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Um dia histórico para Cachoeira de Minas e Conceição dos Ouros. Foi assim o dia 20 de janeiro, 

quando chegaram as primeiras doses da vacina contra o Covid- 19. O lançamento da campanha de 

imunização começou com as primeiras pessoas do grupo prioritário.Página 6
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ERRAMOS:
Na reportagem “Luís Fernando promete governo 
participativo em Conceição dos Ouros”, publicada na 
Página 9, do jornal Folha Popular nº 130, de 09/01/2020, 
erramos o número da Resolução que transferiu 
temporariamente a sede a Câmara Municipal para o Centro 
Educacional Christóvam Chiaradia. O número da 
resolução é 027 (e não 07).

A vitória da Ciência

Monica Calazans, de 54 anos, ao 
lado do governador de São Paulo 
João Dória (PSDB), foi primeira 
pessoa a ser vacinada contra 
covid-19 no Brasil, ao receber a 
CoronaVac, imunizante do 
Instituto Butantan, de São Paulo, 
produzido com o laboratório 
chinês Sinovac. A aplicação da 
vacina foi autorizada pela 
Agência de Vigilância Sanitária 
( A n v i s a )  e  r e a l i z a d a  n o 
domingo, 17 de janeiro.

Claro que há interesses políticos 
do governador de São Paulo e do 
presidente da república Jair 
Bolsonaro. Não defendemos ou 
nos opomos como jornalista a 
ambos. Mas, quem venceu a 
primeira batalha foi a ciência.
E três dias depois, 20 de janeiro, 
os municípios de circulação do 
jornal Folha Popular, Cachoeira 
de Minas e Conceição dos 
O u ro s  t i ve r am  u m a  d at a 
histórica. Eles receberam as 

primeiras doses da vacina. O 
técnico de enfermagem Fábio 
Augusto Lino e a auxiliar de 
limpeza Elis Regina Aparecida 
dos Santos Vilela foram os 
premiados com a primeira dose.

Em época de fake news que tenta 
menosprezar o avanço do 
conhecimento, por motivos 
puramente políticos, a ciência 
m a i s  u m a  v e z  v e n c e u . A 
aplicação das primeiras doses da 
vacina mostrou isso. 

E mesmo a ciência provando a 
eficácia da vacina, houve aqueles 
que por inocência ou má-fé 

buscaram propagar fake news. A 
maioria das postagens foi por 
má-fé mesmo, para buscar 
defender aquele que sempre 
propagou o uso da cloroquina, 
que não tem comprovação 
cientifica. Circulou nas redes 
sociais de que a imunização foi 
encenada e que tinha provocado 
efeitos colaterais.

Foi uma sensação de esperança, 
de inveja e gratidão. Esperança 
de que apareceu uma luz no fim 
do túnel. Inveja porque não 
temos previsão de quando 
vamos recebê-la. E gratidão 
pelos cientistas que trabalharam 
arduamente para fazer a vacina e 
aos profissionais de saúde, que 
ficaram na linha de frente 
durante esses 10 meses de 
pandemia , de ixando suas 
f a m í l i a s  p a r a  c u i d a r  d o 
próximo.
M a s ,  e s t a m o s  f e l i z e s . 
Aplaudimos a ciência e vaiamos 
nesse momento os fake news. 
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Água e Gás

SOUZA ÁGUA E GÁS

 Saúde e prosperidade!!!

• Procure criar uma lista chamada “para ver depois”: para lidar com o excesso de 
informação é importante não sobrecarregar o cérebro guardando tudo nele. 
Quantas vocês você estava concentrado em uma tarefa e do nada vem aquela voz e 
fala algo na sua mente. Procure anotar o que foi falado assim não sobrecarrega o 
cérebro; e
• Faça uma pausa: procure desacelerar, nesse pequeno intervalo você voltará mais 
produtivo cabe mencionar que esse intervalo não é para acessar rede social, 
aproveite o momento para fazer algo que goste, procure andar, tomar um café, comer 
um lanche ou até mesmo ficar em silêncio.

 É evidente que gostamos de estarmos bem informados, na verdade 
quanto mais variadas forem, e tiverem um conteúdo de qualidade com temas que 
nos interessam as informações contribuem e muito para uma formação intelectual, 
criativa e consequentemente uma vida mais sociável. Entretanto, informações em 
excesso e sem qualquer controle podem se tornar um problema de tempo e saúde.
 É muito comum nos tempos atuais começarmos o dia com a cabeça a mil, 
acordamos já pensando nas tarefas que devemos fazer, tarefas das mais básicas 
como: compras, consultas, até mesmo as tarefas mais complexas do trabalho.

 Nota-se que mesmo com esse excesso de informação é muito comum 
terminar o dia com aquela sensação de que está faltando algo. Aí eu te pergunto: em 
algum momento da sua vida você já se sentiu extenuado com tanta informação? 
Você sabia que essa sobrecarga de informação possui um nome? O termo 
infoxicação foi criado por Alfons Cornella, na década de 90, esse termo visa 
identificar a dificuldade em compreender o excesso de informação oferecida 
diariamente no meio digital. Sabe-se que o temo também possui a característica de 
evidenciar a qualidade, veracidade bem como a relevância das informações a serem 
absorvidas. 
 A infoxicação pode ser expressa tanto pela busca da informação, quanto 
pela sua seleção e seu processamento. Cabe ressaltar que as consequências da 
infoxicação são inquietantes causando por exemplo: ansiedade, estresse e até 
sintomas que de alguma maneira prejudicam áreas importantes da vida social e 
educacional. 
 Algumas consequências da sobrecarga de informação: 
• Perda de foco: são tantas informações que ficamos perdidos sem saber qual 
caminho seguir;
• Procrastinação: são tantas informações que você fica paralisado, muitas vezes o 
raciocínio está extenuado e dessa maneira as coisas vão ficando para depois;
• Decisões equivocadas: você não sabe lidar com as informações que recebeu e dessa 
maneira pode tomar decisões equivocada e
• Cansaço mental e ansiedade: percebe um esgotamento da sua mente 
consequentemente não consegue cumprir as tarefas nos prazos isso acarreta uma 
ansiedade excessiva. 

 Se antigamente tínhamos como grandes geradores de informação o rádio, 
a TV, revistas e jornais, hoje lidar com a quantidade exacerbada de informação 
disponível não é uma tarefa nada fácil.  É notório que devido ao avanço tecnológico e 
a criação da internet houve um boom no que diz respeito ao processo de 
comunicação. Não só temos o rádio, a TV, revistas e jornais mas sim uma infinidade 
de serviços de streaming e conteúdo sobre demanda sem mencionar os blogs e redes 
sociais.

 Pequenas dicas para reduzir a sobrecarga de informação e ajudar na 
sua produtividade:
• Defina horários para responder mensagens: tente definir horários para responder 
e-mails e qualquer outra mensagem recebida por aplicativos. É claro que você não 
irá deixar de responder um cliente, entretanto treine seu cérebro para definir 
prioridades;
• Procure desligar as notificações do celular: muitos afirmam que os celulares são os 
vilões do excesso de informação. Procure se questionar se você realmente precisa ser 
notificado de cada ação que você tem nas redes sociais. Desligue a maioria das 
notificações e se possível estabeleça horários para consultar o celular;

Geovany Rosa Pires

VOCÊ SABE OUVIR

@professorgeovany



Dias Históricos
 O ano começou com muita gente achando ou que pandemia acabou ou que tem domínio sobre o vírus. Praias lotadas, 
muitas festas e aglomeração e a conta do descaso com o corona chegou para todos, até para quem priorizou passar as festas em 
tranquilidade. 
 Trágico, imperdoável e muito triste o que está acontecendo com a segunda onda da Covid-19 em Manaus. O número de 
doentes e óbitos por 100 mil habitantes é um dos maiores do mundo. É um problema histórico, mas sinto muita vergonha pelos 
amazônidas serem abandonados desta forma. Em qualquer país razoável, o que está acontecendo em Manaus derrubaria o prefeito, 
o governador e o Ministro da Saúde e até mesmo o presidente. O governador do estado dizendo que fez tudo certo, seguindo 
parâmetros técnicos, que tem que tomar decisões difíceis a cada dia, colocando a culpa do descontrole na chuva e na nova cepa do 
vírus, dizendo que está tudo sobre controle e agradecendo o apoio do governo federal. A certeza de impunidade é repugnante. 
Oportunistas, mentirosos e incompetentes. É pra chorar de raiva!

