda Infantil, Pesqueiro do Jovem, Agro
Defensivos, Auto Peças e Mecânica Alemão,
Pastelaria e Padaria Cachoeira e Bar do Rocinha.

Foto: Edgar Rezende
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Com recursos da Lei Aldir Blanc,
projeto de capoeira se
presenta em Ouros
Uma das manifestações culturais mais
tradicionais do Brasil, a capoeira também foi
afetada pela pandemia do novo coronavirus
(Covid-19). As aulas foram paralisadas e os
professores ﬁcaram sem renda. Mas, uma lei
emergencial de cultura ajudou os capoeiristas
em tempo de isolamento social.
No dia 20 de dezembro, o grupo “Capoeira Arte e
Movimento”, de Conceição dos Ouros, realizou
uma roda de capoeira no Espaço de Convivência
Benedita Rosa de Castro, do Centro de
Referência em Assistência Social (CRAS). O
“Vadeia Ouros 2020” contou com a participação
de 40 capoeiristas de Conceição dos Ouros,
Pouso Alegre, Paraisópolis e Santa Rita do
Sapucaí, todas no Sul de Minas e Campinas, no
interior de São Paulo. O projeto foi contemplado
com recursos da Lei Aldir Blanc.
Ao som do berimbau e atabaques luta, dança e
esporte se misturaram. O evento foi ministrado
pelo mestre Valdisinei Ribeiro Lacerda (Topete),
com a participação do trio Forró Cremoso, de
Campinas. E foi seguindo as normas de
segurança que a roda no Espaço de Convivência
a c o nt e c e u . O s c ap o e i r i s t a s ﬁ z e r a m a
higienização das mãos com álcool em gel e
usaram máscaras de proteção facial.
“Foi um momento de muito ensinamento. A
capoeira é uma herança ancestral africana, este
projeto surge como uma forma de todos
conhecerem seu passado. A capoeira é uma
importante ferramenta de mudança social,
ensinam resp eito ao próximo, a ter

responsabilidade com sua identidade cultural,
além de fazer bem para a mente e o corpo”, reﬂete
o idealizador do projeto Rondinelli de Cássio
Alves.
O “Vadeia Ouros 2020” teve o apoio da
Prefeitura Municipal de Conceição dos Ouros
através da Secretaria de Esporte, Cultura,
Turismo, Eventos e Lazer e do Centro de
Referência em Assistência Social (CRAS). O
vídeo pode ser assistido na página rede social
Facebook, Ouros + Cultura.
O termo vadiar pode signiﬁcar brincar, jogar
descontraidamente, sem pressão, usar a roda
como campo de confraternização e celebração
entre os praticantes, diversão.
Recurso- A Lei Aldir Blanc foi regulamentada
pelo governo federal via Decreto nº 10.464, de 17
de agosto de 2020. O nome foi dado em
homenagem ao compositor e escritor Aldir
Blanc, que morreu em maio de 2020, vítima da
covid-19. A Lei Aldir Blanc determina o repasse
do montante a estados e municípios para
pequenas e microempresas, trabalhadores
informais e organizações culturais.
Além do grupo de “Capoeira Arte e Movimento”,
foram contemplados com recursos da Lei Aldir
Blanc, em Conceição dos Ouros, os músicos
Fredson Augusto e Banda (Clássicos Sertanejos
e Flashback), Emerson Rodrigues e Banda
(Barzinho Sertanejo e Essência Sertaneja),
Luanae Fonseca (Só Músicas Autorais e Quando
pego a Viola) e Júnior Vilela e Banda (Essência
da MPB e Acústico no Bar).

