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Os Municípios de Cachoeira de Minas e Conceição dos Ouros 

iniciaram a vacinação contra a Covid-19 em idosos. A vacinação 

deste grupo prioritário segue a nova recomendação do Plano 

Nacional de Operacionalização do Ministério da Saúde.
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Na coluna 'Na Memória de
Personalidades”,

o fundador de
Conceição dos Ouros. 

Começa construção da
sede própria da
Igreja Batista.

Escola do Legislativo de
Conceição dos Ouros

tem diversas atividades.

ENTREGA GRÁTIS EM CONC. DOS OUROS CACHOEIRA DE MINAS

a s u a m e l h o r o p ç ã o !

AV. BARÃO DO RIO BRANCO, 199 - CENTRO - CONCEIÇÃO DOS OUROS
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A casa mais vigiada do Brasil

Nunca dei uma espiadinha no Big 
Brother Brasil (BBB) nesses vinte e 
um anos, mas, vez ou outra, algum 
assunto acaba chegando até mim, 
pois sou usuário assíduo de redes 
sociais como instagram e facebook, 
onde uma boa parte do público 
narra diversos episódios do reality 
show da Rede Globo. O BBB possui 
sempre discussões que extrapolam 
a telinha. Em uma semana, os 
espectadores sabem quem são 
todos os participantes e o que 
faziam antes de entrar na 'casa mais 
vigiada do Brasil'.
Nessa edição, o BBB aposta na 
diversidade. Além de ter um 
número recorde de participantes 
negros, o reality show da Globo 
também tem a maior quantidade 
de LGBTs de sua história. São 
cinco: três homossexuais e dois 
bissexuais — todos negros. Isso fez 
com que se ampliasse discussões 
sobre raça, gênero e desigualdade 

social. O BBB, em toda a sua 
história, sempre mostrou um 
público engajado nos debates.
O reality show Big Brother Brasil 
foi lançado pela Rede Globo em 
2002 e segue a mesma fórmula, 
participantes em uma casa em 
busca de um prêmio em dinheiro. E 
durante meses, o programa segue 
com uma boa audiência.  Nesses 21 
anos, muitos ex-BBBs conseguiram 
manter o sucesso após o período do 
programa. Outros nunca mais 
vimos na mídia.
Deixo claro que eu nunca assisti a 
nenhum episódio desta edição do 
BBB e estou acompanhando 
apenas as discussões e alguns 
fragmentos do cotidiano dos 
Brothers, que acabam sendo 
compartilhados nas redes sociais. 
São esses comentários que me dão 
a noção do que rola dentro da casa.
A “casa mais vigiada do Brasil” 
possui uma versão reduzida da 

s o c ie dade , com cada  figura 
r e p r e s e n t a n d o  u m  t i p o  d e 
brasileiro e, com certeza, assuntos 
do cotidiano se fazem presente em 
diversos momentos do reality 
show. E, como é um espelho da 
sociedade.
O que mais me incomoda é ver que 
as pessoas estão mais engajadas na 
torcida a favor de um participante 
do que no próprio problema em si. 
As pessoas também se revoltam 
com algo que aconteceu na casa, 
m a s  fi c a m  a l h e i a s  a  a l g u m 
problema próximo delas.
E, assim, com polêmicas, vai 
s e g u i n d o  o  B B B  e  n ó s  s ó 
observando os entendidos do 
p r o g r a m a ,  m u i t o s 
desconhecedores das regras do 
programa.
E assim aguardaremos para saber 
quem será o próximo milionário e 
quem continuará ocupando um 
lugar do estrelato.
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Sede (35) 3653-1055, 7:00 as 11:00 / 13:00 as 17:00
Plantão 98445-7834 (24 horas)

X Red
Especialidade da casa9 8428-1806

Lanche de verdade!
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Padre Ivan
ivanjunior10@yahoo.com.br

 Caro leitor e leitora da Folha Popular, quero convidá-los 
a refletirem sobre o Tempo da Quaresma e sobre a Campanha da 
Fraternidade Ecumênica 2021. Devido a pertinência do tema, 
conclamo vocês, a acompanharem este tema nas próximas 
edições deste informativo.
 Em todos os anos, a Igreja convida os cristãos e cristãs a 
se prepararem para as festividades pascais com um tempo 
conhecido como tempo quaresmal. É bom lembrar que, as duas 
maiores solenidades que envolvem o Ano Litúrgico na Igreja são: 
a Páscoa e o Natal. São tão importantes estas solenidades, que 
precedem por tempos preparatórios. A Quaresma, portanto, é o 
tempo que nos prepara para a Páscoa do Senhor.
 O que é a quaresma e qual o seu sentido? Por Quaresma 
se entende os quarenta dias que cada cristão se prepara para 
celebrar o Mistério Pascal de Cristo, visando sua conversão. Ela 
recorda os quarenta anos que o povo de Deus caminhou no 
deserto, rumo à terra prometida. Faz memória também, dos 
quarenta dias que Jesus viveu o jejum no deserto se preparando 
para anunciar o Reino de Deus. Portanto, com a Quaresma o 
cristão é exortado a preparar o seu interior para a Celebração da 
Páscoa do Senhor.
 As práticas quaresmais se resumem na oração, no jejum 
e na caridade (esmola) (cf. Mt 6,1-6,16- 18). Assim, esta 
conversão faz o cristão examinar o seu caminho de seguimento à 
Cristo na relação com Deus, consigo mesmo, com o próximo e 
com a natureza.
 O que a Campanha da Fraternidade tem haver com a 
Quaresma? A Campanha da Fraternidade que teve o seu início 
no ano de 1964, em toda a Igreja Católica do Brasil, apresenta 
temas que são chagas na vida de Cristo, ajudando na vivência 
desta conversão. Neste ano, a Campanha da Fraternidade é 
ecumênica, ou seja, além da Igreja Católica teremos a presença 
de outras Igrejas cristãs, que celebrarão este tempo. O Tema será 
Fraternidade e Diálogo: compromisso de amor; e o lema: “Cristo 
é a nossa paz: do que era dividido ele fez uma unidade” (Ef 
2,14a).
 Quero convidar você a aproveitar deste “tempo 
favorável” (2 Cor 6,2) e buscar uma boa preparação para a 
Páscoa, celebrando a Quaresma e participando ativamente dos 
encontros da Campanha da Fraternidade. Em tempos de 
pandemia COVID-19, vivendo tempos difíceis de polarização, 
intolerância e falta de respeito pelo ser humano e pelo caminho 
de fé, convido você a participar ativamente desta Quaresma e 
Campanha da Fraternidade Ecumênica. Ótima Quaresma para 
você e toda a sua família!

Quaresma e Campanha fraternidade Ecumênica 2021 (I)

“Rasgai os corações e não as vestes” (Jl 2, 13)

