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A cidade de Cachoeira de Minas está recebendo obras para melhorias 

da rede de distribuição de energia elétrica que vão beneficiar toda a 

população. Em janeiro, a empresa Megatron investiu R$ 1,5 milhões no 

município para ampliar a qualidade e a confiabilidade dos serviços 

oferecidos.
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Na coluna 'Na Memória de
Personalidades”,

a trajetoria de
Cônego Carvalhinho

Municípios recebem
nova viatura do

governo estadual.

Região regride para
“Onda Vermelha” do

Minas Consciente.

Cachoeirense sobe ao pódio
em Campeonato Mundial

de Jiu-Jítsu. 
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Parabéns as mulheres, a luta continua

Dia 8 de março é reservado para a 
mulher. Data marcante, carregada 
de comemorações e reflexões. 
Muitos avanços e conquistas 
precisam ser enaltecidos para 
encorajar o público feminino. As 
reflexões se erguem diante de 
números ainda preocupantes e 
lamentáveis. Precisamos continuar 
desenvolvendo ainda outras ações 
v o l t a d a s  a o  c o m b a t e  d a s 
desigualdades e discriminação de 
gênero em todo o mundo. 
A data começou a ser comemorada 
a parti dos anos 1960, mas foi 
oficializada pela ONU apenas em 
1975, quando essa organização 
declarou o Ano Internacional das 
Mulheres.
A violência contra a mulher ainda 
faz parte do cotidiano diário. E 
devido a pandemia do novo 
coronavirus (Covid-19), muitos 
casos tem sido registrados no país. 

E seus principais agressores são os 
mar i d o s  ou  c omp an he i ro s .  
M u i t a s  a i n d a  m o r r e m  n o 
anonimato, fruto do medo que faz 
a mulher evitar a exposição de um 
tapa, soco ou coisa pior.
No país da miscigenação, das 
diferentes identidades regionais, 
d a  p l u r a l i d a d e  c u l t u r a l ,  o 
machismo ainda é uma marca 
aterradora. A “cultura do estupro” 
está ainda arraigada na sociedade. 
As mulheres adeptas de roupas 
provocantes são consideradas 
culpadas por sofrerem violência 
social. Um absurdo.
O  d i a  8  d e  m a r ç o  m e r e c e 
comemorações  à  a ltura das 
conquistas recentes que fazem as 
mulheres ocuparem espaços que 
sempre deveriam ter sido delas. Na 
região do jornal Folha Popular, 
temos três mulheres se destacando 
na política ocupando cargo no 