Licitação para duplicação da
Ponte Olímpio Vilas Boas é adiada
Processo que estava previsto para acontecer na
última quinta-feira, 7, deverá ser realizado em 29 de janeiro.
Foi adiada a abertura das propostas das
empresas interessadas em duplicar a Ponte
Olímpio Vilas Boas, sob o Rio Sapucaí Mirim,
em Conceição dos Ouros. A licitação da obra,
que deveria ter sido realizada na última
quinta-feira, 7, foi transferida para o dia 29 de
janeiro.
A mudança tem como motivo
esclarecimentos técnicos do projeto de
engenharia feito pelo Departamento de
Ediﬁcações e Estradas de Rodagem de Minas
Gerais (DEER).
O processo de engenharia e a autorização da
abertura do Processo Licitatório foram
emitidos pela Caixa Econômica Federal, em
8 de dezembro.
Os recursos são oriundos 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 ainda nos primeiros meses de 2021,
depois do envio da documentação de
licitação para a Caixa Econômica Federal.
De acordo com o projeto aprovado, o
investimento será de mais de R$ 2,3 milhões

liberados pelo Ministério, com uma
contrapartida da Prefeitura. Os repasses
serão feitos de acordo com o andamento do
projeto, após vistorias realizadas pela Caixa
Econômica Federal.
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.
A Ponte Olímpio Vilas Boas é o principal
acesso de quem trafega da BR 459 até o Vale
do Paraiba, no interior de São Paulo. Ela
permite a passagem de um carro por vez.
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Prefeitura divulga novas
determinações em enfrentamento ao
Coronavírus em Conceição dos Ouros
Em pronunciamento oﬁcial pelos canais oﬁciais
da Prefeitura de Conceição dos Ouros, ontem a
noite, 8, o prefeito de Conceição dos Ouros Luís
Fernando Rosa de Castro acompanhado do
Diretor de Saúde Alexandre Vieira Afonso,
informou a população sobre as medidas de
enfrentamento do coronavirus (Covid-19).
Entre as medidas adotadas pela prefeitura
ourense está a reabertura das Unidades de Saúde
com toda equipe. Os pacientes suspeitos de
C ov i d - 1 9 s e r ã o at e n d i d o s n o P ro nt o Atendimento Monsenhor José Roberto da Silva.
E os casos clínicos serão encaminhados para o
atendimento das Unidades Básicas de Saúde dos
bairros.
O Pronto-Atendimento contará com uma
ambulância e um motorista exclusivo para o
transporte de pacientes conﬁrmados de
coronavirus. No local, os pacientes com sintomas
e suspeitos serão atendidos e farão a testagem em
uma sala separada.
Conforme informado pelo Diretor de Saúde
Alexandre Vieira Afonso na transmissão, os
ﬁscais sanitários notiﬁcarão os comércios da
cidade, orientando sobre os cuidados com o
cumprimento das medidas sanitárias como uso
obrigatório de máscaras e álcool gel e o
distanciamento social. “Sei que todos já sabem de
todas as orientações e medidas sanitárias a serem
seguidas, mas nem todos estão conscientes”, disse
o Diretor de Saúde durante o pronunciamento.

Conceição dos Ouros está na Onda Vermelha do
“Minas Consciente”, programa estadual que
estabelece regras mais restritivas para o
funcionamento dos comércios.
“Peço que todos colaborem e sejam conscientes
porque se não for possível conter a propagação
em nossa cidade mediante incansável orientação,
precisaremos tomar medidas mais severas”, disse
Alexandre.
O diretor falou ainda sobre a comprovação da
eﬁcácia da vacina desenvolvida pelo Instituto
Butantan na proliferação do vírus. “Ainda não há
uma data deﬁnida para o inicio da vacinação. Por
isso, nesse momento a medida mais eﬁcaz contra
o vírus é a utilização de máscaras, álcool gel,
evitar aglomerações e cumprir o distanciamento
social. Vamos colaborar e seguir as medidas
sanitárias recomendadas, pois unidos e no
caminho certo iremos vencer esse vírus”,
ﬁnalizou.
De acordo com o boletim divulgado no dia 7 de
janeiro, Conceição dos Ouros teve entre os meses
de março de 2020 e janeiro de 2021, 181 pacientes
infectados pelo coronavirus. Desse total, 16 estão
em tratamento, 158 pessoas estão recuperados e 7
morreram em consequência de complicações da
doença. No momento, 5 pessoas encontram-se
internadas no Hospital Regional Samuel
Libâneo.
O Brasil superou na última quinta-feira, 7, a
marca de 200 mil pessoas mortas pela Covid-19.
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Na Memória de Personalidades: Francisco Resende,
o farmacêutico que tornou-se prefeito de Villa Cachoeiras
A coluna “Na Memória de Personalidades” vêm ao encontro da proposta do jornal Folha Popular, de manter viva a memória de nossas cidades. Ela é uma
grande contribuição para a memória e a história cultural, social e politica dos dois municípios da área de cobertura, Cachoeira de Minas e Conceição
dos Ouros.
O compromisso deste espaço é com o registro da memória, com a possibilidade de ampliar a informação mais qualiﬁcada da história das duas cidades.
Como jornal impresso chegamos ao público diverso, a jovens, estudantes, professores, enﬁm, partilhamos conhecimento, memória, educação e história. E
assim, pretendemos continuar até quando Deus nos permitir.
E nesta edição, traremos a história do ex-vereador e ex-prefeito de Cachoeira de Minas, o farmacêutico Francisco Resende, ﬁlho de um dos emancipadores
do município, Claudiano da Costa Rezende.