(35) 9 8476-0585



Agenda 2030 não é um diário
 Vira e mexe vejo discussões sobre o tema em redes sociais e matérias que tentam explicar e 
outras que tentam confundir. Alguns acusam o plano de ação de ser racista, outros de comunista, mas o 
fato é que ele deve visar todas as pessoas, o planeta, a prosperidade. 
 A Agenda 2030 é universal, integrada e indivisível. É preciso olhar com olhar crítico e 
questionador, sim. Mas hoje em dia, o que não tem que ser assim? Talvez se utilizássemos mais este tipo de 
visão, nossa cidade, estado, país, planeta, enfim... não teriam tanta desigualdade.
 Em 2015, representantes de 193 Estados-membros da ONU se reuniram em Nova York e 
reconheceram algo que é óbvio desde que o mundo é mundo, que é a necessidade da erradicação da 
pobreza em todas as suas formas e dimensões, considerando que é o maior desafio global e indispensável 
para o desenvolvimento sustentável. 
 O plano indica 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) e 169 metas, visando 
erradicar a pobreza e promover vida digna para todos. Além disso, estão entre outras metas, a fome zero e 
agricultura sustentável, educação de qualidade e redução das desigualdades. Quando penso nisso, 
percebo como nós, brasileiros, estamos longe de cumprir os objetivos desta agenda. E ainda ouço que 
tornaremos um país comunista por conta da mesma.
 Tenho lido muitas pesquisas nacionais e internacionais sobre o futuro pós-pandemia. Ela tem 
despertado um sentido de sociedade, uma percepção de que os males são causados socialmente. Numa 
matemática rápida, somos a própria causa das consequências das nossas decisões. 
 Estamos numa etapa de valorização da necessidade de caminharmos para uma economia mais 
solidária, atenta ao outro e aos outros. Então, a perspectiva de um horizonte colorido, pode nos permitir 
construir uma sociedade mais inclusiva e colaborativa que, pela cooperação, integralize todos os atores 
sociais dentro da narrativa da equidade de direitos e deveres. 
 A Agenda 2030 é uma bússola com metas específicas para as pessoas, o planeta e a prosperidade. 
São 17 Objetivos ousados e transformadores para promover o desenvolvimento sustentável nos 
próximos 9 anos, sem deixar ninguém para trás. Mas será que vamos acompanhar? 
 Infelizmente, o chefe da nossa nação, sempre que tem chance e até mesmo na tribuna 
internacional dissemina informações falsas sobre o Brasil, culpa inimigos imaginários pela destruição 
ambiental, desrespeita a sociedade civil e o trabalho da imprensa. 
 Enquanto as coisas parecem não andar, devemos focar nossas ideias, projetos e forças com o que 
temos, no micro, buscando ser exemplo e transformar primeiro onde vivemos.
 Nós temos planos! Enquanto a Agenda 2030 não avança, ACElera com a gente!
 Alessandra Leão

 Mesmo antes do lançamento oficial, a Campanha da Fraternidade 
Ecumênica 2021 é atacada. Circula em grupos de WhatsApp uma versão 
modificada do cartaz da Campanha, na qual, sob o título “CNBB inclui 
ideologia de gênero e LGBT na Campanha da Fraternidade” se insere a 
acusação de que “a CNBB adere na Campanha deste ano a narrativa de grupos 
esquerdistas e anticristãos”. O pretexto é a menção, na página 32 do texto-base 
da Campanha (versão em PDF de 80 páginas disponível na rede), de “questões 
de gênero” e “movimento LGBTQI+”. A CNBB publicou sua explicação. 
Contudo, considerando que a maioria dos usuários de internet, 
especialmente de WhatsApp, não confere as coisas, a acusação segue em 
frente.
 Um exame do texto-base da Campanha mostra que as acusações 
não procedem. As “questões de gênero” não têm qualquer relação com o que 
se convencionou chamar “ideologia de gênero”, ideologia essa ligada à 
questão da homossexualidade. Na verdade, as “questões de gênero” estão num 
contexto de denúncia da violência e outras formas de opressão contra as 
mulheres. Aí entra em cena o conceito mais básico de gênero, que é a distinção 
entre macho e fêmea, homem e mulher. Nada demais. Mas, para os mal 
intencionados, a simples menção da palavra “gênero” é motivo para 
vislumbrar as piores cenas do apocalipse. Poderiam não ser mal 
intencionados, talvez apenas tolos. Contudo, vejo no noticiário que a 
acusação é articulada por grupos religiosos extremistas, formados por gente 
aparentemente inteligente.
 Também a menção no texto-base à população LGBTQI+ faz parte 
da denúncia da violência que ela sofre. Não há qualquer sugestão de apoio à 
homossexualidade no ponto de vista teológico. Sobre isso, a CNBB responde 
que não há qualquer mudança na doutrina católica. Mas quem lê? O 
brasileiro médio, indivíduo ágrafo (alheio à escrita), não é capaz de parar para 
ler um texto, lê apenas os chavões de cartazetes de internet. O estrago está 
feito, não apenas entre os fiéis das igrejas participantes da Campanha, mas 
também entre seguidores de outras igrejas.
 A CFE 2021 traz a proposta de “fraternidade e diálogo: 
compromisso de amor”. Quem não aceita isso é incapaz de dialogar e também 
de amar. Amar os iguais é fácil. A proposta da CFE 2021 é amar os diferentes, 
no caso os LGBTQI+. A esse respeito, Jesus disse: “se amais aos que vos amam, 
que recompensa tendes? Não fazem também os publicanos [cobradores de 
impostos] a mesma coisa?”. Amar não significa concordar com o outro em 
tudo. Exatamente nisso reside o desafio para o cristão: conseguir amar 
mesmo discordando. Por isso, a CFE 2021 é desafiadora e necessária.
 Aos que contestam a proposta da CFE 2021, que se consideram 
espiritualmente excelentes, Jesus diria: “Não são os que têm saúde que 
precisam de médico, mas sim os doentes”. Em uma ocasião, disse aos 
religiosos (chefes dos sacerdotes e anciãos do povo): “os publicanos e as 
prostitutas estão vos precedendo no Reino de Deus”. Estivesse hoje entre nós 
em carne, diria aos religiosos, promotores da campanha do ódio: os 
homossexuais vos precederão no Reino.

Campanha do ódio

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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Óptica Atrativa

Desde 2009

Atendendo com carinho eAtendendo com carinho e

responsabilidaderesponsabilidade

você e sua família!você e sua família!

Atendendo com carinho e

responsabilidade

você e sua família!



4FOLHA COTIDIANO

Oportunidade de Negócio

(35) 9 9894-3967

3472-2091

9 8439-6541

Valor: R$ 220.000,00

Lote ao lado da APAE
Rua Bolívar Prado

documentação ok
área do terreno:  287,00 m²

Reuniões presenciais e atendimento fraterno mediante agendamento
pelo WhatsApp - (35)98402-8433:

- Quarta-feira:
19h - Atendimento fraterno individual

20h - Estudo de "O Evangelho Segundo o Espiritismo";
- Sábado:

15h - Atendimento fraterno individual
16h - Estudo minucioso do Evangelho.

Estamos seguindo todos os protocolos determinados pela Vigilância Sanitária, visando evitar 
a contaminação pelo COVID19:
- Uso obrigatório de máscara;

- Uso de álcool em gel;
- Aferição de temperatura corporal;

- Distanciamento social.

 Desde os primórdios da humanidade, a comunicação é a mais relevante 
forma de interação entre as pessoas, seja por meio de palavras, sinais, sons ou 
imagens. Não importa a hora, o momento, ou o local, é notório que diante de 
qualquer situação precisaremos de alguma forma nos comunicar. 
 Se na nossa vida pessoal ou no nosso cotidiano, a comunicação é tão 
importante agora imagine no ambiente corporativo. Não importa o porte da 
empresa ou seu segmento, uma boa comunicação no ambiente de trabalho 
promove a coesão entre os diversos setores da organização, melhora seu 
desempenho organizacional e otimiza processos permitindo dessa maneira com 
que ela tenha uma vantagem competitiva no mercado. 
 Percebe-se que no ambiente corporativo a comunicação é uma 
ferramenta de extrema relevância, ela deve ser clara e objetiva para que os 
ouvintes consigam compreender com facilidade o que foi falado sem deixar 
margem para qualquer interpretação equivocada. Sendo assim, uma boa 
comunicação no ambiente de trabalho evita que informações sejam 
transmitidas de forma errada.
 De modo geral, a empresa ao permitir e manter uma comunicação 
aberta e positiva, irá gerenciar e conectar melhor seus colaboradores, uma boa 
comunicação irá trazer enormes benefícios para a empresa como: criação de 
soluções mais eficientes, ideias inovadoras para a resolução de problemas, 
melhorar, explicar e atribuir novas estratégias entre outros benefícios.
 Se por um lado a comunicação adequada e positiva é fundamental para o 
sucesso organizacional, possibilitando que seus colaboradores sejam mais 
criativos, proativos e trabalhem melhor em grupo. Sua falta é algo extremamente 
prejudicial. 
 A falta de comunicação adequada pode acarretar inúmeros conflitos 
bem como desentendimentos no ambiente de trabalho, isso pode impactar 
drasticamente no desempenho e na produtividade dos profissionais, 
acarretando prejuízos imensuráveis para a organização.
 Por fim, estudos apontam que uma boa comunicação é uma das 
principais competências exigidas pelas empresas para uma vaga de trabalho. 
Dessa maneira, o colaborador caso tenha dificuldades em ter ou manter uma boa 
comunicação deverá junto com seu empregador procurar metodologias capazes 
de auxiliá-lo no desenvolvimento dessa competência. 