legislativo, duas em Conceição dos 
Ouros (Fernanda Michele de 
Oliveira e Silva e Adriana Carvalho 
F o n s e c a  A r ê a s )  e  u m a  e m 
Cachoeira de Minas (Ciomara do 
Prado Oliveira Sena). E tivemos 
recentemente uma mulher se 
destacando, pela primeira vez, na 
disputa para o cargo majoritário de 
Cachoeira de Minas. A empresária 
Maristela Costa e Bustamante foi a 
primeira candidata ao Executivo, 
como vice-prefeita. Foi um avanço.
N e s t e  m o m e n t o , 
cumprimentamos as mulheres que 
e m  s e u s  l a r e s ,  e m  s e u s 
empreendimentos, nos mais 
variados tipos de trabalhos, são 
extremamente guerreiras na busca 
d e  c r e s c i m e n t o  p e s s o a l , 
profissional, pois conhecem suas 
potencialidades. Parabéns, a todas 
as mulheres de Cachoeira de 
Minas e Conceição dos Ouros!
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 Caro leitor e leitora da Folha Popular, continuando a reflexão sobre o 
importante tema da Quaresma e Campanha da Fraternidade Ecumênica 2021, 
hoje, somos convidados a nos perguntar: como funciona uma campanha da 
Fraternidade? Qual o seu objetivo geral e os seus objetivos específicos? Será que ela 
nos ajuda a viver a Quaresma?
 O tempo da Quaresma, tempo privilegiado de conversão e de preparação 
à Celebração da Páscoa, apresenta aos cristãos, as práticas quaresmais, como 
tríplice modo de bem vivenciar este “tempo de graça”. Assim, a oração, o jejum e a 
caridade (esmola) são bússolas seguras para a mudança interior, comunitária e 
social. Desse modo, a conversão faz o cristão examinar o seu caminho de 
seguimento à Cristo na relação com o Transcendente, consigo mesmo, com o 
próximo e com a natureza.
 O que a Campanha da Fraternidade tem a ver 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 e dos 
sofredores e mais pobres, ajudando na práxis desta conversão. Neste ano, a 
Campanha da Fraternidade é ecumênica, ou seja, além da Igreja Católica, temos a 
presença de outras Igrejas cristãs, que celebram este tempo.
 Mas como foi construída esta Campanha da Fraternidade? Existe uma 
Comissão da Campanha da Fraternidade Ecumênica, que escolheu, no dia 7 de 
janeiro de 2020, o tema e o lema da Campanha. O tema escolhido foi “Fraternidade 
e Diálogo: compromisso de amor” e o lema “Cristo é a nossa paz: do que era 
dividido, fez uma unidade” (Ef 2.14). Já nos meses seguintes, por meio de concursos 
em todas as dioceses do Brasil, foram escolhidos o Cartaz da CFE, bem como o 
Hino.
 A Comissão da CFE 2021 é formada por representantes das Igrejas-
membro do CONIC (Conselho Nacional das Igrejas Cristãs), além da Igreja 
Betesda de São Paulo, como igreja observadora, e o Centro Ecumênico de Serviços 
à Evangelização e à Educação Popular (Ceseep), como membro fraterno.
 Qual o objetivo geral da Campanha da Fraternidade deste ano? Ela visa 
através do diálogo amoroso e do testemunho da unidade na diversidade, inspirados 
no amor de Cristo, convidar comunidades de fé e pessoas de boa vontade para 
pensar, avaliar e identificar caminhos para a superação das polarizações e das 
violências que marcam o mundo atual.
 E quais são os objetivos específicos?
• Denunciar as violências contra pessoas, povos e a Criação, em especial, as que 
usam o nome de Jesus;
• Encorajar a justiça para a restauração da dignidade das pessoas, para a superação 
de conflitos e para alcançar a reconciliação social;
• Animar o engajamento em ações concretas de amor à pessoa próxima;
• Promover a conversão para a cultura do amor em lugar da cultura do ódio;
• Fortalecer e celebrar a convivência ecumênica e inter-religiosa. EDIÇÕES 
ANTERIORESA Campanha da Fraternidade Ecumênica (CFE) tem sido realizada, 
em média, a cada cinco anos. A iniciativa congrega diversas denominações cristãs, 
sempre de forma ecumênica, valorizando o que cada Igreja tem de bom.
 A primeira CFE foi organizada no ano 2000, e teve como tema 
“Dignidade humana e paz”, e o lema escolhido foi: “Novo milênio sem exclusões”.
 A segunda edição, em 2005 , falou sobre “Solidariedade e paz”, com o 
lema: “Felizes os que promovem a paz”.
 Em 2010, o tema versou sobre “Economia e Vida”, com o lema “Vocês não 
podem servir a Deus e ao dinheiro”.
 A reflexão da CFE 2016 surgiu a partir de um problema que afeta o meio 
ambiente e a vida de todos os seres vivos, que é a fragilidade e, em alguns lugares, a 
ausência dos serviços de saneamento básico.
Portanto, quero convidá-lo (a) a participar dos encontros da CFE e assim, bem se 
preparar para a Páscoa do Senhor! Pense nisso!