A pesquisa foi baseada em relatos de parentes, em livros e documentos oﬁciais que citam o ex-vereador e ex-prefeito de Cachoeira de Minas.
Se você quiser contribuir com sugestão ou até mesmo uma informação ou foto, entre em contato através de nosso e-mail redacaofp@gmail.com ou
pelo whatsaap (35) 99875-8147. Conﬁra:

Mesmo sendo eleito vereador e
prefeito de Cachoeira de Minas,
Francisco Resende não deixou sua
marca na história do município como
realizador. A sua notoriedade devese a sua proﬁssão de farmacêutico.
Dono de uma farmácia, às vezes mais
doava do que vendia medicamentos. Lá,
com ou sem dinheiro, não se deixava
de levar remédios para casa. Tinha os
seus 'ﬁados'; Não se pense que era uma
tática populista, que Francisco
usava a farmácia para cabalar votos.
Nada disso. Ele atendia bem a todos,
não importando a mínima com
ideologia partidária. O que
importava para ele, em todos os
sentidos, era a justeza da causa.
Francisco Resende nasceu em
Cachoeira de Minas, em 21 de agosto de
1897. Filho de Claudiano da Costa
Rezende, um dos emancipadores da
então Villa Cachoeiras, e Mariana
Silvério do Nascimento, Francisco
formou-se como farmacêutico pela
Escola de Farmácia e Odontologia, em
Pouso Alegre (MG), no ano de 1920. O
casal Claudiano e Mariana teve mais
6 ﬁlhos: Orlando José de Oliveira,
Maria Rezende Vilela, Luiza de
Oliveira Arêas, Padre João Aristides
de Oliveira, Custódia Rezende e
Alcides Rezende.
O farmacêutico casou-se com Amélia
Rezende, natural de Pouso Alegre, em
28 de junho de 1921. O casamento foi
celebrado na cidade natal da noiva.
Mas ﬁxou residência na então Villa
Cachoeiras. Na então Villa, Francisco
exerceu a sua proﬁssão. Foi nesta
localidade que nasceram seus 13
ﬁlhos (José Joaquim, Maria Lafaiette,
Maria Auxiliadora, Maria Lúcia,
Maria Aparecida, Paulo, Geraldo,
Maria Isabel, Maria do Rosário, Maria
da Glória, José Cláudio, João, Maria
Amélia e um adotivo, José Rezende).
Dos 13 ﬁlhos, quatro morreram logo
depois do nascimento ou durante seus
primeiros meses de vida. “Quatro
ﬁlhos, Deus os chamou para sua
glória nos primeiros dias de sua
vida terrena”, dizia Francisco
Rezende.
Ele foi redator do jornal “Correio de
Cachoeira”. Era literato, mestre em
charadismo e escreveu poesias com o