Geovany Rosa Pires

Comunicação no ambiente de trabalho

@geovanyrosapires

Sábado, 20 de fevereiro de 2021

Novo decreto amplia horário
para bares, restaurantes

e lanchonetes em Cachoeira
Passou a valer na última terça-feira, 16, um 
novo decreto em Cachoeira de Minas. Foi 
estendido o horário de funcionamento de 
restaurantes, bares e lanchonetes, até as 23h. 
Após esse horário, os estabelecimentos 
deverão ser fechados. Anteriormente, o 
funcionamento destes estabelecimentos 
estava liberado até as 22h pra encerrar o 
atendimento.
De acordo com o decreto nº 4.110, os 
restaurantes, bares e lanchonetes poderão 

trabalhar com o sistema “self service”, desde 
que se mantenha um distanciamento de 2 
metros entre as mesas e forneçam luvas a 
todos os clientes.
No momento, o município encontra-se no 
nível intermediário (onda amarela) na 
classificação do programa do estado “Minas 
Consciente”. 
O novo decreto está publicado no site da 
Prefeitura Municipal de Cachoeira de 
Minas.

D ECR E TO
M U N I CI PA L

O autor desse artigo assume inteira responsabilidade pelo conteúdo dos textos de sua autoria. 
A opinião do autor não necessariamente expressa a linha editorial e a visão do jornal Folha 
Popular.



MINAS
BURGUER

M I N A S B U R G U E R

O verdadeiro sabor
que o mineiro gosta!

35 9 9862-1678

@minassburguer

MINAS
BURGUER

M I N A S B U R G U E R

O verdadeiro sabor
que o mineiro gosta!

35 9 9862-1678 @minassburguer

Rua Nossa Senhora da Conceição, 199 - Chácara
Conceição dos Ouros - MG

Abertos de Quinta a Domingo, das 19:00 às 00:00
(Delivery de Sexta a domingo)
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Igreja Batista constrói sede
própria, em Cachoeira

A Igreja Batista de Cachoeira de Minas 
iniciou a construção de sua sede própria. 
Em um terreno adquirido na rua 
Vereador Norberto Francisco Costa, no 
bairro Santa Bárbara, a Igreja Batista está 
erguendo o seu templo com dois andares, 
em uma área de 240 metros quadrados. 
Com suas atividades iniciadas em 17 de 
dezembro de 2011, a igreja conta 
atualmente com 23 membros. A previsão 
da inauguração do primeiro andar da 
sede própria é de 10 de julho a 31 de 
julho.
A estrutura terá a capacidade para 150 
pessoas. No primeiro andar terá os 
banheiros masculino e feminino, duas 
salas, uma cozinha e um almoxarifado. E 
no segundo andar, o templo.
Na primeira fase, iniciada no dia 16 de 
janeiro, com uma oração dos fieis pela 
cidade de Cachoeira de Minas, foram 
feitas a base e o inicio do levantamento 
das paredes.
De acordo com pastor Aparecido José de 
Andrade, a obra conta com o dizimo e 
oferta dos fieis, além de doações de 
parentes, da Associação Batista do Sul de 
Minas e da Convenção Batista Mineira.
O terreno foi adquirido em setembro de 

2019, através do pagamento de entrada e 
divido o restante em 105 prestações. A 
ideia da construção surgiu durante o 
p e r í o d o  d a  p a n d e m i a  d o  n o v o 
coronavirus (Covid-19), ano passado, 
quando a igreja parou de realizar as 
atividades presenciais. “Durante nove 
anos, a igreja pagava aluguel. Daí, com a 
pandemia e sem atividade presencial, 
resolvemos entregar o ponto de aluguel 
para juntar dinheiro para construir. E 
fomos incentivando os membros a 
trabalhar na construção da sede”, contou 
o pastor Aparecido Andrade.
Atualmente, os trabalhos da igreja são 
realizados através de 'lives', em quatro 
dias da semana, domingos, segundas, 
quartas e sextas-feiras, a partir das 19h, 
na página do facebook do pastor.

Sábado, 20 de fevereiro de 2021

Com participação do Bondmix,
Juliana Campos lança clipe Brisa

O grupo de dança Bondmix fez uma participação 
no clipe da música interpretada pela cantora 
Juliana Campos “Brisa”, lançado no último 6 de 
fevereiro. O clipe foi gravado no dia 20 de 
dezembro no Centro Recreativo Esportivo 
Municipal “Amélia Cândida de Faria” (ginásio 
poliesportivo) e na Pista Pública Kxuera Skate 
Park, em Cachoeira de Minas e, com quatorze dias 
lançado, já ultrapassa das 650 visualizações no 
Youtube. Rodopho Baret contou que as gravações 
duraram cinco horas, “entre as 8h ate às 13h”
A música da cantora brasileira Iza, lançada em 18 
de abril de 2019, pela gravadora Warner Music 
Brasil, foi trilha sonora da novela Bom Sucesso. 
“Brisa” recebeu um remix oficial produzido por 
Ruxell, lançado em 14 de abril de 2020. A música foi 
indicada aos Meus Prêmios Nick de Hit Nacional 
Favorito.
Para Rodolpho Baret, fazer parte do clipe foi uma 
experiência profissional incrível. “Foi uma 
oportunidade de sete meninas do Bondmix 

mostrarem o seu talento. Esse clipe é uma vitrine 
para nossas dançarinas”, disse Rodolpho.
O dançarino, que já havia participado de alguns 
clipes musicais, considerou que o vídeo da Juliana 
Campos foi algo surreal. “É sempre um prazer 
dividir o palco com a Juliana Campos, ela no vocal e 
eu na dança. E todo mundo que viu esse clipe 
adorou”, comentou. Rodolpho participou do clipe 
da cantora internacional Erielien  “Emergency”, 
que fazia parte de uma boy band chamada F4.
Rodolpho Baret e Juliana Campos fazem trabalhos 
juntos a cerca de 20 anos, com apresentações nos 
estados de Minas Gerais, São Paulo e Rio de Janeiro. 
Entre as principais apresentações destaca-se a Festa 
da Fogueira (2015), Kaxú Folia (2014), Bloco do 
Urso (2014 e 2017), Réveillon Conceição dos 
Ouros (2014), Réveillon Paraisópolis (2013), Festa 
de Nossa Senhora do Carmo, em Borda da Mata 
(2012 e 2014) e Festa de São João Batista (2007). Os 
dois já participaram das bandas Look 7 e Luxor.
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Praça da Bandeira, nº 30 - Centro
Cachoeira de Minas

(35) 3472-1058

Venha experimentar
os novos e deliciosos salgados!

coxinha de bacalhau
Croissant de 4 queijos

Empada de palmito
Pizzas de brócolis

Rocambole de brócolis

Sábado, 20 de fevereiro de 2021

Prefeitura de Conceição dos Ouros
faz levantamento de endereços

para expansão da energia
A Prefeitura Municipal de Conceição dos Ouros 
está realizando o levantamento de endereçamento, 
um trabalho de mapeamento para expansão da 
rede de iluminação pública dos locais onde ela não 
existia, ou era deficitária, oferecendo mais 
segurança à população.
Para incluir a localidade na lista, os moradores 
devem preencher um formulário na prefeitura ou 
p e l a  i nte r ne t , no  e nd e re ç o  e l e t rôn i c o : 
https://forms.gle/5oNPBK64QrPeHZVT9. Esse 
formulário deve constar o nome completo, CPF, 
telefone, endereço e descrição da localidade.
“Este é um compromisso de nossa campanha. Ele 
trará modernidade, qualidade de vida e segurança 
a população ourense. E, para colocar em prática o 

nosso projeto, conto com a colaboração de todos, 
preenchendo o formulário na prefeitura ou pela 
internet”, disse o prefeito Luís Fernando Rosa de 
Castro.