Quaresma e Campanha da Fraternidade Ecumênica 2021 (II)

“Não só de pão vive o homem, mas de toda Palavra
que sai da boca de Deus” (Mt 4,4)

(35) 9 8425-3449
Rua Padre Sérgio, 98 - Centro

Cachoeira de Minas

Utensílios Domésticos
Materiais Escolares

Tudo que você precisa para seu Lar!



ACElera com a gente!
 Apesar de todas as turbulências de 2020 e que continuam nos acompanhando em 2021, a 
ACICAM se fortaleceu e assegurou que seus associados tivessem todo apoio que necessitassem. Uma 
diretoria renovada e com vontade de fazer diferente tomou posse no início do ano passado e dentro das 
possibilidades num período marcado pela pandemia do Covid-19, colocou suas ideias para que fossem 
praticadas.
 Tentamos mais uma vez inserir a proposta de Projeto de Lei para regulamentação do comércio 
ambulante na cidade, na câmara e prefeitura. Renovamos parcerias importantes e fizemos outras, como 
com a SEMAD (Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável) que possibilitou fazermos 
um trabalho de orientação com as Indústrias de polvilho da cidade, permitindo a aproximação da 
Associação com os empresários do segmento, tendo estas empresas como associadas. 
 Foram feitos diversos requerimentos à Prefeitura no sentido de apoiar o comércio local, 
preocupados com o mesmo, mas sem deixar de orientar a população a seguir as melhores práticas em 
relação aos cuidados para evitar a proliferação do vírus no nosso município.
 Aumentamos o número de associados, certos de que juntos, como Associação, temos maior poder 
de representatividade. E isto ficou mais claro neste período, com a pandemia. 
 Participamos de uma capacitação que foi muito importante através da FEDERAMINAS 
(Federação das Associações Comerciais e Industriais de Minas Gerais) da qual fazemos parte, com a CACB 
(Confederação das Associações Comerciais e Industriais do Brasil) e SEBRAE Nacional. Dentro do curso, 
chamado Projeto Transformar, a ACICAM foi destaque, tanto pelo serviço Balcão de Empregos ACICAM, 
que vale ressaltar, somos a única Associação que faz todo processo de recrutamento e seleção para vagas, 
captando currículos, realizando entrevistas e testes para as empresas contratantes, como pelo trabalho 
realizado com as indústrias de polvilho, o qual dará continuidade com o apoio do SEBRAE de Santa Rita do 
Sapucaí, nosso parceiro, para realizar um trabalho de solidificação da Cultura do Polvilho na nossa região. 
 Realizamos no decorrer de 2020 diversas campanhas promocionais envolvendo os comércios 
associados, visando fomentar o comércio local e destacando a importância de valorizar o que temos em 
Cachoeira de Minas. E a primeira promoção de 2021 será em comemoração ao Dia da Mulher, onde 
comprando nas empresas participantes no dia, as mulheres receberão um brinde especial! Outras 
campanhas estão por vir.
 E recentemente, fechamos uma parceria com a empresa Prática da cidade de Pouso Alegre, 
consolidada no mercado nacional, para pré-seleção de candidatos às vagas ofertadas pela empresa.
 Estamos trabalhando arduamente para o crescimento e fortalecimento da ACICAM e seus 
associados. Conheça nosso portfólio e faça parte você também! ACElera com a gente!
 Alessandra Leão