pseudônimo de “Alves Maia”,
cultuando, assim, as letras. Era
perito em logrogrifos.
Foi eleito vereador da primeira
Câmara Municipal da então Villa
Cachoeiras, pertencente a Comarca de
Paraisópolis. Isso em 4 de maio de
1924. Mas a instalação da Câmara de
Vereadores ocorreu no dia 1º de junho
de 1924. O primeiro mandato foi de
apenas dois anos. A Câmara era
formada ainda por Coronel Antônio
Ribeiro Portugal, Antônio de
Oliveira Godoy, Eloy Pereira Júnior,
Luiz Gonzaga de Rezende e Antônio
Francisco da Costa.
E, ele foi reeleito em 17 de abril de
1927. A cerimônia de posse aconteceu
no dia 17de maio de 1927. Nos dois
mandatos ocupou a secretaria e a
vice-presidência da Câmara de
Vereadores. E em 7 de julho de 1930,
Francisco foi substituído por José
Luiz Monteiro devido ao seu
afastamento.
No ano de 1942, Francisco mudou-se
para Brasópolis. Naquela cidade
abriu uma farmácia em sociedade com
o Sr. Joaquim Carlos Pereira.
E, em 23 de novembro de 1947, Francisco
foi eleito prefeito de Catadupas. O
nome Catadupas foi dado ao
município em 1943. A sua chapa teve
como vice Eduardo Rodrigues Tenório.
A posse para o período de 1948 a 1951
aconteceu no dia 13 de dezembro de
1947. Esse mandato teve como
vereadores João de Paula Cerqueira,
Isaac Costa, José Procópio Ribeiro,
José Carlos da Costa Filho, Félix
Paulo da Costa, José Machado Homem,
João Belmiro da Costa, Pedro Garcia
Borges, José Portugal Renó e Antônio
Dionísio de Oliveira.
Em 24 de janeiro de 1948, Francisco
pediu licença do cargo de prefeito
por um período de 6 meses. O pedido foi
rejeitado pela maioria dos
parlamentares. A votação do pedido
de licença aconteceu no dia 5 de
fevereiro de 1948. E nos dias 14 e 15 de
fevereiro de 1948, os vereadores
votaram e aprovaram por 6 votos dos
oito parlamentares presentes a
perda de mandato do então prefeito
Francisco Resende por transferir
sua residência para Brasópolis. O
projeto de resolução da perda de
mandato do então prefeito Francisco
Resende foi apresentada pelo
vereador José Carlos de Costa Filho,
baseada no artigo 43, lei estadual 28,
de 22/11/1947.
Durante esse mandato aconteceu a
renúncia de dois vereadores, Pedro
Garcia Borges e José Portugal Renó.
Pedro Garcia Borges foi substituído
por Antônio Dionísio de Oliveira em
14 de fevereiro de 1948. Orlando José
de Oliveira, que seria o suplente de
José Portugal Renó, não foi
convocado para assumir a vaga por
ser então irmão do prefeito. O fato de
não convocar o suplente de José
Portugal Renó foi questionado pelos
vereadores João Machado Homem e
João Belmiro da Costa. O então