Secretaria Municipal de Saúde
promove mutirão de saúde

para reduzir filas
As filas de espera para consultas, cirurgias e 
exames  em C onceição dos  Ouros  estão 
diminuindo. Isso porque a Prefeitura Municipal de 
Conceição dos Ouros, através da Secretaria 
Municipal de Saúde em parceria com o Consórcio 
Intermunicipal de Saúde dos Municípios da 
Microrregião do Médio Sapucaí (Cisamesp)  está 
realizando um Mutirão de Saúde.
A ação teve inicio no dia 8 de fevereiro e conta com 
74 consultas de especialidades (ortopedistas, 
urologia, dermatologia e neurologia), 49 pequenas 
cirurgias (catarata, pterígio e fimose), e 30 exames 
(teste ergométrico e ecocardiograma).
Segundo o diretor geral de Saúde, Alexandre Vieira 
Affonso, o objetivo é reduzir a grande demanda de 
pacientes que há muito tempo aguardam por uma 
consu lta  ou  pro cedimento  em diversas 
especialidades. Nesta primeira fase estão  
reduzindo pelo menos 65% da fila de espera, onde 
100% dos pacientes são usuários do Sistema Único 
de Saúde (SUS).
“Com o mutirão, estima-se que sejam atendidos 
somente neste mês mais de 150 atendimentos. 
Espero que possamos reduzir o alto índice de 

demandas paradas no setor, e assim podermos 
proporcionar mais saúde e qualidade de vida para 
os pacientes”, comenta a diretor.

Covid-19: Conceição dos Ouros
vacina idosos acima de 80 anos

Desde o inicio da vacinação contra a Covid-
19 na cidade, a Prefeitura de Conceição dos 
Ouros já contabiliza 255 doses aplicadas nas 
pessoas consideradas prioritárias. O valor 
representa aproximadamente 2,17% da 
população ourense. Dentro deste total estão 
contabilizadas as primeiras doses das duas 
que devem ser aplicadas.
Neste primeiro momento, estão sendo 
contemplados os grupos prioritários, como 
trabalhadores da saúde (profissionais que 
prestam serviço em estabelecimento de 
saúde), médicos e dentistas particulares e os 
idosos. As equipes de imunização já 
visitaram os idosos com mais de 60 anos que 
m or am  e m  Ins t i tu i ç õ e s  d e  L ong a 
Permanência (ILPIs) e iniciaram a 
vacinação em domicílio dos que estão 
acamados e possuem mais de 80 anos.
No último sábado, 13, a prefeitura de 
Conceição dos Ouros, por meio da 
Secretaria de Saúde vacinou os idosos que 
estão com mais de 90 anos. Utilizando o 
sistema de drive-thru (sem a necessidade 
dos idosos saírem do veículo) ou visitando 
os acamados, as equipes imunizaram 26 
pessoas dentro dessa faixa etária.
E na última terça-feira, 16, imunização 
começou a ser realizada nas residências dos 
idosos acamados que estão na faixa etária de 
80 a 89 anos. Até o momento, foram 

vacinadas 15 pessoas nessa faixa etária.
 A vacinação deste público segue a nova 
recomendação do Plano Nacional de 
Operacionalização da Vacinação contra a 
Covid-19, divulgado pelo Ministério da 
Saúde, que contempla os idosos com idade 
mais avançada.
“A nova orientação levou em consideração 
os riscos de internação e óbito à medida que 
aumenta a idade dos idosos. O Ministério da 
Saúde recomendou a vacinação acima dos 
90 anos, mas fizemos um levantamento e 
conseguimos ampliar para os idosos com 
mais de 80 anos que se encontram 
acamados. Como as doses estão sendo 
enviadas aos poucos para a cidade, estamos 
contemplando alguns grupos de acordo 
com as recomendações. À medida que 
forem enviadas mais remessas, iremos 
chamar mais pessoas”, explicou o diretor 
geral de Saúde, Alexandre Vieira Affonso.



Cachoeira de Minas e Conceição dos Ouros, na 
Macrorregião Sul de Saúde, avançaram na última 
terça-feira, 16, para a “Onda Amarela” do 
Programa Minas Consciente, programa estadual 
de retomada da economia. Os dois municípios 
foram mantidos na “Onda Vermelha”, a mais 
restritiva do programa durante seis semanas.  As 
classificações são definidas pelo Comitê 
Extraordinário Covid-19.
O Programa Minas Consciente foi criado pelo 
governo do estado para auxiliar na retomada da 
economia de forma gradual durante a pandemia 
do novo coronavírus. 
A "Onda Amarela" é uma fase mais flexível, que 
permite a abertura de vários setores considerados 
não-essenciais. Na “Onda Amarela” podem 
f unc ionar :  b ares  ( c onsumo  no  lo c a l ) ; 
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.

O Sul de Minas registra recorde de mortes pela 
Covid-19 há quatro semanas seguidas, mas tem 
registrado queda de casos da doença por três 
semanas consecutivas. Com isso, ela se junta às 
regiões Oeste, Centro-Sul, Sudeste, Vale do Aço, 
Leste e Norte, que permanecem na onda amarela.
Já as regiões Triângulo do Norte, Triângulo do 
Sul, Centro, Jequitinhonha, Nordeste e Leste do 
Sul continuam na onda vermelha, a mais 
restritiva do plano. Nenhuma das macrorregiões 
de saúde se encontra atualmente na onda verde, a 
mais flexível.
O plano Minas Consciente é atualizado 
semanalmente após análises de taxas de 
incidência da doença no estado, tomando por 
base cada região. São avaliados também o 
número de pessoas infectadas com a doença e de 
leitos ocupados tanto de UTI como de 
enfermaria.
Dados- Ao todo, Minas Gerais registrou em onze 
meses de pandemia do novo coronavirus (Covid-
19), 827.437 casos confirmados da doença, sendo 
17.442  óbitos, de acordo com o boletim da 
Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais 

(SES-MG) divulgado ontem, 19. No Sul de Minas, 
89.576 pessoas foram contaminadas com a 
doença. Outras 1.908  pessoas morreram devido

 a complicações causadas pela Covid-19.
(Com informações Assessoria de Comunicação 
do Governo de Minas Gerais) 

7FOLHA ATUALIZAÇÕES - COVID-19Sábado, 06 de fevereiro de 2021

Região tem queda nos casos de Covid-19
O número de pacientes contaminados por covid-19 caiu nas cidades de Cachoeira de Minas e Conceição dos Ouros nos últimos dias.

Covid-19: Cachoeira de Minas e Conceição dos Ouros retornam
para onda amarela do 'Minas Consciente'

As cidades de Cachoeira de Minas e Conceição 
dos Ouros registraram queda no número de 
casos de Covid-19 nos últimos quinze dias. Ao 
longo desse período, foram contabilizados 40 
casos e 1 morte nos dois municípios.
O levantamento exclusivo do jornal Folha 
Popular foi feito com base nos dados oficiais da 
Secretaria Municipal de Saúde das últimas duas 
semanas em comparação com as informações do 
mesmo período anterior.
Cachoeira de Minas, que conforme a Secretaria 
Municipal de Saúde divulgado ontem, 15, 
registrou 12 casos da doença entre os dias 5 e 19 
de fevereiro. No entanto, o número é bem menor 

que os 31 casos registrados na quinzena anterior. 
Durante os dias 5 e 19 de fevereiro, 19 pessoas 
apresentaram a recuperação. No período de 22 
de janeiro a 5 de fevereiro, 54 pessoas 
apresentaram recuperação.
Ao todo, Cachoeira de Minas registrou 361 casos 
posit ivos, 346 recuperados e  4 mortes 
ocasionados por Covid-19. 15 pessoas 
encontram-se em tratamento.
Em Conceição dos Ouros, os índices de contágio 
também apresentaram queda. Nas últimas duas 
semanas, a cidade registrou 38 casos positivos. 
No período anterior, a cidade teve 49 casos de 
Covid-19. O município contabilizou 1 morte na 

última quinzena. 40 pessoas se recuperaram da 
doença entre os dias 5 e 19 de fevereiro. E no 
mesmo período anterior, 53 pessoas se 
recuperaram. 
De acordo com a última atualização, Conceição 
dos Ouros teve 344 pacientes infectados pelo 
coronavirus (Covid-19) nos onze meses de 
pandemia. Desse total, 311 estão curados e 10 
morreram em consequência da doença. 
Atualmente, 23 pessoas encontram-se em 
tratamento.
Para fins estatísticos, a vigilância epidemiológica 
estadual considera um paciente recuperado após 
14 dias do início dos sintomas da Covid-19. Já os 

casos ativos são resultado do seguinte cálculo: 
número de casos totais, menos os óbitos, menos 
os recuperados. Os cálculos são realizados de 
modo automático.