 Estamos em tempos de recordes. Mortos da pandemia e preços dos 
combustíveis. Enquanto o Presidente da República culpa a imprensa por criar 
pânico sobre a pandemia, os combustíveis caros lhe comovem. Ele sabe que ano 
que vem tem eleição, e o que mexe no bolso do consumidor tem potencial para 
puxar votos, a favor ou contra. Com a disparada dos preços, resolveu intervir na 
Petrobras, trocando seu presidente. O “mercado” (escrevo assim, entre aspas, 
para me referir ao mercado financeiro) se comoveu com isso e questionou: 
como pode o governo interferir nas empresas estatais? Quem deve determinar 
o rumo é ele mesmo, o “mercado”. 
 Longe das tradicionais explicações especulativas, como a roubalheira 
de outro governo, a verdade sobre os preços dos combustíveis é a política 
estabelecida no tempo do Michel Miguel (se eu disser Temer, todos entendem), 
que determina a paridade com os preços internacionais. Quando essa política 
foi estabelecida, o petróleo estava relativamente barato, o que havia provocado 
o prejuízo contábil (não foi operacional) da Petrobras devido à “reavaliação de 
ativos”. Tudo que era ligado ao petróleo (plataformas, campos de petróleo, 
refinarias) perdeu valor no mercado, e isso foi passado para o balanço da 
empresa. A política tratou de jogar na conta da roubalheira, mas os roubos já 
estavam embutidos nos valores de contratos de muitos anos, jamais 
impactando um único balanço daquela maneira. 
 Depois disso, iniciou-se uma lenta recuperação dos preços do 
petróleo e aumento dos combustíveis nas bombas, e tivemos a greve dos 
caminhoneiros. A pandemia jogou os preços novamente para baixo, devido à 
queda da demanda mundial. Mas agora os preços estão subindo novamente, o 
que, combinado com o preço alto do dólar (petróleo é cotado em dólar), faz os 
preços nas bombas dispararem. O Presidente candidato entrou em pânico. Não 
é só a pandemia que causa pânico. 
 O que fazer? O Presidente resolveu trocar o comando da Petrobras. 
Até agora, não surtiu efeito. Veremos. Mas existem outras possibilidades. Ele 
promete zerar os impostos federais do diesel e do gás. Para compensar, resolve 
aumentar os impostos sobre os bancos. Nova chiadeira, sob o argumento de 
que isso fará os juros subirem. O ministro Guedes, que só trabalha a favor dos 
interesses do tal “mercado”, reclama do “tiro no peito” dado pelo Presidente. A 
grande imprensa de direita reclama da falta de compromisso com a agenda 
“liberal”. Liberal é apenas para quem tem dinheiro, e muito. O povo não tem 
liberdade nenhuma de escolher, amarrado pelo monopólio ou pelo oligopólio 
dos donos do negócio.
 Enquanto isso, a Petrobras anuncia que lucrou R$59 bilhões no 
quarto trimestre de 2020. Está cristalino o que ocorre. A empresa, criada por 
Getúlio Vargas para atender os interesses da nação, agora trabalha apenas pelos 
interesses dos acionistas minoritários. O governo, na condição de acionista 
majoritário, também lucra, mas apenas por enquanto, porque o “mercado” quer 
porque quer que a empresa seja privatizada, para ficar com todo o lucro. Alguns 
desavisados acham que privatização resolve. Enganam-se! Se isso acontecer, o 
governo perderá qualquer possibilidade de segurar os preços, pois estaremos à 
mercê dos interesses do “mercado”, que não são os do povo.
 Saudades de outros governos, inclusive dos generais!

Combustíveis caros

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!

Sábado, 06 de março de 2021
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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.