 Pelo que eu entendi, o objetivo principal da Coronavac é prevenir mortes e casos graves de Covid, e pra isso ela 
funcionou super bem (zero mortes e 78% não precisaram de assistência hospitalar). Uma vez vacinada, mesmo que a pessoa 
contraia o vírus, não necessitará de hospital. Ainda não sabemos o impacto da vacina sobre a transmissão comunitária. Ou seja, não 
resolve o problema inteiro, mas previne o colapso do sistema de saúde, o que já é muito importante e talvez o mais urgente para a 
gente retomar alguma normalidade em nossas vidas. Com as vacinas sendo aplicadas e com o passar do tempo, saberemos muito 
mais. Mas para conseguirmos produzir mais vacinas precisamos de insumo da China, que foi ofendida diversas vezes por alguns 
brasileiros nada diplomáticos e agora não se mostra muito disposta a liberar facilmente. 
 Foi meio chato ficar ouvindo o tecniquês da coletiva da Anvisa, mas ao mesmo tempo dá um alívio ver pessoas do 
governo que conseguem falar de forma racional, apresentando dados, com um PPT decente, completando frases e sem apelar para 
memes, sanfonas, emas, homofobia, boi-bombeiro, golden shower e outros conteúdos absurdos e paranoicos. Vacinas aprovadas e 
quando a enfermeira Mônica tomou a primeira dose da Coronavac em solo brasileiro, o coração foi a mil, o grito preso na garganta 
saiu e lágrimas de gratidão pela ciência foram inevitáveis! 

 Aí vem a questão da vacina, a briga política de um presidente com um governador, a polarização que não ajuda em nada, 
a vontade de tomar logo qualquer vacina (mas que a gente sabe que vai demorar pra vacinar todo mundo) enquanto negacionistas 
acreditam num “tratamento precoce” mais que comprovado que não funciona pra nada e dizem que não vão se vacinar. E fotos em 
defesa de um remédio ineficaz sendo apagadas de redes sociais na intenção de que a gente acredite que nunca existiram, chamando 
a gente de trouxa na caruda. 

 Pulando para a outra América, a do Norte, depois de quatro anos mentindo e piorando o mundo, Trump desagarrou-se 
da Casa Branca nos EUA depois de dar certo trabalho. Pode até ser que ele continue famoso entre seus fanáticos, mas não deve nem 
ter seu retrato pendurado na galeria presidencial da Casa Branca. Sua família toda virou persona non-grata será podada das festas e 
eventos da high society de Nova York. Sem falar que ele foi "cancelado" pelas plataformas digitais onde difundiu suas mentiras e 
discursos de ódio. Ele ainda tem chance de sofrer impeachment, mesmo depois de deixar o cargo, o que limitaria sua chance de 
concorrer novamente a presidente ou qualquer carreira política. Sem proteção diplomática, veremos quanto tempo dura essa 
marra toda. 
 E nas primeiras horas no cargo Biden/Harris assinaram a volta dos EUA para o Acordo de Paris sobre Clima e preparam 
a reversão da autorização para construção do oleoduto Keystone Pipeline, que atravessaria vários territórios indígenas. Duas 
pauladas na indústria de combustíveis fósseis logo de saída. Quem acha que isso não é importante, ou que falar sobre isso significa 
passar pano para o imperialismo dos EUA, precisa dar uma refrescada sobre prioridades mundiais nesse momento que a gente 
vive.
 Estes primeiros dias foram históricos!

 Alessandra Leão

 O segundo equívoco é do representante do Exército que assina 
carta enviada à revista. Poderia ter argumentado como acima, 
demonstrando que a responsabilidade não é da instituição militar, a qual 
não nomeou os ministros. Mas foi por outro caminho. Declara “ignorância 
histórica” por parte do colunista da revista, apresentando versão 
romanceada da história. Por exemplo, nega que a instituição militar algum 
dia tenha sido responsável por mortes de brasileiros, negativa essa que só 
pode prevalecer enquanto os leitores desconhecerem a história das 
torturas e mortes sob o regime militar, entre outros episódios. Fala da 
“democracia, pela qual o Exército combateu nos campos de batalha da II 
Guerra Mundial”, quando a história registra que a participação brasileira 
naquela guerra deveu-se ao afundamento de navios brasileiros atribuído a 
submarinos alemães, sem nenhuma relação com ideologia política. 

 Vejo equívocos de parte a parte. O primeiro é do colunista da 
revista, que trata os atos de alguns generais no governo como se fossem 
atos do conjunto das Forças Armadas. É necessário considerar que o atual 
presidente, com todas as contraindicações de sua biografia, foi eleito pela 
maioria do povo brasileiro, não foi imposto pela força. Se há alguma culpa 
nisso, é de quem desconsiderou as advertências e votou. Não se pode 
culpar a instituição pelo que alguns de seus integrantes fazem fora dela, 
porque a atividade de militar e a de ministro não se confundem. Isso faz 
lembrar uma fala do profeta Jeremias: “Nesses dias já não se dirá: Os pais 
comeram uvas verdes e os dentes dos filhos se embotaram [perderam o 
corte]. Mas casa um morrerá por sua própria falta”. 

 O comando do Exército reagiu, exigindo retratação da revista. A 
revista, por sua vez, declarou que o texto questionado é opinião do 
colunista, não significando posição do próprio veículo de comunicação. É 
uma forma sutil de tirar o corpo fora sem assumir. A verdade é que os 
editores, no comando de uma publicação do grupo Globo, devem pensar 
exatamente como o colunista escreveu. Afinal, o grupo está em guerra 
contra o governo.

 Esta semana, um colunista da revista Época publicou um artigo 
com o título “Na pandemia, exército volta a matar brasileiros”. A referência 
é ao descaso do atual governo com a questão da covid-19, bem como aos 
muitos militares em postos elevados do governo, inclusive o ministro da 
saúde. O colunista acusa o morticínio como um projeto de governo.

 Depois de 21 anos de regime militar, as Forças Armadas 
brasileiras saíram do governo por baixo, tendo enfrentado as 
manifestações conhecidas como Diretas Já, com a economia arrasada por 
conta do endividamento exagerado que os governantes militares 
promoveram. O melhor que podem fazer hoje é não se envolverem 
diretamente na confusão governamental, deixando as uvas verdes serem 
comidas apenas pelo capitão e os generais subservientes a ele. Assim, 
preservarão os dentes.

Uvas verdes

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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Clube de Mães de Cachoeira
de Minas tem nova diretoria

para 2021

Oportunidade de Negócio

(35) 9 9894-3967

3472-2091

9 8439-6541

Valor: R$ 120.000,00

Loteamento novo
próximo a APAE

documentação ok
área do terreno:  200,00 m²

        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.

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.

COMUNICADO IMPORTANTE

Presidente: Meire Vieira Andrade

Tesoureira: Maria de Fátima Rezende Oliveira

Fernanda Helena Pereira de Faria

Márcia Helena de Oliveira Costa

Diretoria eleita para o ano de 2021 a 2023

2ª Tesoureira: Marcília de Cássia Oliveira Costa

Secretária: Isolina Maura da Silva Lopes

O objetivo das voluntárias é dar seu tempo para 
orientar, ensinar e promover a auto-estima de 
mulheres, jovens e adolescentes.
Na sede da entidade, as mulheres produzem e 
comercializam semanalmente produtos como 
crochê, tricô e bordado. Os produtos das 
mulheres integrantes do grupo podem ser 
encontrados ainda no Mercado da Arte.

2ª Secretária: Rita de Cássia Lemes da Costa 
Santos

Maria Benedita Pereira Costa
Deolinda Machado Leão

No último 14 de janeiro, o Clube de Mães Clarice 
Ribeiro Costa Machado elegeu a diretoria para o 
biênio 2021-2023. A diretoria é formada por doze 
mulheres que se reúnem semanalmente para a 
confecção de diferentes formas de artesanato. 
Com linhas, agulhas e tecidos, elas aprendem e 
ensinam novas técnicas e colocam a criatividade 
em prática, em produtos cheios de detalhes e 
carinho.

As reuniões do Clube de Mães acontecem toda 
quinta-feira, das 14h às 17h e são abertas a todas 
as mulheres da comunidade.

Conselho Fiscal:
Efetivos

Angelita Gomes Rezende Oliveira

Vice-presidente: Raquel Edwiges Carneiro 
Cunha

Suplentes:

Telma Machado dos Santos 

Obras de reforma e ampliação
do Fórum de Cachoeira entram

na etapa de fundação

De acordo com a Assessoria de Imprensa do 
Tribunal de Justiça de Minas Gerais, parte da 
edificação existente está sendo demolida para 
a realização da troca de pisos e revestimentos. 
“O barracão de obra construído é para 
armazenamento de materiais, equipamentos, 
escritório, vestiário e banheiros para os 
funcionários. Ele foi construído pela própria 
equipe da obra com madeirites, compensados, 
alvenaria e caibros de madeira para melhor 
convivência e organização durante a execução 
da obra”, informou por e-mail.