O Plenário da Assembleia Legislativa (ALMG) aprovou, em reunião 
extraordinária no último 11 de fevereiro, a prorrogação do estado de 
calamidade pública em Minas Gerais até o dia 30 de junho, em razão 
da pandemia de Covid-19. O projeto de resolução é de autoria da 
Mesa da Assembleia e ratifica o decreto do governador Romeu Zema 
(Novo), que determina a ampliação da medida por mais seis meses.
A calamidade pública foi reconhecida pela primeira vez em março do 
ano passado. A validade do decreto era dezembro de 2020.
Com o decreto de calamidade pública, a contagem de prazos 
determinados pela Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF), como a 
adequação do estado aos limites para despesa com pessoal e dívida 
consolidada, continuam suspensos. Além disso, permite que o 
governo assuma mais despesas para enfrentar a pandemia, sem a 
necessidade de realizar licitações.
O presidente da ALMG, deputado Agostinho Patrus (PV) lembrou 
que, desde o primeiro momento, a ALMG vem atuando, em diversas 

frentes, no combate e na prevenção à doença. Ele reafirmou, ainda, 
que o Parlamento estadual terá máximo rigor no exercício do papel 
de fiscalização de todas as ações relativas aos termos deste decreto.
“A Assembleia está pronta para assegurar agilidade na análise destes 
temas, afinal, a situação relativa à pandemia está cada vez mais 
preocupante, com muitos casos confirmados e, principalmente, com 
perdas que estão assolando os lares de milhares de famílias mineiras”, 
afirmou Agostinho Patrus.
“Assim como ocorreu durante todo o ano de 2020, a Assembleia 
permanecerá firme e atuante, ao lado das pessoas, ao lado de prefeitas 
e prefeitos, para minimizar os terríveis efeitos desta pandemia”, 
completou. 
Até ontem (19), Minas Gerais já teve 827.437 casos confirmados de 
coronavírus, dos quais 17.442 acabaram em morte. Por outro lado, o 
número de recuperados já é de 757.079. Outros 52.916 seguem em 
recuperação, internados ou em isolamento. 

(Fotos e informações: Assessoria de Imprensa da Assembleia 
Legislativa de Minas Gerais)

Assembleia Legislativa prorroga estado de calamidade
pública em Minas até junho

Estudo sobre a infecção populacional pelo Coronavírus
é realizado em Pouso Alegre

Uma pesquisa coordenada pela Universidade 
Federal de São Paulo (Unifesp) iniciou-se em 
Pouso Alegre e tem como objetivo estimar o 
percentual de pessoas que já foram infectadas 
pelo SARS-CoV-2 (Coronavírus), com o 
detalhamento de gênero, idade, região 
geográfica e condição econômica, além de 
poder determinar a porcentagem de 
assintomáticos e  aval iar  s intomas e 
letalidade.
A cidade de Pouso Alegre é uma das 132 
cidades escolhidas para participar do mais 
amplo estudo realizado no país sobre a 
prevalência da infecção pelo SARS-CoV-2 
(Coronavírus causador da Covid-19). Todo o 
trabalho é coordenado pela Unifesp e a 
pesquisa, denominada EPICOVID-19 BR, 
pretende avaliar aproximadamente 150 mil 

pessoas em todo o Brasil.
Em Pouso Alegre, a coleta dos dados para a 
pesquisa está sob responsabilidade do 
Méthodos Laboratório, que irá coletar 
amostras de sangue de voluntários em 
diversas regiões demográficas da cidade. O 
coletador, profissional do Méthodos, 
abordará casa a casa, de bairros previamente 
s e l e c ionados  e  e s t ar á  de v id amente 
identificado com crachá, uniforme, jaleco 
com a logo do laboratório e possuirá em mãos 
carta da Unifesp com explicações sobre o 
projeto.
Nas residências voluntárias os participantes 
respondem a um questionário e todos os 
m o r a d o r e s  p o d e m  s e r  t e s t a d o s . 
Posteriormente, os voluntários podem ter 
acesso aos seus resultados, se assim 

desejarem.
De acordo com os pesquisadores, o estudo 
tem como objetivo auxiliar as medidas de 
políticas públicas e de isolamento. Os 
resultados auxiliam no entendimento da 
imunidade coletiva, da taxa de contágio e 
também no retorno das atividades.
Até a atual fase do estudo, a nível nacional, os 
20% mais pobres apresentam o dobro de risco 
de infecção em comparação com os mais 
ricos; 60% dos casos têm sintomas e mais da 
metade dos entrevistados com anticorpos 
para a Covid-19 declarou ter tido dor de 
cabeça (58%), alteração de olfato ou paladar 
(57%), febre (52,1%), tosse (47,7%) e dor no 
corpo (44,1%).
(Assessoria de Comunicação da Méthodos 
Laboratório)

Cidades estavam classificadas na “Onda Vermelha” desde o dia 6 de janeiro.



Levar a Educação Política e Cidadã para todos. 
Esse é o objetivo da Escola do Legislativo “Profª 
Biela”, da Câmara Municipal de Conceição dos 
Ouros. Respeitando as medidas de segurança 
determinadas pela Organização Mundial de 
Saúde (OMS) em razão da pandemia causada 
pelo coronavírus, a Escola do Legislativo 
Professora Biela tem trabalhado para fortalecer 
o exercício da cidadania e a capacitação de 
servidores, agentes públicos e população, 
através de cursos, seminários, palestras, projetos 
e outras atividades relacionadas ao Poder 
Legislativo e a temas de relevância política, 
institucional e social. 
Nesse início de 2021, a Escola do Legislativo 
intensificou sua atuação realizando uma série de 
atividades, como entrevistas com os vereadores 
eleitos, curso de oratória, ministrado pela 
professora Nívea de Carvalho Barros, duas 
palestras com os temas “A Importância dos 
Profissionais da Educação”, com o professor 
Jackson Rennó e “Gestão do tempo e propósito”, 
com a professora mestra Andréa Machado e um 
minicurso sobre Orçamento Público, cedido 
pela empresa Cigma.
A Escola do Legislativo ganhou uma identidade 
visual que privilegia a presença e atuação dos 
nove vereadores, representados pelos nove lápis 
de sustentação do parlamento. O logotipo traz 
também o brasão do Município no topo, 
simbolizando o grande objetivo da Escola, o de 
levar a educação política e cidadã a todos os 
ourenses.
É  m a n t e n e d o r a  d o  C AC  ( C e n t r o  d e 
Atendimento ao cidadão), órgão que realiza 
todas as terças e quintas-feiras diversas 
atividades que beneficiam o público externo 

como elaboração e impressão de currículos, 
impressão de segunda via de contas de água e 
luz, divulgação de vagas de empregos, 
agendamento on-line para o UAI, Receita 
Federal e serviços do INSS, além de inscrições 
em concursos e vestibulares, entre outros.
Outros projetos são desenvolvidos pela Escola 
do Legislativo, como o Parlamento Jovem, 
projeto de iniciativa da Assembleia Legislativa 
de Minas Gerais em parceria com as Câmaras 
Municipais, que tem como objetivo a formação 
política de jovens estudantes do ensino médio. A 
cada ano, um tema de relevância político social é 
trabalhado por meio de diversas atividades de 
estudo, debates e deliberação que permitem o 
exercício da participação democrática. 
“O objetivo é aproximar o cidadão da Câmara 
Municipal, afinal, essa é a Casa do Povo. Nossos 
projetos possibilitam a formação de cidadãos 
ativos e participativos”, explicou a diretora da 
Escola do Legislativo, Marina Gonçalves.
A Escola do Legislativo Professora Biela foi 
criada em 10 de abril de 2017, através do Projeto 
de Resolução nº 003/2017, pelos vereadores 
Fábio Alexandre da Silva, João Guilherme Neves 
e Pedro Henrique de Freitas Ribeiro. Ela leva o 
nome da professora Gabriela de Sousa Lima 
Oliveira, ex diretora da Escola Municipal Cel. 
José Otávio Rosa, e que morreu no dia 13 de 
agosto de 2016, vítima de câncer.
Atualmente, a Escola do Legislativo é conduzida 
pela vereadora Michele de Oliveira (Presidente 
da Câmara), pelo vereador Fernando Barbosa 
(Presidente da Escola), pela professora Marina 
Gonçalves (Diretora da Escola) e pelo vereador 
Josimar Edson de Moraes (Coordenador de 
Projetos).