presidente João de Paula Cerqueira
mostrou a cópia do telegrama enviado
ao Tribunal Regional Eleitoral em
que questionava sobre a legalidade
em dar a posse ao irmão do então
prefeito.
Francisco Resende foi eleito
vereador de Brasópolis no dia 3 de
outubro de 1958, cargo que ocupou até
28 de janeiro de 1963, chegando a ser
presidente do legislativo local. Em
Brasópolis, participou da fundação
do Colégio Comercial e foi tesoureiro
da primeira mesa administrativa do
Hospital São Caetano. Nesta cidade
foi colaborador dos jornais
“Brazópolis”, “Can-Can” e “Em Guarda”.
Nesta cidade, em 1970, ele foi
condecorado com o titulo honorário
de cidadão brasopolense.
O farmacêutico era um católico
fervoroso e praticante. “Era uma
alma acostumada à suavidade
evangélica, ao zelo puro pela justiça
e pela honra de Deus, uma pessoa que
não perdia ocasião de manifestar
toda a caridade e misericórdia da
nova lei”, relato do livro
Logradouros de Brazópolis:
Histórias de suas denominações, de
Isa de Faria Guimarães.
Atendia com solicitude os mais
carentes e fez parte da Conferência
Vicentinas, tendo sido presidente de
uma das conferências e vicepresidente do Conselho Particular
Vicentino.
Homem de sorriso
comunicativo, semblante calmo, voz
serena, olhar meigo, amenizava a dor
dos que o procurava na sua farmácia.
Tinha um relacionamento fraterno
com Monsenhor Noronha. Era uma
pessoa humilde, dispensando as
homenagens em vida.
O farmacêutico faleceu nos últimos
minutos de 31 de maio de 1980, aos 82
anos, dia consagrado a visitação de
Nossa Senhora, santa de quem era
devoto fervoroso. Ele foi sepultado
em Cachoeira de Minas em 1º de junho
de 1980, dia em que a cidade completou
56 anos de emancipação.
No dia de seu centenário de
nascimento, 21 de agosto de 1997,
Francisco Resende foi homenageado
com uma missa na igreja matriz de São
João Batista.
O seu nome foi imortalizado em uma
rua do loteamento Salvador Pereira
da Costa, no bairro Santa Bárbara, em
Cachoeira de Minas, com o nome de Rua
Prefeito Francisco Resende através
do projeto de lei nº 2.351, de 20 de
novembro de 2013, e em dois
logradouros públicos da cidade de
Brasópolis. O primeiro logradouro de
Brasópolis é o Trevo Francisco
Resende, no bairro Ipê Roxo,
localizado no cruzamento da Avenida
Coronel Henrique Braz com a Avenida
Jarbas Guimarães Neto. A iniciativa
foi do vereador Inocêncio José de
Faria. A lei nº 444, de 5 de março de 1999,
que regulamenta e delimita os
bairros Brazópolenses e dá outras
providências cita este trecho.
Também seu nome foi imortalizado no

Ambulatório de Saúde Mental
Francisco Resende (antigo Núcleo e
Centros de Atenção Psicossocialoﬁcinas terapêuticas), pela lei nº
248/95, de 24 de março de 1995. Foi
patrono da cadeira 8 da Academia
Brazopolense de Letras e História,
cadeira que foi ocupada por sua
ﬁlha Maria da Glória Rezende Faria.
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Auxílio emergencial injetou mais de R$ 20 milhões na economia da região
Medida beneﬁciou 6,7 mil pessoas de Cachoeira de Minas e Conceição dos Ouros; pesquisa teve base de dados do Ministério da Cidadania.
O auxilio emergencial, beneﬁcio concedido pelo
governo federal diante da pandemia da Covid-19, o
novo coronavirus, já injetou na economia das duas
cidades da área de cobertura do jornal Folha Popular,
Cachoeira de Minas e Conceição dos Ouros, o
equivalente a R$ 21 milhões. A medida beneﬁciou
6,7 mil moradores entre os meses de abril e agosto,
conforme dados divulgados pelo Ministério da
Cidadania. Os dados foram consultados pela
redação do jornal Folha Popular na tarde de ontem, 8
De acordo com o órgão, a distribuição do beneﬁcio
ocorreu entre os inscritos no Bolsa Família;
CadÚnico e do Extracard, ou seja, o público que está
fora dos programas sociais.
Com 11.579 habitantes, de acordo com a última
estimativa do Instituto Brasileiro de Geograﬁa e
Estatística (IBGE), Cachoeira de Minas tem mais de
um quarto da população (3.270 pessoas) recebendo
algum tipo de auxilio emergencial do governo
federal.
Em Cachoeira de Minas, 468 trabalhadores
beneﬁciários do Bolsa Família receberam juntas R$
1,6 milhão nas cinco primeiras parcelas. Já entre as
731 pessoas inscritas no Cadastro Único mas que
recebiam o bolsa os recebimentos somaram R$ 2,2
milhões.
A maior parte dos recursos destinados