Com a reforma e ampliação do prédio do 
Fórum Deputado Christovam Chiaradia, a 
comarca está atendendo na Rua Getúlio 
Vargas. Já o Cartório Eleitoral está em um 
cômodo na Rua Cel. Portugal. 

O imóvel terá 902,16 m² de área construída, 
distribuído em dois pavimentos. No primeiro 

andar funcionarão a Defensoria Pública, a 
Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), 
Ministério Público, Administração, sala para 
os oficiais de justiça, setor psicossocial e 
garagem. No segundo andar será instalado o 
salão do júri, espaço para testemunhas, 
Juizado Especial, Centro Judiciário de 
Solução de Conflitos e Cidadania (Cejusc), 
vara judicial, entre outros ambientes.

O projeto da reforma e ampliação do Fórum 
Christóvan Chiaradia foi apresentado no dia 
24 de junho do ano passado, pelo então 
presidente do Tribunal de Justiça de Minas 
Gerais (TJMG), desembargador Nelson 
Missias de Morais, de modo remoto e através 
do Facebook devido à pandemia do novo 
Coronavírus (COVID-19).

A obra do prédio do Fórum Deputado 
Christovam Chiaradia está na primeira fase. A 
empresa Flechan Construtora Ltda, de Belo 
Horizonte, contratada para a reforma e 
ampliação do imóvel está realizando a etapa 
de fundação. As obras do Fórum Deputado 
Christovam Chiaradia foram iniciadas no dia 
26 de novembro e a expectativa é que as 
benfeitorias no prédio sejam concluídas no 
dia 21 de novembro de 2021.  A obra é 
avaliada em R$ 2.820.007,49.
A empresa que venceu a concorrência para 
reformar e ampliar o prédio contratou 23 
trabalhadores. A expectativa, porém, é de que 
a mão-de-obra chegue a 30 colaboradores.

O Fórum atende, em Primeira Instância, uma 
população de mais de 22 mil habitantes de 
dois municípios, Cachoeira de Minas e 
Conceição dos Ouros. A Zona Eleitoral, 
instalada no prédio do Fórum Christovam 
Chiaradia, abrange ainda o município de 
Estiva.

Sábado, 23 de janeiro de 2021
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Minas Consciente: Cachoeira de
Minas e Conceição dos Ouros

permanecem na onda vermelha

Em comparação com o boletim divulgado 
no dia 6 de janeiro, quando a região do Sul 
de Minas regrediu para o onda vermelha, 
foram 16.763 novos casos confirmados e 
171 óbitos.

Somente podem funcionar, de portas 
abertas, serviços essenciais, como bancos, 
farmácias, padarias e supermercados.

O Comitê Extraordinário Covid-19 do 
Governo de Minas divulgou na última 
quarta-feira, 20, as classificações de todas as 
macro e microrregiões do Estado. O Sul de 
Minas, que engloba os municípios de 
Cachoeira de Minas e Conceição dos Ouros, 
foi mantido na onda vermelha do programa 
Minas Consciente. A região permanece na 
fase mais restritiva pela terceira semana 
consecutiva. 

Na onda vermelha foram mantidas ainda 
mais nove regiões. Em todo o Estado, 10 das 
14 macrorregiões se encontram na fase mais 

restritiva (Oeste, Centro, Jequitinhonha, 
Leste, Leste do Sul, Nordeste, Vale do Aço, 
Sudeste, Centro-Sul e Sul). Outras três estão 
na onda amarela (Norte, Noroeste e 
Triângulo Norte). Já a região Triângulo Sul 
permanece na onda verde.

De acordo com o Governo de Minas, a 
permanência ocorre por conta do aumento 
d e  1 9 %  n a  t a x a  d e  i nc i d ê nc i a  d o 
coronavírus no estado na última semana. 

Ao todo, Minas Gerais já registrou 677.809 
casos confirmados da doença, sendo 14.010 
óbitos, de acordo com o boletim da 
Secretaria de Estado de Saúde de Minas 
Gerais (SES-MG) divulgado ontem, 22. No 
Sul de Minas, 69.430 pessoas foram 
contaminadas com a doença. Outras 1.394 
pessoas morreram devido a complicações 
causadas pela Covid-19.

Serviços de ambulantes de alimentação;

Bares e restaurantes (somente para 
delivery ou retirada no balcão);

Veja os setores que tem funcionamento 
permitido na onda vermelha:

Supermercados, padarias, lanchonetes, 
lojas de conveniência;

Açougues, peixarias, hortifrutigranjeiros;

Bancos, casas lotéricas, cooperativas de 
crédito;

Vigilância e segurança privada;
Serviços de reparo e manutenção;

C o n s t r u ç ã o  c i v i l  e  o b r a s  d e 
infraestrutura;

(Com informações de Assessoria de 
Imprensa do Governo do Estado de 
Minas Gerais)

Farmácias, drogarias, lojas de cosméticos, 
lavanderias, pet shop;

Lojas de informática e aparelhos de 
comunicação;
Hotéis, motéis, campings, alojamentos e 
pensões;

Comércio de veículos, peças e acessórios 
automotores.

Municípios da região registram
124 novos casos de Covid-19

O  nú m e ro  d e  c on fi r m a ç õ e s  d o  n ov o 
c o r o n a v í r u s  t e m  a u m e n t a d o 
consideravelmente. Nas duas cidades de 
circulação do jornal Folha Popular, foram 
registrados 124 novos casos nos últimos 15 dias, 
segundo dados publicados pelas Secretarias 
Municipal de Saúde. São elas: Cachoeira de 
Minas e Conceição dos Ouros.

Desde o inicio da pandemia, Cachoeira de 
Minas apresentou 318 casos confirmados e 273 

recuperados da Covid-19. Um paciente de 
Cachoeira de Minas encontra-se internado.

Em 2021, foram registrados 175 novos casos nos 
dois municípios do jornal Folha Popular. Os 
números são comparados com os boletins 
divulgados pelas secretarias municipais de 
saúde no final de 2020.

Conceição dos Ouros registrou 257 casos 
confirmados e 215 recuperados nos 10 meses de 
pandemia do corona vírus. Atualmente, 3 
pacientes seguem  internadas no Hospital das 
Clínicas Samuel Libânio.

Cachoeira de Minas soma mais 54 novos casos 
de Covid-19, segundo boletim da última sexta-
feira, 22. Também são 32 novos recuperados no 
mesmo período. Uma pessoa morreu no último 
19 de janeiro em consequências da Covid-19. A 
Secretaria Municipal de Saúde não informou 
mais detalhes da pessoa que veio a óbito. Com 
esse óbito, o município chega a um total de 4 
vítimas de coronavirus desde o inicio da 
pandemia, em março. 

De acordo com o boletim epidemiológico 
divulgado ontem, 20, Conceição dos Ouros teve 
70 novos casos de contaminados e 47 
recuperados nas últimas duas semanas. Uma 
pessoa morreu- um homem de 76 anos que 
estava internado. No município, 8 pessoas 
morreram desde o inicio da pandemia em 
consequência da Covid-19.

O levantamento mostra os casos confirmados, recuperados e
óbitos nas últimas duas semanas, nas cidades de circulação do

jornal Folha Popular, Cachoeira de Minas e Conceição dos Ouros.

Sábado, 23 de janeiro de 2021
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Em dia histórico, municípios da região vacinam trabalhadores
da saúde contra Covid-19

A imunização aconteceu simultaneamente nos municípios de Cachoeira de Minas e Conceição dos Ouros.

Municípios da região recebem lote de 7.750 seringas agulhadas
para vacinação contra a covid-19

Resultados- Graças às ações de prevenção e 
combate à covid-19, Minas segue como o estado 
brasileiro com a menor taxa de mortalidade da 
doença por milhão de habitantes. Desde o início 
da pandemia, uma série de medidas foi tomada 
com antecedência, como ampliação de leitos de 
UTI (de 2.072 em fevereiro para cerca de 3.900 
atualmente), distribuição de 1.047 respiradores 
aos municípios e investimento de R$ 2,2 bilhões 
no combate à doença.

(Com informações Marcelo Barbosa/ Imprensa 
Governo de Minas Gerais)

 sempre usar máscara, evitar aglomerações e fazer 
a higienização constante das mãos.