8COTIDIANOFOLHA

Escola do Legislativo de
Conceição dos Ouros abre ano
letivo com diversas atividades

Sábado, 20 de fevereiro de 2021

Sicoob Credivass entrega cheque
simbólico para entidades

beneficiadas da Campanha 'Juntos
a gente faz um Natal Solidário'

A entrega do cheque s imbólico da 
Campanha 'Juntos a gente faz um Natal 
Solidário', promovida pelo Sicoob Credivass 
aconteceu na semana passada. Duas 
entidades da área de cobertura do jornal 
Folha Popular foram contempladas, o Lar 
São Vicente de Paulo, em Conceição dos 
Ouros e a Associação de Pais e Amigos dos 
Excepcionais, em Cachoeira de Minas. Os 
cheques simbólicos expunham o valor 
repassado às entidades, R$ 2 mil para cada.
Realizada no mês de dezembro, a campanha 
“Juntos a gente faz um Natal Solidário' 
contou com a participação de 28 entidades 
das cidades em que a cooperativa está 

instalada. Foram premiadas as cinco 
entidades com o maior número de curtidas 
nas redes sociais como instangram, 
facebook e linkedin.
A Associação Comunitária Santa Isabel 
(Heliodora) ficou em primeiro lugar com 
2.671 curtidas, seguida do Asilo São Vicente 
de Paulo (Conceição dos Ouros) com 1.282 
curtidas e da APAE (Cachoeira de Minas), 
com 1.242 curtidas.  A quarta colocação foi 
conquistada pela Paróquia Municipal de 
Conceição das Pedras, com 1.076 curtidas. E 
o Hospital Cel. José Goulart Santiago Brum 
(Natércia) ficou na quinta colocação, com 
1.066 curtidas.

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

A Câmara promoveu diversas ações nos quase
dois primeiros meses do novo mandato.

Câmara vota projeto de lei para
pagamento de aluguel para

a Grifit até 2024
A Câmara de Cachoeira de Minas 
vota, no próximo 2 de março, o 
projeto de lei para aluguel de imóvel 
localizado no bairro Santa Bárbara e 
cessão a empresa Grifit Indústria e 
C omérc io  Ltd a . O   pré d io  é 
pertencente a empresa Santorelli 
Empreendimentos  S er v iços  e 
Locação Ltda e terá o contrato 
renovado até 31 de dezembro de 
2024, caso seja aprovado pelos 
vereadores. O valor atual do aluguel é 
de R$ 9.982,80.
Entre os requisitos para o pagamento 
do aluguel para a empresa Grifit 
estão a manutenção de 60 empregos 

formais diretos e possuir 80% vagas 
ocupadas por cachoeirenses ou 
residentes no município.
O município faz a locação de imóvel 
e cessão para a empresa Grifit desde 6 
de junho de 2014, no mandato do 
então prefeito Carlos Augusto 
Tenório Dionísio. No ano anterior, a 
prefeitura fez todo o serviço de 
terraplanagem para a construção da 
sede da empresa, nas proximidades 
da MG 173, após aprovação dos 
vereadores.
A empresa Grifit é fabricante de 
artefatos de material plástico para 
uso pessoal e doméstico.



O cicloturista é um público expressivo 
no mercado consumidor, que cresce 
consideravelmente. Eles movimentam 
todas as formas de turismo, entre as 
principais, o turismo rural, eco turismo, 
turismo de aventura, turismo cultural, 
t u r i s m o  r e l i g i o s o  e  t u r i s m o 
gastronômico. No Sul de Minas está 
sendo criado um roteiro, através de um 
consórcio intermunicipal envolvendo 
19 municípios do Circuito Turistico 
Serras Verdes, visando incentivar o 
cicloturismo na região.
De acordo com a Assessoria de 
Imprensa do Circuito Turistico Serras 
Verdes, proponente do projeto do 
roteiro ciclístico, a região tem recebido 
ciclistas de diversos estados brasileiros, 

p r i n c i p a l m e nt e  d e  S ã o  Pau l o, 
Campinas, Vale do Paraíba e do Sul de 
Minas. “Isso inspirou a diretoria do 
Circuito Turistico Serras Verdes para a 
criação de roteiros turísticos voltados 
ao perfil de tais visitantes”, disse.
Na primeira fase do projeto, o Circuito 
Serras Verdes e o consultor Gabriel 
Fortes, idealizador do roteiro Volta das 
Transições e gestor do Circuito Serras 
d e  I b i t i p o c a ,  r e a l i z a r a m  o 
levantamento do trajeto piloto de 
cicloturismo nos municípios de 
Congonhal, Tocos do Moji, Estiva, 
Consolação, Paraisópolis, Conceição 
dos Ouros e Cachoeira de Minas.
Em cada um das 19 cidades integrantes 
do projeto serão mapeadas as rotas. O 

percurso será todo georreferenciado e 
com pontos de apoio e atrativos 
turísticos ao longo do caminho 
identificados. 
Circuito- Serras Verdes do Sul de Minas 
é um circuito turístico do estado 
brasileiro de Minas Gerais que reúne 
vinte municípios do sul do estado: Bom 
Repouso, Bueno Brandão, Brazópolis, 
C a c h o e i r a  d e  M i n a s , C a m b u í , 
Camanducaia, Conceição dos Ouros, 
Consolação, Córrego do Bom Jesus, 
Estiva, Extrema, Gonçalves, Itapeva, 
Natércia, Paraisópolis, Pouso Alegre, 
Sapucaí Mirim, Senador Amaral, Tocos 
do Moji e Toledo. Integram esse circuito 
as rodovias BR-381, BR-459, MG-173, 
MG-290 e MG-295.
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Municípios da região entram na rota do cicloturismo
O cicloturismo, como modalidade de turismo sustentável, tem crescido consideravelmente. Projeto é do Circuito Serras Verdes

do Sul de Minas com a participação de 19 cidades, entre elas Cachoeira de Minas e Conceição dos Ouros.

Jovem pousoalegrense integra equipe Fluxo Esports de Free Fire

Em temp os  de  quarentena , os  games , 
principalmente aqueles que se permite o jogo 
coletivo, se tornaram não apenas uma 
ferramenta de distração e entretenimento, mas 
ganharam projeção também como forma de 
conexão social. E assim plataformas como 
F o r t n i t e ,  F r e e  F i r e  e  o u t r a s ,  e s t ã o 
experimentando aumento no número de 
jogadores e espectadores simultâneos nos 
últimos dias.
A final do campeonato de Free Fire 2019, por 
exemplo, chegou a reunir quase 800 mil pessoas, 
sendo uma das maiores audiências da história da 
plataforma no Brasil, superior à de jogos de 
futebol badalados como a partida entre 
Corinthians e Racing pela Copa Sul-americana, 
que juntou 438 mil espectadores simultâneos 
naquele ano.
Nesse universo do Free Fire, um jovem de Pouso 
Alegre tem se destacado. Filho da técnica de 
enfermagem Iara Serpa e enteado do barbeiro 
cachoeirense Willian Ferreira, Juan Viana, mais 
conhecido como “Godkill” é um dos integrantes 
da Fluxo Esports, equipe que está disputando a 
Série A da Liga Brasileira de Free Fire (LBFF). 
O time, que está na elite dos games, é uma 
organização fundada por Bruno “Nobru” Goes e 