 Preparados para enfrentar o leão? chegou o mês de março de 2021, mês no qual iniciamos 
nossa prestação de contas com a Receita Federal do Brasil e para enfrentar e vencer o leão é extremamente 
importante que você esteja bem informado.  
 O prazo de envio da declaração do Imposto de Renda da Pessoa Física 2021 (ano-base 2020) e 
seu prazo será até as 23h59 do dia 30 de abril. Lembrando que quem atrasar na entrega da declaração do 
Imposto de Renda 2021 terá de pagar multa de 1% sobre o imposto devido ao mês. O valor mínimo é de R$ 
165,74 e o máximo é de 20% do imposto devido.
 É de consenso que não podemos enganar a Receita Federal para pagar menos imposto, sendo 
assim, o contribuinte que for pego sonegando cometerá um crime que além de ter que pagar uma multa, 
estará sujeito a cumprir pena de dois a cinco anos de prisão.
 Por isso, caso perceba que cometeu algum erro ou se por algum motivo esqueceu de informar 
um determinado dado na sua declaração, faça uma declaração de retificação por um prazo de cinco anos. 
Durante esse período mencionado, a Receita Federal realizará o cruzamento de dados para checagem das 
informações, esse cruzamento dos dados é o nome dado a temida malha fina. 
 Há regras que são obrigatórias para declarar o Imposto de Renda como por exemplo: se o 
contribuinte recebeu rendimentos tributáveis (como salários e aluguéis), cuja soma anual foi superior a 
R$ 28.559,70; Recebeu rendimentos isentos, não tributáveis ou tributados exclusivamente na fonte, cuja 
soma foi superior a R$ 40.000,00; obteve, em qualquer mês, ganho de capital na alienação de bens ou 
direitos sujeito à incidência do Imposto, ou realizou operações em bolsas de valores, de mercadorias, de 
futuros e assemelhadas; relativamente à atividade rural: a) obteve receita bruta em valor superior a R$ 
142.798,50; ou b) pretenda compensar, no ano-calendário de 2020 ou posteriores, prejuízos de anos-
calendário anteriores ou do próprio ano-calendário de 2020; teve, em 31 de dezembro, a posse ou a 
propriedade de bens ou direitos, inclusive terra nua, de valor total superior a R$ 300.000,00; passou à 
condição de residente no Brasil em qualquer mês e nessa condição encontrava-se em 31 de dezembro; 
optou pela isenção do Imposto sobre a Renda incidente sobre o ganho de capital auferido na venda de 
imóveis residenciais cujo produto da venda seja aplicado na aquisição de imóveis residenciais localizados 
no País, no prazo de 180 dias, contado da celebração do contrato de venda, nos termos do art. 39 da Lei nº 
11.196, de 21 de novembro de 2005; e por fim a novidade para 2021: recebeu auxílio emergencial para 
enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente da doença 
causada pelo Coronavírus identificado em 2019 (Covid-19), em qualquer valor, e outros rendimentos 
tributáveis em valor anual superior a R$ 22.847,76 (vinte e dois mil, oitocentos e quarenta e sete reais e 
setenta e seis centavos).
 Também há regras que possibilitam a isenção do IR como por exemplo: pessoas portadoras de 
doenças graves, incluindo AIDS, alienação mental, cardiopatia grave, cegueira, esclerose múltipla entre 
outras patologias, sendo que para solicitar a isenção do IR, é preciso apresentar um laudo pericial que 
comprove a moléstia.
Para te auxiliar na prestação de contas com a Receita Federal, sugiro que siga os seguintes passos: 
• Separe todo os documentos pessoais, bem como o dos seus dependentes.
• Imprima todos os informes de rendimentos das fontes pagadoras, ou seja, rendimentos salariais, contas 
bancárias, inclusive corretoras de valores, entre outros.
• Caso já tenha declarado no ano anterior, tenha em mãos o recibo de entrega, 
• Caso tenha comprado ou vendido carro, imóvel ou qualquer outro bem ou propriedade, é de suma 
importância ter em mãos todos os dados dessa transação, inclusive os documentos pessoais da pessoa ou 
empresa com quem você negociou.
• Importante você ter em mão também os, recibos e notas fiscais das suas despesas – médicas e 
educacionais – essas serão relevantes para o cálculo de uma possível restituição.
 Por fim, diante do exposto fica evidente a importância de elaborar uma declaração de IR 
correta. Caso haja dúvidas, sugiro procurar o mais rápido possível um profissional qualificado para te 
auxiliar na elaboração de sua declaração.