Alerta- O Governo de Minas também segue 

orientando a população mineira em relação aos 
cuidados a serem mantidos para controle da 
covid-19, em atenção ao aumento dos índices de 
transmissão da doença. A recomendação é

Os municípios de Cachoeira de Minas e 
Conceição dos Ouros, na área de abrangência do 
jornal Folha Popular, receberam 7.750 seringas 
agulhadas em preparação antecipada para a 
vacinação contra à Covid-19. O imunizante 
foram encaminhados pelo governo do estado 
para serem utilizados na aplicação da primeira 
dose da vacina. Ao todo, 20 milhões das 50 
milhões de unidades adquiridas pelo governo do 
estado foram distribuídas as 28 regionais de 
saúde.
Na microrregião da Superintendência Regional 
de Saúde de Pouso Alegre, que abrange uma 
população de quase 1 milhão de habitantes 
distribuída em 53 municípios, 318 mil unidades 
foram entregues pelo governo estadual. 
Cachoeira de Minas recebeu 4.060 seringas 
enquanto Conceição dos Ouros, 3.690.
A chegada e inicio da distribuição dos primeiros 
lotes de seringa agulhada para a vacinação contra 
a covid-19 na microrregião foi acompanhada 
pelo governador Romeu Zema, durante visita a 
Pouso Alegre no último 12 de janeiro.
Em visita, Romeu Zema ressaltou o planejamento 
do Estado ao adquirir as seringas agulhadas de 
forma antecipada. “Como venho afirmando, o 
mineiro terá um processo de vacinação 
totalmente estruturado e seguro. Estamos 
trabalhando com agilidade e eficiência para 
garantir que a população seja imunizada o mais 
rápido possível. Por isso decidi acompanhar de 
perto esse processo tão importante de entrega e 
distribuição das seringas”, garantiu.
Medidas e�cazes- Com a elaboração do Plano de 
Contingenciamento, ainda em setembro do ano 

passado, o Governo de Minas se organizou e se 
estruturou antecipadamente para garantir mais 
agilidade na aplicação das vacinas na população 
mineira assim que o governo federal iniciar a 
distribuição dos imunizantes.
O Plano de Contingenciamento para Vacinação 
contra a Covid-19, formulado desde setembro do 
ano passado pelo Governo de Minas, também 
definiu a compra de 617 câmaras refrigeradas 
para o armazenamento das vacinas.
As medidas adotadas com rapidez e eficiência em 
Minas garantiram ao estado a menor taxa de 
mortalidade da doença por milhão de habitantes. 
O governo estadual ainda ampliou o número de 
leitos de UTI (de 2.072 em fevereiro para cerca de 
3.900 atualmente), assim como distribuiu mais de 
mil respiradores.
Foi criado ainda o plano Minas Consciente, 
l i g a d o  à s  s e c r e t a r i a s  d e  E s t a d o  d e 
Desenvolvimento Econômico (Sede) e Saúde 
(SES-MG), com o objetivo de analisar os 
impactos da pandemia e garantir a retomada de 
forma segura e gradual da economia, orientando 
o comércio nos municípios.

As seringas enviadas aos municípios de Cachoeira de Minas e Conceição dos Ouros integram o Plano Estadual para Vacinação contra a doença.

Segundo a Secretaria Estadual de Saúde 
(SES-MG), cada município fica responsável 
por buscar seu quantitativo de vacinas na 
unidade a qual pertence.

 Quando novas remessas da vacina forem 
sendo enviadas pelo Ministério da Saúde, a 
vacinação ocorrerá seguindo os grupos 

prioritários, a partir das datas que serão 
informadas futuramente.

A campanha de imunização contra a Covid-
19 foi lançada na última quarta-feira (20), 
com o ato simbólico de imunização de 
trabalhadores da área de saúde. Esta é a 
primeira remessa de vacinas destinadas às 
cidades que compõem a Superintendência 
Regional de Saúde de Pouso Alegre. São 
18.080 doses de imunizantes CoronaVac que 
foram distribuídas as 53 cidades da região, 
entre elas Cachoeira de Minas e Conceição 
dos Ouros. Cachoeira de Minas recebeu 25 
doses de imunizantes, enquanto Conceição 
dos Ouros, 32.

E o primeiro ourense vacinado foi o técnico 
em enfermagem Fábio Augusto Lino, o 
Fabinho. Ele atua na saúde pública de 
Conceição dos Ouros há 6 anos.

Segundo o Plano Nacional de Imunização, 
serão vacinados neste primeiro momento os 
trabalhadores da saúde, seguidos de pessoas 
idosas residentes em instituições de longa 
permanência, pessoas com mais de 18 anos 
com deficiência, residentes em residências 
inclusivas e população indígena vivendo em 
terras indígenas.

Cerimônia- Em Cachoeira de Minas, a 
vacinação simbólica aconteceu na Unidade 
Básica de Saúde (UBS) do bairro Vista 
Alegre, com a presença do prefeito Dirceu

A imunização nos municípios de Cachoeira 
de Minas e Conceição dos Ouros ocorreu 
por volta das 17h, em ato simbólico de inicio 
de vacinações. Ela foi realizada um dia 
depois que chegou a Superintendência de 
Saúde. As regionais ficaram responsáveis 
pelo repasse das doses da vacina contra a 
Covid-19. Pouso Alegre foi o segundo 
município da região a realizar a imunização, 
sendo que Alfenas teve a primeira vacina 
aplicada no Sul de Minas.

Além de alguns profissionais da Saúde, as 
vacinas em Conceição dos Ouros foram 
destinadas os técnicos e cuidadores do Lar 
São Vicente de Paula.
A distribuição das doses de CoronaVac pelo 
Governo de Minas Gerais para todo o estado 
teve início na manhã da última terça-feira, 
19, em Belo Horizonte.  Minas Gerais 
recebeu 557 mil vacinas. Destas, 60 mil 
ficaram em Belo Horizonte e as demais 
foram encaminhadas para as regionais. No 
Sul de Minas, as vacinas foram distribuídas a 
quatro regionais: Alfenas (6.000 doses); 
Passos (9.480 doses); Pouso Alegre (18.080 
doses) e Varginha (17.120 doses).

A  l o g í s t i c a  d e  t r a n s p o r t e  d a 
Superintendência Regional de Saúde de 
Pouso Alegre às 53 cidades envolveu a 
Policia Militar.

A primeira cachoeirense que foi vacinada 
contra a Covid-19 foi a auxiliar de limpeza 
Elis Regina A. dos S. Vilela , a dona Lili como 
é conhecida, Ela trabalha no Plantão Médico 
(Centro Municipal de Saúde), local onde é 
atendido os pacientes com quadro mais 
grave da doença, bem como todas as demais 
urgências e emergências do município. 

Outras fase da vacinação- A primeira fase de 
vacinação contou com apenas 10,8 milhões 
de doses da vacina contra o covid-19 em 
território nacional. A quantia imuniza 
apenas 5,4 milhões de brasileiros, o 
equivalente a cerca de 2,5% da população do 
país.
As vacinas são produzidas pelo Instituto 
Butantam. Os materiais necessários para a 
produção da vacina vêm da China.

Prevenção- A vacina é a única forma capaz 
de combater a ação do vírus, minimizar 
casos graves da doença e impedir mortes. 
Mesmo assim, se faz necessário o uso 
contínuo e correto das máscaras de proteção, 
a higienização constante das mãos e as 
medidas  de  distanciamento. Evitar 
aglomerações diminui consideravelmente a 
circulação do vírus e a infecção das pessoas.

 D'Ângelo de Faria e do Secretário Municipal 
de Saúde Jorge Leonardo Narcy.
Em Conceição dos Ouros, o ato simbólico 
foi realizado no Posto de Saúde do bairro 
Centro, com a presença do prefeito Luís 
Fernando Rosa de Castro, da primeira dama 
Ana Micheline de Carvalho Castro, do vice-
prefeito Rinaldo Alves Corrêa, do diretor de 
Saúde Alexandre  Vieira  Afonso, da 
presidente da Câmara  Fernanda Michele de 
Oliveira e Silva  e dos vereadores Adriana 
Carvalho da Fonseca Arêas, Antônio Carlos 
de Almeida Júnior, Bruno Eduardo Viana, 
Danilo Augusto de Castro e Fernando de 
Oliveira Barbosa.

Sábado, 23 de janeiro de 2021
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Prefeito Dirceu do Zé Bigode
teme acidentes com retirada

do radar eletrônico

Em oficio encaminhado 
p a r a  o  D e p a r t a m e n t o 
Nacional de Infraestrutura 
de Transportes (DNIT) na 
última terça-feira, 19, Dirceu 
do  Z é  Bigo de, como é 
con he c ido, s o l ic i tou  a 
r e i n s t a l a ç ã o  d o  r a d a r 

eletrônico no trevo.A retirada de um radar 
eletrônico do trevo de acesso 
ao município de Cachoeira 
de Minas, na BR 459, no dia 
1 4  d e  j a n e i r o ,  v e m 
preocupando autoridades e 
lideranças do município, 
entre elas, o prefeito Dirceu 
D'Ângelo de Faria, que teme 
que os acidentes voltem a 
acontecer no local. 