indiretamente para Cachoeira de Minas teve como
beneﬁciários cachoeirenses que não recebiam Bolsa
Família, tampouco faziam parte do Cadastro Único.
É um contingente de 2,1 mil pessoas que receberam
conjuntamente R$ 6,4 milhões.
E, em Conceição dos Ouros, os números não são
diferentes. Dos 11.748 habitantes, mais de ¼ da
população ourense (3368 pessoas) recebeu o auxilio
emergencial. Desse total, 502 pessoas são
beneﬁciárias do Bolsa Família e receberam juntas R$
1,9 milhões; 689 pessoas fazem parte do Cadastro
Único e receberam juntas R$ 2,1 milhões e 2,2 mil
pessoas, que não fazem parte de outro programa
social, ganharam juntas R$ 6,8 milhões.
O professor e consultor em Gestão, Finanças e
Contabilidade Geovany Rosa Pires analisou que o
auxílio emergencial não serviu apenas como uma
medida de proteção para boa parte da população
Cachoeirense e Ourense. “Percebe-se que ele ajudou
a diminuir os níveis de pobreza bem como a
desigualdade de renda. Graças ao auxílio
emergencial, o impacto da quarentena causada pelo
Covid-19 na economia dessas cidades foi menos
severo do que o previsto”. disse.
Para o professor, o auxílio emergencial teve uma
relevância nessas cidades pois permitiu que a renda
familiar fosse recomposta e dessa maneira as pessoas

poderiam gastar o dinheiro de acordo com suas
respectivas necessidades.
“O término do auxílio emergencial irá impactar
alguns setores da economia local dessas cidades,
poderá haver retração no mercado de trabalho e uma
signiﬁcativa queda no consumo das famílias. Diante
desse cenário de retração econômica e de
desemprego é muito importante que se tenha cautela
com os gastos, tente se programar e procurar uma
outra fonte de renda caso esteja desempregado”,
aﬁrmou.
Bene cio- O auxilio é um beneﬁcio concedido pelo
governo federal destinado a trabalhadores
i n f o r m a i s , M E Is ( M i c r o e m p r e e n d e d o r e s
individuais), autônomos, desempregados e tem por
objetivo fornecer proteção emergencial no período
de enfrentamento à crise causada pela pandemia do
coronavírus.
Ele foi podia ser solicitado por cidadãos maiores de
18 anos ou mãe, com menos de 18 e que aenda os
seguintes requisitos, entre eles que esteja
desempregado ou exerça atividade na condição de
MEI, contribuindo individual da Previdência Social,
trabalhador informal e que pertença à família cuja
renda mensal por pessoa não ultrapasse meio salário
mínimo- R$ 522,50 – ou cuja renda familiar total seja
de até três salários mínimos (R$ 3.135).

Os valores do pagamento das cinco primeiras
parcelas variaram de R$ 600,00 a R$1.200,00 de
acordo com os critérios do programa. Além disso, o
governo estendeu o pagamento do auxílio por mais
três parcelas desta vez de R$ 300.
O benefício criado para socorrer desempregados e
autônomo s du r ante a p and e m i a d o novo
coronavírus não será prorrogado em 2021, ou ao
menos é essa a informação oﬁcial até agora. Os
beneﬁciários do Bolsa Família - quase 20 milhões de
pessoas -, por exemplo, voltam a receber o benefício
regular a partir de janeiro.