Lúcio “Cerol” Lima. Ele teria comprado a vaga do 
Santos por R$ 500 mil, segundo o portal Free 
Fire Mania. Fazem parte ainda do elenco os 
jogadores Jonatha "JapaBKR", Felipe "Fac", 
Carlos "Syaz" e Luiz “K9”. O ex-Vivo Keyd está no 
comando técnico.
A Fluxo Esports conta com uma infraestrutura 
de ponta, com uma mansão servindo de gaming 
house para os atletas. Além disso, a equipe tem 
treinadores, head coach, psicólogo e analistas.
O elenco mistura experiência e sucesso no 
competitivo com algumas promessas: Nobru foi 
o melhor jogador do último mundial, disputado 
em 2019; JapaBKR, por sua vez, foi escolhido 
como o melhor jogador do país no Prêmio 
eSports Brasil 2020.
Mais jovem, Fac já é conhecido do cenário e, 
agora que possui 16 anos — idade mínima para 
torneios oficiais —, finalmente fará sua estreia 
profissional. Syaz e Godkill, por sua vez, são as 
novas promessas.
Em entrevista ao G1, Cerol falou da formação da 
equipe.  “Eu e o Nobru sempre tivemos isso de 
parceria e amizade muito forte então primeiro 
chamamos o JapaBKR e o Fac que são jogadores 
que a gente conhecia há tempos e convivem 
conosco, falam a língua da comunidade. Já o 

Syaz e o Godkill, são meninos talentosos que a 
gente acompanhava, aí ficou fácil. Juntamos 
to dos  c om  o  Nobr u  que  a l ém  de  s er 
influenciador e dono da equipe, é um dos 
melhores jogadores do Brasil para fazer parte do 
time, dividindo o que  aprendeu pra gente ter 
uma equipe forte.”
O jovem Juan Viana “Godkill” pratica o jogo 
online há dois anos e dedica quase o dia todo os 
treinos. “Eu não aceitava o Juan ficar no quarto 
jogando. Achava que ele tinha que sair e fazer 
amigos. Cheguei a ser chamada na escola porque 
ele faltava às primeiras aulas para jogar. Então eu 
retirava o roteador e desligava a energia para ele 
parar de jogar”, disse a técnica de enfermagem 
Iara Serpa, que é mãe de Juan. 
A técnica de enfermagem contou que um amigo 
fez elogios ao filho Juan Viana. “Ele falou para eu 
acreditar no potencial de meu filho e que 
conquistaria o sucesso. Daí eu comecei a 
pesquisar e conhecer sobre os jogos online. O 
meu filho publicou em seu status do instangram 
que queria jogar num campeonato profissional e 
ser reconhecido. A partir dai comecei a ter outra 
visão dos jogos online”, comentou.
Muito feliz e na expectativa da competição, Iara 
informou que 'Godkill' poderá trazer um titulo 

para a região. “Meu filho está numa casa em São 
Paulo juntamente com outros integrantes da 
equipe. Eu achava que, participar de uma equipe 
reconhecida nacionalmente, era algo impossível 
de acontecer. Não imaginava que possuía um 
talento dentro em casa. E descobri que era uma 
profissão diferente das existentes”, finalizou.

Sábado, 20 de fevereiro de 2021

Time comprou a vaga do Santos e participa da série A da Liga Brasileira de Free Fire (LBFF).

A Liga Brasileira de Free Fire (LBFF) teve inicio 
no dia 23 de janeiro e está sendo exibida na TV 
Aberta, no canal Loading por UHF, pela 
primeira vez. Além da exibição no canal 
Loading, na TV aberta, todos os jogos seguem 
sendo transmitidos no BOOYAH!, plataforma 
de streaming da Garena (desenvolvedora do 
game), e no canal oficial do YouTube.
Outra novidade é a transmissão oficial em inglês 
nos canais globais da Garena, com direito à 
narração e comentários na língua inglesa. Um 
reflexo do sucesso do Brasil no cenário 
internacional: o país já é visto por muitos como a 
região mais forte do game. No ano passado, a 
LBFF teve uma média de 349 mil espectadores 
simultâneos por dia.
São 18 equipes competindo pelo título, divididas 
em três grupos. Nesta temporada, saíram Los 
Grandes e KaBuM!, rebaixadas no ano passado 
para a segunda divisão. Da Série B, vêm duas 
delas: a Team oNe, campeã da segunda divisão; e 
a Meta Gaming, que se classificou com o 
segundo lugar no Grupo de Acesso. 
Apesar de vender sua vaga para o Fluxo, o Santos 
continua na série A de Free Fire. Isso porque o 
Peixe fechou uma parceria com a Real eSports, 
vice-colocada da Série B, que também garantiu o 

acesso e agora vai defender a camisa santista.
Teve ainda mudança no B4 Flamengo, que no 
fim do ano passado anunciou o encerramento da 
parceria com a organização. Agora são dois 
times separados. A B4 herdou a vaga da antiga 
equipe. Já o Flamengo estreia com time próprio, 
depois de comprar a vaga da KPA, equipe da 
Série B que conseguiu subir para a Série A no 
Grupo de Acesso.
As demais equipes são Black Dragons, Cruzeiro 
eSports, Corinthians Free Fire, FURIA, GOD 
Esports, INTZ, LOUD, paiN Gaming, Vivo 
Keyd, RED Canids Kalunga, Team Liquid e SS E-
Sports, que venceu a LBFF 3.
Formato- Diferentemente do CBLoL, que 
adotou o modelo de franquias, a LBFF ainda 
segue o mesmo formato dos últimos anos, com 
acesso e rebaixamento para outras divisões. 
Uma pequena alteração foi na pontuação: agora 
cada abate vale um ponto na tabela. Eles valiam 
dois no ano passado. Os pontos conquistados 
em cada posição também passam a valer menos, 
quase metade.
A cada rodada, as equipes dos três grupos se 
enfrentam em seis partidas. Ao fim de 18 
rodadas, as 12 melhores equipes se classificam 
para a grande final, marcada para o dia 20 de 

março. As duas piores caem para a Série B. As 
equipes em 13°, 14°, 15° e 16° disputam a Série de 
Promoção para ver quem continua na elite.
Premiação- A competição irá distribuir R$ 745 
mil em prêmios, valor bem superior aos R$ 210 
mil entregues pelo CBLoL. Quem levantar a taça 
vai faturar R$ 105 mil. Segundo e terceiro 
colocados recebem R$ 85 mil e R$ 75 mil, 
respectivamente. Já os classificados entre o 
quarto e o décimo segundo lugar na classificação 
geral levarão, aproximadamente, R$ 53 mil cada 

um.
Jogo Online- Disponível para Android e iOS, 
Free Fire foi desenvolvido e é distribuído pela 
Garena, de Singapura. Foi lançado no final de 
2017 em uma tentativa de surfar no sucesso do 
gênero “battle royale”, em que dezenas de 
jogadores são colocados em um mapa virtual 
delimitado com o objetivo de matar uns aos 
outros até que sobre apenas um. É um jogo 
violento; no Brasil, ele não é recomendável a 
menores de 14 anos.

Entenda a competição Nacional da Liga Brasileira de Free Fire
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Na Memória de Personalidades:
o fundador de Conceição dos Ouros

11FOLHA MEMÓRIAS

A coluna 'Na Memória de Personalidades' resgata o acontecido do esquecimento e presentifica o passado. Ela é a materialização em forma de uma memória. 
São histórias de pessoas, lugares e momentos que são resgatados quinzenalmente por esta coluna. 

E nesta edição traremos a história do Major Félix da Mota Paes, fundador de Conceição dos Ouros. A história é baseada em registros e outros materiais 
que foram deixados para pesquisa. Se não fossem ainda esses materiais talvez a história do Major Félix da Mota Paes estivesse esquecida e seria 

apenas um nome comum como outros. 
Se você quiser colaborar com esta coluna, entre em contato com a redação do jornal Folha Popular. O nosso contato é (35) 99875-8147 (WhatsApp). Você pode 

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

Sábado, 20 de fevereiro de 2021

Quer receber o jornal Folha Popular
no seu WhatsApp?

e receba gratuitamente o Folha Popular
direto no seu celular!