 Segundo ele, a retirada do 
equipamento coloca em 
risco a vida dos usuários da 
rodovia e moradores, já que 
muitos  motoristas  têm 
t r a f e g a d o  e m  a l t a 
velocidade. “A localidade 
acima referida apresentava 
altos índices de acidentes 
au t o m o b i l í s t i c o s , q u e 
i n fe l i z m e nt e  c e i f a r am 
m u i t a s  v i d a s .  Ap ó s  a 
i n s t a l a ç ã o  d o  r a d a r  o 
número de acidentes foi 
bastante reduzido, visto que 
a  v e l o c i d a d e  m á x i m a 
permitida era de 40Km”, 
afirmou Dirceu, no ofício.

Câmara devolve mais R$ 500 mil à Prefeitura de Cachoeira de Minas
e indica uso em obras de infraestrutura

O valor repassado para as despesas do Poder 
Legislativo somente pode ser gasto na Câmara 
Municipal, e os vereadores não tem autonomia 
para executar nem investir em obras públicas. 
Sendo assim, os vereadores indicaram ao prefeito 
Dirceu D'Ângelo de Faria (DEM) para que a 
devolução das sobras do repasse da Câmara 
Municipal do ano de 2020 fosse destinada a obras 
de canalização de esgoto do bairro Alto das Cruzes 
(foto) e para asfaltamento do trecho da estrada do 
Distrito do Itaim, no acesso a ponte que liga o local 
ao município de Pouso Alegre (MG). 

No mandato de 2017 a 2020, a Câmara de 
Cachoeira de Minas economizou R$ 1.747.953,60 
mil e devolveu ao Poder Executivo, de acordo com 
informações do Portal Transparência.
Entenda a devolução- Os recursos do Poder 
Legislativo provêm de repasses anuais realizados 
pelo Poder Executivo. O Poder Legislativo tem 
total autônoma de investir em melhorias na Casa 
Legislativa em 100% do valor caso julgue 
necessário. Quando o valor não é gasto, por lei, a 

Câmara é obrigada a devolver o montante ao 
Município. No entanto, o Poder Executivo poderá

As intervenções na canalização da rede de esgoto 
do bairro Alto das Cruzes, por exemplo, são uma 

antiga reivindicação dos moradores e dos 
parlamentares. No dia 12 de janeiro deste ano, o 
vereador Carlos Raymundo de Rezende (PTB) 
protocolou mais um pedido ao Poder Executivo, 
que é conduzido por Dirceu D'Ângelo de Faria. 
Em 14 de outubro de 2019, Carlinho da Tonha, 
como é conhecido o parlamentar, já havia cobrado 
intervenções nessa rede de esgoto, mas não foi 
atendido pelo Poder Executivo.

No último 30 de dezembro, a Câmara Municipal 
de Cachoeira de Minas, através de seu presidente 
Paulo Dionísio Filho (PP) devolveu das sobras do 
repasse o valor de R$ 500.473,48 ao Poder 
Executivo. 

utilizar os recursos nos setores que julgar mais 
necessários.

Sem contrato, radares são
retirados da BR 459

De acordo com a nota enviada ao jornal 
Folha Popular, os radares serão substituídos 

assim que uma nova empresa vença a 
licitação. “Os equipamentos são instalados 
após a aprovação dos projetos e, depois da 
instalação, passam por aferição do Inmetro. 
Somente após essas etapas, iniciam a 
operação, efetivamente”, informou o DNIT.

Um dos radares que foi retirado está 
localizado no trevo de Santa Rita do Sapucaí, 
que liga a BR 459 com a MG 173. O local leva 
a cidades como Cachoeira de Minas (MG) e 
Conceição dos Ouros (MG), além de ser um 
dos acessos ao litoral. O 'Trevo da Morte' 
como ficou conhecido já foi campeão em 
flagrantes de excesso de velocidade, em 2018.

Ainda em nota, o DNIT afirmou que “está 
cumprindo o acordo judicial homologado 
em julho de 2019 pela Justiça Federal para a 
instalação de 1.140 radares eletrônicos em 
todo o território nacional, visando o controle 
de velocidade em faixas de tráfego com 
criticidade 'média', 'alta' e 'muito alta'”.

Com o vencimento do contrato da empresa 
responsável por operar os radares nas vias 
federais da BR 459, entre Poços de Caldas 
(MG) e Lorena (SP), os medidores de 
velocidade foram desligados e em seguida 
retirados no último 14 de janeiro. Apenas 7 
medidores fixos de velocidade foram 
mantidos, um no KM 84, em Congonhal; um 
no KM 94, entre Congonhal e Pouso Alegre; 
quatro em Pouso Alegre, entre a entrada do 
bairro Belo Horizonte e o Serra Sul Shopping 
e um no KM 146, entre Santa Rita do Sapucaí 
e Piranguinho.

Esse radar foi instalado em 11 de outubro de 

2016 depois de pedidos e protestos de 
moradores contra a insegurança no local, 
que teve vários acidentes com morte 
registrados. Um movimento criado por 
amigos chegou a colocar cruzes e faixas no 
trevo para lembrar das vidas que foram 
perdidas no trecho. Além disso, cerca de 200 
veículos fizeram uma carreata pedindo 
mudanças urgentes ali. O sistema permitia 
40km/h como velocidade limite.
Resposta do DNIT- O Departamento 
Nacional de Infraestrutura de Transportes 
(DNIT) informou, por meio de sua 
assessoria, que “contrata os serviços de 
fiscalização eletrônica de velocidade por 
meio de licitação. Os equipamentos 
instalados pertencem à empresa que venceu 
a licitação e foi contratada pelo DNIT. 
Quando o contrato acaba, a empresa deve 
retirar os equipamentos”.

Os equipamentos que controlavam a velocidade no trevo que liga Pouso Alegre,
Santa Rita do Sapucaí e Cachoeira de Minas foram retirados.

Fã de Raul Seixas transforma a casa
para guardar acervo do cantor

Os amigos de José Carlos comemoraram inclusive 
os 30 anos do falecimento do cantor, no dia 21 de 
agosto de 2019. A celebração aconteceu ao som de 
músicas de Raul Seixas. Na ocasião, o casal Adalto 
Marcelino dos Santos e Cleidy Silva incorporou 
'Raul Seixas e Janis Joplin'. 

José Carlos conta que os itens estavam guardados 
em caixas de papelão até que alugou uma casa na 
rua Ernane Guerzoni, nº 170, no bairro Centro, há 
quatro anos.

Um fã de Raul Seixas foi além da admiração ao 
ídolo. Ele decidiu transformar a casa onde mora, 
em Cachoeira de Minas (MG), em um museu onde 
reúne diversos itens que remetem à vida e obra do 
cantor.
No local, José Carlos de Oliveira Lopes, de 51 anos, 
guarda um acervo de discos e recortes de recordes 
de jornais e revistas que citam o cantor.
A paixão por Raul Seixas começou ainda na 
infância e, a coleção de itens, teve inicio em 1995. 
“Eu fui colecionando os itens relacionados ao 
cantor, comprando em sebos ou ganhando de 
amigos”, disse.

Organizado, José Carlos foi transformando os 
cinco cômodos em um pequeno museu ao músico. 
Na decoração das paredes, as lembranças do 
músico falecido aos 44 anos de idade estão em 
pôsteres ou recortes de revistas e jornais. 
E a casa é um 'point' de encontros de amigos e fãs 
de Raul Seixas. “O que é mais legal na Casa do Raul 
Seixas, além da decoração, das fotos e pôsteres 
antigos e do rock'n'rol, é que lá a gente se encontra 
com o Zé Carlos Mandi. Um sujeito simples, 
carismático, bem-humorado e querido por muitos. 
Não conheço outra pessoa que goste tanto de 
reunir os amigos em sua casa, assim como ele faz. 
Viva a casa do Raul”, disse o comerciante Mário 
Augusto Faria Cunha, um dos amigos de José 
Carlos.

Sobre o cantor- Nascido em Salvador, em 28 de 
junho de 1945, Raul Seixas deixou registradas 312 
músicas, e conseguiu, como ninguém, transitar em 
diversos estilos, desde o rock, passando pelo baião, 
o samba, o brega, o iê-iê-iê e muitos outros. Nos 
seus 44 anos de vida, foi autor de inúmeros 
sucessos que são lembrados até hoje como Gita, A 
Metamorfose Ambulante e Maluco Beleza. Em 21 
d e  a g o s t o  d e  1 9 8 9 , R au l  s a i u  d e  c e n a 
definitivamente. Vítima da conta que chegou, 
depois de uma vida caminhando lado a lado com a 
perigosa mistura de álcool, uísque e cocaína, o 
cantor teve uma morte precoce, após amargar o 
ostracismo na carreira, antes da parceria com o 
vocalista do Camisa de Vênus.