Geovany Rosa Pires

Declaração de imposto de Renda da Pessoa Física 2021

@geovanyrosapires

Municípios da região recebem
novas viaturas para a Polícia Militar
feita pelo governador Romeu Zema (Novo), na 
Cidade Administrativa, em Belo Horizonte (MG). 
Dos veículos entregues, entre automóveis e 
motocicletas, duas foram destinadas para os 
municípios de Cachoeira de Minas e Conceição 
dos Ouros, por meio de recursos de emendas dos 
deputados  federais Eduardo Barbosa (PSDB) e 
Mauro Lopes (MDB) e de convênios com o Fundo 
Nacional de Segurança Pública e Departamento de 
Polícia Rodoviária Federal. Ao todo, foram 
investidos cerca de R$ 60 milhões para a compra 
dos veículos. As duas viaturas são do modelo 
Renault Duster, adaptado e equipado para o 
trabalho policial.
As duas viaturas já chegaram os municipios nesta 
semana. Ao chegar aos dois municipios, foram 
realizadas cerimônia de entrega para a Policia 
Militar.
Durante a cerimônia estadual, o governador 
Romeu Zema destacou que as viaturas serão 
usadas para o patrulhamento preventivo e 
ostensivo, oferecendo melhores condições de 
trabalho aos policiais e segurança para a 
população. Segundo ele, a parceria e o alinhamento 
com as instituições e Poderes vêm conquistando 
importantes resultados na segurança pública do 
estado.
“Estas emendas parlamentares estão se tornando 
equipamentos de segurança. O resultado está 
espelhado em índices de criminalidade menores 
ano a ano. Nunca tivemos, nos últimos anos, 
índices tão baixos como em 2020, no que diz 
respeito a crimes violentos. Desde que a atual 
metodologia foi adotada, nós superamos todas as 
marcas. Já tínhamos superado em 2019, e em 2020 

fomos além. Quero dar os parabéns a todos os 
agentes que vão além do Poder Executivo. Isso é 
f ruto de um ótimo trabalho dentro das 
instituições”, disse o governador.
O comandante-geral da PMMG, coronel Rodrigo 
Sousa Rodrigues, afirmou que as viaturas serão 
direcionadas a todas as regiões do estado. Serão 
realizados outros eventos no interior para a 
entrega.
“Estes veículos atenderão a população de Minas 
em seus diversos rincões. As novas viaturas 
contribuirão para um ambiente melhor para se 
viver, trabalhar e empreender em Minas Gerais. 
Esta expressiva conquista só foi possível pela 
parceria entre as instituições e os Poderes 
constituídos, unidos com muita responsabilidade 
pelo propósito de servir e proteger com qualidade”, 
afirmou o comandante-geral da instituição.
Nos dois primeiros anos do governo Zema foram 
entregues para a Polícia Militar de Minas Gerais 
8,5 mil coletes antibalísticos, 872 armas de porte, 
além de outras 1.171 viaturas operacionais.
(Com informações: Assessoria de Imprensa do 
Governo de Minas Gerais)

Sábado, 06 de março de 2021
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Em programa de Web Rádio,
Luís Fernando fala das

principais ações do mandato
Na noite do último 24 de fevereiro, o prefeito de 
Conceição dos Ouros, Luís Fernando Rosa de 
Castro participou do programa mensal “Café 
com o Prefeito”, da rádio RD1 FM, sob o 
comando do influencer digital Eliézer Fun. 
Acompanhado da  pr imeira  dama Ana 
Micheline Carvalho Oliveira Castro, o prefeito 
Luís Fernando Rosa de Castro e o vice-prefeito 
Rinaldo Alves Corrêa falaram das diversas ações 
de sua gestão à frente da prefeitura. O programa 
foi reprisado na manhã de sábado, 27 e 
acompanhado por mais de 7 mil ouvintes.
Dentre os assuntos, foram abordados sobre a 
expansão da energia elétrica; mutirão de 
limpeza; fiscalização de lotes sujos; aquisição de 
uma viatura para a Polícia Militar; carnaval; 
mutirão na Cisamesp; reforma do Pronto-
Atendimento José Roberto da Silva; corte das 