Conheça os cargos de conﬁança de
Luís Fernando Rosa de Castro:
Luís Fernando Rosa de Castro (MDB) assumiu a
prefeitura de Conceição dos Ouros no último 1º
de janeiro. Entre os novos nomes que compõem
o governo e a nova estrutura administrativa do
município está a Secretária Municipal de
Educação, Camila Daniela Campos. Luís
Fernando apostou num perﬁl técnico para a sua
equipe, mantendo muitos nomes que faziam
parte da gestão de Mauricio Viana (MDB)

Diretor Geral de Saúde - Alexandre Vieira
Aﬀonso
Secretaria Municipal de Ação Social - Karina
Mendonça Moreira Ribeiro
Secretaria Municipal de Obras, Urbanismo,
Tr a n s p o r t e s , I n d ú s t r i a , C o m é r c i o ,
Agropecuária, Desenvolvimento Econômico
Sustentável e Meio Ambiente - Gilson Faria de
Oliveira
Diretor Geral de Indústria, C omércio,
Secretária Municipal de Educação - Camila Agropecuária, Desenvolvimento Econômico
Daniela Campos
Sustentável e Meio Ambiente - Ademir
Secretaria Municipal de Esporte, Eventos, Lazer, Henrique Vilas Boas
Cultura e Turismo - Aline Cristina da Costa
Diretor Geral de Administração e Finanças Secretária Municipal de Saúde - Rennêe Luiz Antônio Gallo
Liçandra Alves
Diretor de Contabilidade e Gestão Fiscal -

Claudionísio de Oliveira
Diretor de Compras- Geberson Cezar da Silva
Diretor de Finanças- Fábio de Carvalho
Campos
Diretor de Recursos Humanos- Diego Iglesias
Palmas
Diretor de Serviços de Licitação- Daniele
Pereira da Silva
Diretora Geral de Controle Interno- Ana Mara
Barbosa Pinto dos Santos
Chefe de Gabinete- Luciana Mara Maciel
Freitas
Assessoria Jurídica- Claudiney Anchieta de
Carvalho e iago Vinícius Areas Pereira
Chefe de Frotas- Agnaldo Bolini Vega
Chefe de Almoxarifado- Daiane Moraes

Prefeitura de Conceição dos Ouros faz mutirão
de limpeza contra a dengue
O mutirão terá início no bairro Chácara dos Euclides.
A Prefeitura de Conceição dos Ouros vai
realizar um mutirão de limpeza em toda a
cidade para impedir a proliferação dos focos
do mosquito Aedes Aegypti, responsável pela
transmissão da Dengue, Chikungunya e Zika
Vírus. Nos dias 13 e 14 de janeiro, das 7h às
16hs, o caminhão de coleta passará em todos os
domicílios do bairro Chácara dos Euclides
recolhendo materiais como entulhos, móveis
velhos, galhos e podas de jardim. Os
moradores devem retirar os materiais das
residências no dia anterior a data estipulada

para a coleta.
O objetivo do mutirão é eliminar todos os
possíveis criadouros do mosquito da dengue e
reduzir os focos da cidade, tendo em vista que
com o período de chuvas a infestação aumenta.
O cronograma bairro a bairro do Mutirão de
Limpeza será divulgado nas redes sociais da
Prefeitura de Conceição dos Ouros, entre eles o
Facebook e o Instangram.
“Esta é uma forma de eliminar o foco da
Dengue no município e manter a nossa cidade
limpa”, disse o prefeito Luis Fernand Rosa de

Castro acompanhado do vice-prefeito Rinaldo
Alves Corrêa.
Doença- A dengue é uma doença infecciosa
febril aguda causada por um vírus da família
Flaviridae e é transmitida, no Brasil, através do
mosquito Aedes aegypti, também infectado
pelo vírus. Atualmente, a dengue é considerada
um dos principais problemas de saúde pública
de todo o mundo. Em caso de suspeita da
doença, entre em contato imediatamente com
a unidade de saúde e jamais utilize medicação
por conta própria.

Arroz DuDé Tradicional
Tipo 1
5kg

22

,99

2

RECEBA NOSSAS OFERTAS EXCLUSIVAS

PELO WHATSAPP
ENVIE UMA MENSAGEM PARA O NÚMERO

(35) 9 9922-6783

Cerveja Brahma
Duplo Malte
Lata 350 ml

Ofertas válidas até 11/01/2021
ou enquanto durarem os estoques.

Faça seu cartão supercompras, com ele você tem
até 40 dias para pagar suas compras!
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