Sábado, 23 de janeiro de 2021
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Atividades esportivas permanecem
suspensas por tempo

indeterminado na região

Me s m o  d i a nt e  d a  p a n d e m i a  d o  n o v o 
Coronavirus, Conceição dos Ouros realizou 
algumas competições esportivas nos últimos 10 
meses. No mês de novembro, o município teve os 
torneios da primavera de futsal e futebol, com a 
participação de 211 jogadores. As competições 
foram realizadas no Centro Educacional 
Christóvan Chiaradia e no Estádio Municipal 
João Ribeiro de Carvalho, respectivamente.

Quem está querendo jogar futebol ou praticar 
outros tipos de esportes coletivos nos municípios 
de circulação do jornal Folha Popular, Cachoeira 
de Minas e Conceição dos Ouros terá que esperar 
mais um tempo. Os decretos publicados pelas 
prefeituras dos dois municípios no inicio da 
semana mantém essas atividades suspensas por 
período indeterminado. Essa determinação é 
válida para o esporte amador em todo o 
município. Isso significa que ainda não há 
previsão para que ocorram treinamentos e 
disputas de campeonatos de futsal, vôlei, 
basquete, handebol, skate e nem jogos pelo poder 
público.

Estão suspensos ainda no município os treinos de 
futsal e handebol e as aulas fornecidas pelo 
Centro de Referência em Assistência Social 
(CRAS) como capoeira, zumba e ginástica. 

No município de Cachoeira de Minas, os jogos 
domésticos foram suspensos em 18 de março 
tanto no Centro Recreativo Esportivo Municipal 
Amélia Cândida de Faria como no Estádio 
Municipal José Tércius Costa, além de outras 
atividades esportivas como as aulas de vôlei, 
basquete, futsal, handebol e skate. Também foram 
suspensas as aulas da Escolinha de Futebol da RA 
Soccer. 
As competições que faziam parte do calendário 
de eventos do município como o Trilhão de 
Montain Bike e a Corrida pela Vida foram 
desmarcados em 2020, sem uma nova data. O 
município participava ainda da XV Mantiqueira, 
em Campos do Jordão, competição que ficou 

paralisada no ano passado. A última competição 
realizada no município foi o Campeonato 
Regional Cachoeirense de Voleibol Feminino 
2020, que teve as partidas decisivas no dia 15 de 
março do ano passado. 

O que está autorizado são as atividades físicas 
realizadas em academias. Mas, elas devem seguir 
às exigências sanitárias e ao comprimento das 
portarias que regulamentam a prevenção à covid-
19.

A última competição realizada em Conceição dos 
Ouros, antes do inicio da pandemia do 
coronavirus, foi o torneio em prol da APAE, no 
dia 15 de março. 

Em plena pandemia,
Dirceu do Zé Bigode nomeia

Coordenador de Esportes

O prefeito de Cachoeira de Minas, 
Dirceu D'Ângelo de Faria (DEM), 
realizou mais uma nomeação de cargo 
comissionado nesse segundo mandato, 
que foi publicada no site do órgão no dia 
15 de janeiro. Desta vez foi nomeado o 
ex-Secretário de Turismo, Cultura, 
Esportes e Lazer, Paulo Cézar de 
Oliveira , que volta  ao cargo de 
Coordenador de Esportes. Paulinho do 
Nego, como é  conhecido, hav ia 
assumido a Secretaria de Turismo, 
Cultura, Esportes e Lazer em 4 de junho, 
após Josemar Augusto do Prado Oliveira 
deixar a pasta para se candidatar a 
prefeito. A pasta de Turismo está sendo 
ocupada pela ex-vereadora Vera Lúcia 
Costa e Silva.
A nomeação acontece em plena 
pandemia, quando as at ividades 
espor t ivas  estão  para l isadas  no 
município.

Paulinho do Nego já ocupou o cargo de 
encarregado de esportes e lazer na 
gestão de Gilberto Nogueira Cellet 
(PTB). Ele foi vereador entre os anos de 
2013 a 2017. 

Mais uma vez a nomeação foi publicada 
com data retroativa, ou seja, apesar da 
publicação ter acontecido no dia 15 de 

janeiro, ela apareceu como sendo de 11 
de janeiro.

O ex-Secretário de Turismo, Cultura, Esportes e Lazer,
Paulo Cézar de Oliveira volta ao cargo de Coordenador de Esportes.

Conheça a rotina de Robson Vigilato, morador do
bairro Cachoeirinha, no atletismo

Robson Vigilato- O corredor tem 40 anos, é 
casado com a cachoeirense Ellen, tem dois 
filhos, Isadora e João Vítor, e pratica o esporte 
há 18 anos. É natural de Santa Rita do Sapucaí, 
mas vive no bairro Cachoeirinha há 11 anos. A 
primeira participação em prova foi na cidade 
de Estiva (MG). Antes, ele participava de 
esportes coletivos. Ele foi campeão pelo time 
do Santos, de Santa Rita do Sapucaí (2002) e 
pelo Ponte Preta, de Cachoeira de Minas 
(2003). A primeira vitória em corrida de rua 
foi em 2007. E de lá para cá coleciona 77 títulos 
d e  c amp e ã o  ge r a l  e  d ive rs a s  n ov a s 
oportunidades.

Robson Vigilato comentou que o ano de 2020, 
para a maioria dos atletas, foi desafiador. “Está 
sendo um momento bem diferente, acho que 
não só para os atletas, mas para todas as 
pessoas, é algo totalmente novo em todos os 
sentidos. No meu caso, tento me manter 
focado como se tivesse alguma competições 
programada, isso me ajuda. Acredito que o 
momento  é de se cuidar e preservar a saúde. 
Logo sairemos desta como atletas e pessoas”, 
disse.
O atleta coleciona medalhas, uma das mais 
expressivas foi conquistada em uma corrida 
que aconteceu entre os municípios de Penedo 
e Visconde de Mauá, no Rio de Janeiro, em 
2018. “A Muralha Marathon foi também a 
corrida mais sofrida. Corri com dores no 
tornozelo após ter sofrido uma torção três dias 
antes”, contou o atleta, que espera repetir o 
feito em 2021.

“Minha rotina é acordar as 4h30 para treinar 
nas estradas do bairro Cachoeirinha. São 
realizados seis treinos por semana e quando 
possível em dois períodos do dia. Nos finais de 
semana, os treinos são mais intensos e longos. 
Assim vou mantendo o condicionamento 
físico”, contou.

Para conseguir treinar e participar das 
competições, o atleta conta com apoio da 
empresa Vivavox Telecom. “É um apoio que 
me ajuda demais. Mas não é suficiente. Por 
exemplo, meu tênis percorre em torno de 300 a 
400 Km por mês e infelizmente não é possível 
trocá-lo quando necessário”, falou.

E ele deixa um conselho para aqueles que 
queiram praticar o atletismo. “É um esporte 
que faz bem para o corpo e a mente. Nem 
sempre a vitória virá fácil. Mas o aprendizado e 
as amizades conquistadas são maiores e mais 
honrosas do que qualquer medalha ou troféu”, 
finalizou Robson.

Mesmo com as dificuldades impostas pelo 
esporte, Robson não se desanima. “Posso dizer 
que  s ou  mu ito  fe l i z  c om  o s  t í tu lo s 
conquistados, todos têm a sua importância e 
reconhecimento pelos esforços”, disse.

Robson Vigilato, que é vigilante, tem se 
adaptado a vida que inclui um trabalho 
regular o dia todo e pouco tempo para 
exercícios físicos.

Robson expressou sua insatisfação com o 
poder público de Santa Rita do Sapucaí e 
Cachoeira de Minas em relação aos atletas 
que, diversas vezes, por falta de apoio do 

município, participam de competições 
nacionais representando outras cidades e não 
a cidade que nasceram, moram, treinam e 
vivem para o esporte. “Infelizmente, não tenho 
uma secretaria para representar. Foram 
muitas promessas políticas esquecidas pelos 
candidatos eleitos em ambas as cidades”, 
afirmou.

Quem quiser ser inspirado no esporte pode 
acompanhar  o  p erfi l  do  instangram 
@robsonvigilato. Nele o atleta compartilha 
momentos dos seus treinos exibindo muita 
garra e determinação.

Sem disputar provas desde de março do ano 
passado por conta da pandemia do novo 
coronavirus, o morador do bairro da 
Cachoeirinha, na zona rural de Cachoeira de 
Minas, Robson Vigilato tem adotado o 
isolamento social como forma de prevenção à 
C o v i d - 1 9 ,  m a s  s e m  d e s c u i d a r  d o s 
treinamentos. Em 2020, o atleta amador 
participou de apenas uma competição, a 7ª 
Indomit Pedra do Baú, em São Bento (SP), 
onde conquistou a terceira colocação geral.