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

Anuncie conosco!
(35) 9 9875-8147

Félix da Mota Paes nasceu em 
Lorena, 1794 e era filho do 
Capitão Joaquim da Mota Paes e 
Dona Quitéria Lemes Cabral. Eram 
seus irmãos Alferes Domingos da 
Mota Paes e João da Mota Paes. 
Recebeu o titulo de Major em 1857.
Em 1788, a família mudou-se para 
Pouso Alto (MG). Nessa localidade, 
casou-se com Lucinda Maria de 
Jesus Ribeiro, ou Lucinda 

Angélica Ribeiro, nome civil e de 
batismo, respectivamente. Dessa 
união nasceram nove filhos: 
Joaquim da Motta da Motta Paes; 
Antonio Motta Paes; Francisco da 
Motta Paes; Dâmaso da Motta Paes; 
José Ribeiro da Motta Paes; Maria 
Ribeiro Cândida de oliveira 
Motta; Segisfredo da Motta Paes; 
Coronel Lúcio da Motta Paes e 
Felícia Lemes Cabral. Ele foi 
tropeiro comerciante de tabaco
Por volta de 1824, acompanhado de 
amigos, familiares e escravos, se 
fixou no Oratório das Dores, 
próximo à Barra do Ouro, hoje 
Conceição dos Ouros. Nesse mesmo 
ano comprou juntamente com seu 
irmão o restante da Fazenda 
Ribeirão do Carmo. 
Com o lucro do comércio do 
tabaco, Felix investiu na 
aquisição de terras e de cativos. 
Chegou a possuir 36 escravos. 
Além disso, possuía casas em 
Ouros, São José do Paraiso e 
Pouso Alegre. Nessas casas se 
hospedava uando ia a negócios, 

por ocasião de festas religiosas, 
batizados, casamentos, ou ainda 
época das eleições ou de 
conchavos políticos.
No ano de 1854, ele e sua esposa 
doaram doze alqueira de terra 
próximo a confluência do 
Ribeirão dos Ouros com o Rio 
Sapucaí Mirim como patrimônio 
da Capela da então Vila. No 
terreno construíram uma capela 
para um melhor atendimento 
espiritual dos que naquela 
localidade residiam. E Nossa 
Senhora da Conceição foi 
escolhida por Dona Lucinda como 
padroeira do local. A celebração 
da primeira missa na capela se 
tornou a data da fundação da 
cidade de Conceição dos Ouros. 
Major gozava de prestigio e 
influência junto ao clero para 
conseguir a elevação de capela a 
capela curata e a visita do bispo 
para abençoá-lo. Em 24 de 
setembro de 1855, o Bispo de São 
Paulo, D. Antônio Joaquim de Melo 
visitou o povoado de Ouros. A 

capela de Conceição dos Ouros 
foi elevada a capela curata em 
29 de março de 1862. 
Major Félix da Mota Paes faleceu 
em 2 de março de 1872 de catarro 
pulmonar e foi sepultado no 
cemitério da capela que havia 
construído. Dentre seus nove 
filhos  d o i s  r e c e b e ram  o 
baronato: Joaquim da Mota Paes 
(Barão de Camanducai) e José 
Ribeiro da Mota Paes (Barão da 
Mota Paes).
O Major Félix da Mota Paes foi 
homenageado no município que 
fundou com um busto na Praça 
José Maria de Souza.

mailto:redacaofp@gmail.com
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Idosos com mais de 88 anos estão sendo vacinados
contra a Covid-19, em Cachoeira

Cachoeira de Minas cria 'Vacinômetro' para
prestar contas da vacinação contra a Covid-19

PELO WHATSAPPPELO WHATSAPP

RECEBA NOSSAS OFERTAS EXCLUSIVAS

PELO WHATSAPP
ENVIE UMA MENSAGEM PARA O NÚMERO

(35) 9 9922-6783
Faça seu cartão supercompras,

com ele você tem
até 40 dias para pagar suas compras!

Mistura para bolo
Santa Amália

Festa e Chocolate Suave
400 grs - Un

,791

Sábado, 20 de fevereiro de 2021

Cachoeira de Minas deu inicio no dia 12 de 
fevereiro de 2021 à vacinação de idosos com 
mais de 90 anos contra a Covid-19, após a 
distribuição da última remessa de doses ao 
município. Também foram vacinados outros 
profissionais de saúde como médicos, dentistas 
e fisioterapeutas e, neste momento, de acordo 
com a Secretaria Municipal de Saúde de 
Cachoeira de Minas, já está sendo concluída a 
vacinação nos idosos com 88 e 89 anos de 
idade. 
Segundo o Vacinômetro, até ontem, 19, 172 
profissionais de saúde, 26 idosos em instituição 
de longa permanência e 79 pessoas com mais 
de 88 anos haviam sido imunizadas, sem contar 
aquelas doses que foram destinadas para o 
re forç o  d a  i mu ni z aç ão  ( 2 ª  do s e ) . O 
Vacinômetro é uma ferramenta digital, 
desenvolvida em parceria com a Prodesp 
(empresa de tecnologia da informação), que 
permite a qualquer pessoa acompanhar em 
tempo real o número de vacinados no estado. 
A orientação do Ministério da Saúde é que o 
intervalo entre as doses seja de 15 dias, no caso 

da CoronaVac, e 12 semanas, no caso da 
AstraZeneca.
Em Cachoeira de Minas, a vacinação está 
sendo feita nas unidades de saúde e para os 
idosos mais longevos, os profissionais da 
Secretaria Municipal de Saúde tem realizado a 
vacinação em domicílio.
O município recebeu ao todo, até o presente 
momento, 372 doses de imunizante, incluindo 
as doses de CoronaVac e da AstraZeneca, para 
imunizar o público alvo destes grupos 
prioritários, seguindo o Plano Nacional de 
Operacionalização da vacinação contra 
COVID-1, do Ministério da Saúde (MS).
“Nós recebemos esse lote de vacinas na última 
semana e já tínhamos elaborado um plano 
estratégico de vacinação desses idosos e dos 
profissionais de saúde. Levantamos junto aos 
Agentes Comunitários de Saúde, profissionais 
da Atenção Básica e Vigilância Epidemiológica 
municipal, o quantitativo de pessoas idosas 
residentes em nosso município, de todas as 
faixas etárias, bem como seus respectivos 
endereços e traçamos a estratégia de vaciná-los 

em suas residências. Ao todo, são 94 idosos 
acima de 88 anos de idade residentes em nosso 
município e a nossa expectativa é de concluir

esse público-alvo até o presente final de 
semana”, disse o Secretário Municipal de Saúde, 
Jorge Leonardo Narcy.

A Secretaria Municipal de Saúde de Cachoeira de 
Minas passou a disponibilizar ontem, 19, no site 
oficial do município o “Vacinômetro”, que atualizará 
diariamente e de forma transparente os números das 
pessoas vacinadas contra a Covid-19 no município.
Esta é uma ferramenta digital desenvolvida pela 
Secretaria Municipal de Saúde que permite a 
qualquer pessoa acompanhar em tempo real o 
número de vacinados no município.
O “Vacinômetro” disponibilizará o número das doses 
já recebidas, tanto da Coronavac quanto da 
Oxford/AstraZeneca, número de pessoas vacinadas e 
o grupo que está sendo vacinado.
Segundo o secretário de Saúde Jorge Leonardo Narcy, 
esta é um ferramenta de atualização diária de vacinas 
aplicadas no município. “É importante reforçar que, 
neste primeiro momento, a população não deve ir aos 
postos em busca da vacina. Por enquanto, a vacinação 
é destinada aos primeiros grupos prioritários 
formados por: trabalhadores de saúde (que atendem 
diretamente pacientes com Covid-19, profissionais 
da Atenção Primária à Saúde envolvidos na 
campanha de vacinação e no enfrentamento da 
COVID-19 e demais trabalhadores da saúde), idosos 
de instituição de longa permanência para idosos, 
trabalhadores de instituição de longa permanência 
para idosos e idosos acima de 88 anos de idade”, 
comentou o Secretário.

Ofertas válidas até 28/02/2021
ou enquanto durarem os estoques.

Massa para Lasanha
com ovos

Renata
500 grs - Un

Ofertas válidas até 28/02/2021
ou enquanto durarem os estoques.

,994

Batata palha Yoki
Extra Fina

100 grs - Un

Ofertas válidas até 03/03/2021
ou enquanto durarem os estoques.

,793
Ofertas por tempo

LIMITADO!
Aproveite!
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