Sábado, 23 de janeiro de 2021
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Após quase um ano, Padre Heraldo deixa comando
da Paróquia de São João Batista

A mudança no paroquiato de Cachoeira de 
Mi na s  fo i  anu nc i ad a  p e lo  arc ebi sp o 
metropolitano de Pouso Alegre, Dom José Luiz 
Majella Delgado, no dia 17 de dezembro.
O Padre Ivan Paulo Moreira, que estava como 
reitor do Seminário desde 2016, assumirá o 
comando da paróquia de Cachoeira de Minas. 
A missa da posse do novo pároco cachoeirense 
está prevista para ser realizada em fevereiro.

O padre Heraldo José dos Reis, que desde 1º de 
fevereiro de 2020 comandava a Igreja Matriz de 
São João Batista, assumiu o cargo de reitor do 
Seminário Arquidiocesano Nossa Senhora 
Auxi l iadora. Padre Heraldo é o atual 
coordenador arquidiocesano da pastoral 
presbiteral. A despedida de Cachoeira de Minas 
aconteceu na tarde do último 13 de janeiro, com 
a presença de 80 fieis, seguindo todos os 
protocolos de segurança impostos pelo comitê 
no enfrentamento da pandemia da Covid-19 
como isolamento social, uso de máscaras e 

álcool em gel e aferição de temperatura.

Padre Heraldo conduziu as missas de forma 
presencial e com a igreja lotada até o dia 18 de 
março, quando as mesmas foram suspensas 
devido a pandemia do novo coronavirus 
(Covid-19) após a declaração da situação de 
emergência pela Secretaria Municipal de 
Saúde. E as missas presenciais voltaram a ser 
realizadas no dia 5 de setembro, com um 

número restrito de fieis e seguindo todas as 
orientações de segurança e saúde. Entre os dias 
18 de março e 5 de setembro, as missas eram 
transmitidas de forma online pela página da 
Paróquia de São João Batista.

Vindo da Paróquia Sant'Ana, em Silvianópolis, 
Padre Heraldo José dos Reis era responsável 

pela administração paroquial e espiritual da 
Paróquia de São João Batista. Ele substituiu 
Padre Daniel Santini Rodrigues, que ficou à 
frente da paróquia por 8 anos.

Padre Heraldo dos Reis escreveu 13 textos no 
jornal Folha Popular, da edição nº 117, de 22 de 
janeiro a edição 129, de 19 de dezembro.
O jornal Folha Popular procurou o Padre 
Heraldo José dos Reis para uma entrevista, mas 
não obteve o retorno até o fechamento desta 
edição.

Fotos: João Carlos Costa.Fotos: João Carlos Costa.Fotos: João Carlos Costa.

Conheça os ganhadores da Campanha Natal Solidário

“Agradecemos a todos que nos 
ajudaram nesse resultado”

O Sicoob Credivass realizou no mês 
de dezembro realizou no mês de 
dezembro a Campanha Juntos a gente 
f a z  u m  Nat a l  S o l i d á r i o. E s t a 
campanha ocorreu através de curtidas 
nas redes sociais como instangram, 
f a c e b o o k  e  l i n k e d l i n . Fo r a m 
premiadas 5 instituições com um 

valor de R$ 2 mil cada. Entre as 
instituições contempladas estão o Lar 
São Vicente de Paula, de Conceição 
dos Ouros e a Associação de Pais e 
Amigos  dos  E xc ep c ionais , de 
C a c h o e i r a  d e  M i n a s .

Lar São Vicente de Paulo de Conceição dos Ouros e Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Cachoeira de Minas foram contemplados.

Praça da Bandeira, nº 30 - Centro
Cachoeira de Minas

(35) 3472-1058

Venha mergulhar em

nossos deliciosos

bolos
piscina!

vários
sabores!

faça a sua
encomenda

Sábado, 23 de janeiro de 2021
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A coluna desta edição nasceu de uma sugestão de nosso leitor, o músico José Luiz Gomes. O músico emprestou-nos o livro escrito na década de 60 do 
século passado por João Rezende, 'Timburé'. O livro foi lido e relido para entender toda a história do maestro. Foi uma leitura muito prazerosa.

E, nesta edição, o homenageado é o maestro João Rezende, que teve importante contribuição para a cultura de Cachoeira de Minas. Ele foi um dos 
regentes da quase centenária Sociedade Musical Eduardo Tenório.

Entre em contato com a redação do jornal Folha Popular para contribuir com esta coluna. O nosso contato é (35) 99875-8147 (WhatsApp). Você pode 
também mandar informações para o e-mail redacaofp@gmail.com.

As informações da história do maestro João Rezende foram passadas por seu neto Roberto M. Rezende.

A coluna 'Na Memória de Personalidades' busca eternizar as personalidades dos dois municípios de circulação do jornal Folha Popular, Cachoeira 
de Minas e Conceição Ouros.  É uma homenagem a pessoas que foram importantes em suas áreas de atuação.

Entre os inúmeros dobrados compostos 
citamos alguns, como Ideal, Itutinga, Zé 
Bento, Primeiro de Junho, São Francisco, 
São Benedito, Graciema, Itutiba, 

Timburê, Tonico Maria, Almofadinha, 
Sessenta e Nove, Ruy Barbosa, São Paulo, 
Dois de Dezembro, Queixoso, Melindroso, 
Caprichoso, Trinta de Agosto, Insípido, 
Irmãos Gomes e Ubatuba, para citar 
alguns. Os dobrados mais conhecidos 
são Primeiro de Junho, Boieiê, Barro 
Branco, Minas Gerais, Maria Bonita, 
Santo Antônio do Itaim, Monte Belo e 
Porto Sapucaí.

Nos anos 1962 e 1963, escreveu o livro de 
memórias “Timburé” , onde conta 
histórias da família e descreve a 
região, os bichos, costumes e histórias 
de sua juventude. 

Mas, sua trajetória foi marcada pela 
dedicação e amor à música. Era músico 
autoditada, multi instrumentista, 
maestro e compositor de muitos 
dobrados. Ele escreveu as partituras 
de cada instrumento da banda. Suas 
músicas são tocadas por bandas de todo 
país como a Banda Sinfônica de São 
Bernardo do Campo. 

Também foi pistonista na banda do Nenê 
Belmiro e na Bandinha. Essas bandas 
tocavam na rua e no coreto da praça. 
J o ã o  R e z e n d e  f e z  a  v a l s a 
Reconciliação, para o maestro Ademar 
Campos.

Aposentado, João Rezende tinha como 
seu maior prazer os passeios de carro 
pelas estradas da região. Era sempre 
acompanhado pela esposa Graciema. 
E em 7 de novembro de 1982 recebeu o 
diploma de honra ao mérito da 
Sociedade Musical Eduardo Tenório. 
Nessa mesma ocasião, seu nome foi 
imortalizado no prédio da sede social 
da instituição, localizado na Rua 
Cônego Braga. 
Viúvo, o músico faleceu no dia 28 de 
agosto de 2003, aos 101 anos, em Itajubá 
onde residia.

Fundada em 1º de junho de 1924, dia da 
emancipação da então Villa Cachoeiras, 
a Sociedade Musical Eduardo Tenório 
está intimamente ligada ao nome de 
grandes nomes que viveram suas vidas, 
acreditando na relevância cultural e 
social da música. 

Em 24 de maio de 1927, em Aparecida (SP), 
João Rezende casou-se com a professora 
Graciema de Castro Rezende. Dessa 
união que durou 71 anos, nasceram três 
filhos- a caçula Maria Auxiliadora 
Rezende Corrêa e os engenheiros Lauro 
de Castro Rezende e Paulo de Castro 
Rezende e doze netos.

João Rezende contou que o sitio do 
Retiro Cocuruto foi adquirido pelo pai 
e entregue para ele e o irmão Sebastião, 
a i n d a  j o v e n s .  “ P e l o  n o s s o 
comportamento até então, papai comprou 

por quatro contos de réis do velho 
português Constantino o Retiro do 
Cocuruto (denominação originada por 
uma espécie de corcova que havia quase 
no fim do espigão, divisa com o senhor 
Francisco Balbino Pereira), no Timburé, 
proximidade do Porto do Sapucaí, longe 
de Cachoeiras duas ou mais léguas de 
estradas ruins e deu a nós, isto é, deu, 
mas para pagarmos quando tivéssemos 
dinheiro, o que aconteceu, mas só anos 
depois, quando vendemos as mesmas 
terras por dezoito contos de réis”, 
relatou.

Nascido na Freguesia de São João 
Batista das Cachoeiras , atual 
Cachoeira de Minas, em 8 de julho de 
1902, descendente dos fundadores 
Ignácio da Costa e Rezende e Rosa 
Maria, João Rezende era filho de Luiz 
Gonzaga de Rezende e Francisca Ribeiro 
de Rezende. O pai Luiz Gonzaga de 
Rezende representou São João Baptista 
das Cachoeiras na Câmara Municipal de 
São José do Paraíso e foi prefeito da 
então Villa Cachoeiras. Os avós Tobias 
Novaes Rezende e Joaquim Lemes da 
Silva eram fazendeiros na região.
Autodidata tanto na leitura como na 
escrita, João Rezende estudou em escola 
apenas até o quarto ano do ensino 
fundamental. “A escola era só de 
meninos e era no sobrado do soalho 
barulhento do senhor Antônio Dionísio 

e era também onde sô Antonho (professor 
Antônio de Pádua Rabelo Campos) morava 
com a família...”, narrou João Rezende no 
livro “Timburé”. Ele relatou que o pai 
possuía boas condições financeiras e 
quis colocá-lo em ginásio em Pouso 
Alegre. “Tinha, mas eu não quis, preferi 
o trabalho pesado, oposto dos meus 
vinte e sete quilos”, completou.

E o maestro João Rezende foi um desses 
p e r s o nag en s  q u e  d e i x o u  s u a 
contribuição na história dessa 
instituição quase centenária. Ele 
deixou o seu legado tanto na formação 
de jovens músicos como na parte 
musical, com a composição de diversos 
dobrados.

Ele foi lavrador no sítio Timburé, do 
Retiro do Cocuruto (atual Porto 
Sapucaí), carreiro de boi e comerciante 
em Cachoeira de Minas. Seu comércio 
vendia principalmente produtos 
básicos que dificilmente as pessoas 
produziam em casa, como rapadura, sal e 
cachaça, mas também as talhadas feitas 
pela esposa, além de café, grãos, etc. 
Como lavrador, João Rezende plantava 
principalmente mandioca e milho. 
Também trabalhou na fabricação de 
polvilho.

Em seguida, o casal João e Graciema 
mudou-se para Lambari. Naquela 
localidade foi hoteleiro, proprietário 
do tradicional Hotel Rezende, hoje 
ainda em operação. E no fim dos anos 40 
do século passado, mudou-se para 
Itajubá .  Nesta cidade exerceu 
novamente a profissão de comerciante.

Sábado, 23 de janeiro de 2021
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Apae de Cachoeira comemora 20 anos de atendimento
aos cachoeirenses  mais especiais

A instituição conta com os seguintes profissionais: 
assistentes sociais, motoristas, fisioterapeutas, 
fonoaudióloga, terapeutas ocupacionais , 

psicólogas, médico neurologista, médico 
psiquiatra, médico pediatra, diretora, secretárias, 
supervisora pedagógica, professoras, monitoras, 
professor de informática, professor de música, 
monitora de artes, voluntários, profissionais de 
serviços gerais e serventes escolares.

Fundada em 22 de janeiro de 2001, a Apae foi 
idealizada pela assistente social municipal Rosana 
de Faria Costa com a participação e envolvimento 
de inúmeras pessoas nestes 20 anos, entre pais, 
alunos, profissionais das áreas de educação e saúde 
e da comunidade. A instituição foi criada a partir 
da necessidade de oferecer uma educação 
especializada aos alunos, que tinha a demanda 

aumentada. Os alunos e seus pais se deslocavam 
diariamente para a Apae de Santa Rita do Sapucaí. 

co-responsável pelas ações desenvolvidas e é peça 
fundamental dessa engrenagem! A Apae é 
resultado do trabalho conjunto de muitas mãos!”, 
disse a diretora Luciana Aparecida Dionísio, 
lembrando de Erasmo Ribeiro, que há 20 anos é 
voluntário da instituição. “A ele (Erasmo) nosso 
agradecimento especial pelo dom da doação, do 
compartilhar conhecimentos e pelo voluntariado! 
Seu trabalho é essencial para a Instituição”, 
completou.

É considerada “pessoa com deficiência aquela que 
tem impedimento de longo prazo de natureza 
física, mental, intelectual ou sensorial, os quais, em 
interação com diversas barreiras, podem obstruir 
sua participação plena e efetiva na sociedade, em 
igualdade de condições com as demais pessoas”.

“Nestes 20 anos de existência da Apae de 
Cachoeira de Minas, nosso agradecimento a cada 
pessoa que acredita e confia no trabalho da 
instituição, que direta ou indiretamente é

A Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais 
(Apae) completou ontem, 22, 20 anos de fundação 
em Cachoeira de Minas. A comemoração, sem 
festa devido à pandemia do novo coronavirus, é 
justa e necessária. Localizada na rua Anardino de 
Paula Cândido, no bairro Rosário, a instituição 
filantrópica e sem fins lucrativos mantém seus 
serviços de atendimento em saúde, educação e 
assistência social às pessoas com deficiência 
intelectual, múltipla e autismo.

Nestes 20 anos de história, a instituição se 
consolidou por meio de inúmeras conquistas 
como aprovação de legislação que possibilitou o 
recebimento de subvenção da Prefeitura 
Municipal ; construção da sede própria ; 
credenciamento ao Sistema Único de Saúde (SUS), 
passando a compor a Rede de Cuidados à Pessoa 
com Deficiência do Sistema Único de Saúde; 
ampliação da equipe técnica; capacitação da 
equipe técnica e melhoria contínua da qualidade 
do  atendimento  prest ado  à  p opu lação ; 
recebimento de diversos recursos de emendas 
parlamentares, editais do Fórum, de Furnas e 
outros, que possibilitaram a aquisição de 
equipamentos, veículos, materiais permanentes e 
materiais para oficinas terapêuticas e para 
atendimentos e implantação da Oficina de Artes e 
gestão da “Escola de Informática da Megatron”, por 
meio de parceria com a empresa Megatron.

Entidade filantrópica e sem fins lucrativos atende pacientes com deficiências intelectual, múltiplas e autismo e seus familiares.

Coronavírus: Novos decretos restringem
acesso aos comércios

Em Cachoeira de Minas, a prefeitura 
publicou no sábado o decreto que 
estabelecia novas l imitações ao 
funcionamento do comércio do 
município. Entre as regras estabelecia 
que bares, restaurantes e lanchonetes 
trabalhassem no sistema de delivery 
(entrega) ou retirada no local. Mas, o 

decreto proibiu a realização da feira 
livre na Praça João Dias de Quadros 
Aranha, que seria realizado no dia 
seguinte, 17. 

Após o Hospital das Clínicas Samuel 
Libânio, referência no atendimento 
regional, chegar a 93% de ocupação dos 
leitos de Unidade de Terapia Intensiva e 
o prefeito de Pouso Alegre Rafael 
Simões requisitar os leitos de UTI dos 
hospitais particulares do município e 
determinar o fechamento do comércio 
não essencial no último sábado, 16, 
prefeituras de cidades próximas 
estabeleceram novas regras para o 
funcionamento dos comércios. E este 
foi o caso dos municípios de Cachoeira 
de Minas e Conceição dos Ouros. 
Os decretos foram publicados após 
r e u n i ã o  d o s  p r e f e i t o s  c o m  o s 
vereadores e representantes dos setores 
de saúde, realizada na manhã de sábado. 

Em Conceição dos Ouros, o prefeito 
Luís Fernando Rosa de Castro reeditou 
no dia 18 de janeiro o decreto feito no 
último sábado, 16, em que obrigava os 
comércios a fecharem as portas ou a 
trabalharem somente no sistema de 
delivery ou com retirada no local. Com 
as alterações, a prefeitura flexibilizava o 
funcionamento de comércios como 
restaurantes, bares, pizzarias, padarias e 

l a n c h o n e t e s .  A s  a c a d e m i a s  e 
estabelecimentos com atividades 
estéticas, que ficaram fechados na 
segunda-feira, 18, voltaram a funcionar 
no dia seguinte mediante agendamento 
e com limite de pessoas dentro do 
estabelecimento.
To d a s  a s  r e g r a s  v i g e n t e s  a o s 
estabelecimentos comerciais podem 
ser conferidas no site das duas 
prefeituras da região. 

Mas, uma nova reedição do decreto 
feita pelo prefeito Dirceu D'Ângelo de 
Faria na última quarta-feira, 20, 
autorizou a realização da Feira Live 
“mediante a adoção dos critérios de 
prevenção estabelecidos pela Vigilância 
Sanitária do Município”. O novo 
d e c r e t o  p e r m i t i u  a i n d a  o 
funcionamento de restaurantes com 
um distanciamento de dois metros 
entre as mesas, sendo proibido o 
sistema de self servisse.

PELO WHATSAPPPELO WHATSAPP

RECEBA NOSSAS OFERTAS EXCLUSIVAS
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Medidas foram tomadas em função do número de casos e da taxa de ocupação do
Hospital das Clínicas Samuel Libânio.

Sábado, 23 de janeiro de 2021
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