palmeiras da Avenida Barão do Rio Branco, com 
projeto de revitalização do local; criação da Liga 
Esportiva; Vale-alimentação para o servidores 
públicos;  coleta de lixo e reciclagem; construção 
de uma nova quadra no Parquinho; sinalização 
dos bairros; reforma e duplicação da Ponte 
Olímpio Vilas Boas e operação tapa-buracos.
“São 50 dias de mandato e 38 dias de serviço. 
E s t a m o s  b e m  e m p e n h a d o s . E s t a m o s 
trabalhando 12, 14 horas por dia para fazer o 
melhor para a população”, disse o prefeito Luís 
Fernando Rosa de Castro.
A próxima edição do programa “Café do 
Prefeito” acontece no dia 27 de março, a partir 
das 10hs e pode ser sintonizado pelo site 
https://www.rd1fm.com.br ou pelo app android 
https : / /bit . ly /rd1f m e  no  iphone  e  tv 
https://bit.ly/rd1fmtveios.

Sábado, 06 de março de 2021

Celebração na Paróquia de
São João Batista marca posse

de novo pároco
A missa solene e posse de Padre Ivan Paulo 
Moreira como administrador da Paróquia de São 
João Batista, em Cachoeira de Minas, acontecerá 
hoje, 6, às 18hs. A celebração será presidida por 
Dom José Luiz Majella Delgado, arcebispo 
metropolitano de Pouso Alegre. Os fiei poderão 
acompanhar a eucaristia através do Facebook e do 
YouTube da WebTV “Paróquia de São João 
Bat ista”. Padre Ivan Paulo Moreira está 
conduzindo a Paróquia de São João Batista desde 
27 de janeiro.
O rito de posse conta com a renovação das 
promessas sacerdotais, a profissão de fé e o 
juramento de fidelidade. Na ocasião, o pároco 
recebe o livro de tombo, as chaves da Matriz e do 
Sacrário, a Palavra de Deus, a estola roxa e os 
Santos Óleos.
Padre Ivan Paulo Moreira nasceu no dia 10 de 
julho de 1980, em Pouso Alegre (MG), filho de José 
Heleodoro Moreira e Hilda Fernandes Moreira. 
Iniciou o processo vocacional no Seminário 
Arquidiocesano Nossa Senhora Auxiliadora de 
Pouso Alegre, no ano de 1998. Ingressou no 
Seminário em 1999. Fez o curso de filosofia nos 
anos de 1999 a 2001. Realizou os estudos 
teológicos dos anos de 2002 a 2005 no Instituto 
Teológico Interdiocesano São José. Fez pós-
graduação em ensino de filosofia e especialização 
em psicologia e espiritualidade pela Faculdade 
Católica de Pouso A legre. Participou do 
Congresso Latino-americano para Reitores de 
Seminários no México. Cursou pós-graduação em 
Formação presbiteral na cidade de Londrina (PR), 
pelo Regional Sul I, da CNBB (Conferência 
Nacional dos Bispos do Brasil).

Recebeu ordenação diaconal no dia 25 de março 
de 2006, na Catedral de Pouso Alegre. E no dia 14 
de outubro de 2006, foi ordenado presbítero na 
Paróquia de São João Batista, em Pouso Alegre 
(MG). Exerceu o ministério diaconal na Paróquia 
São Caetano, em Brasópolis (2006), Paróquia 
Santo Antônio, em Jacutinga e Albertina (2007-
2008) e Paróquia São Cristóvão, em Pouso Alegre 
( 2 0 0 9 - 2 0 1 2 ) . Fo i  r e i t o r  d o  S e m i n á r i o 
Arquidiocesano Nossa Senhora Auxiliadora 
(2013-2020).

Prefeitura de Conceição dos Ouros
estabelece novas medidas de

enfrentamento à Covid-19
A Prefeitura de Conceição dos Ouros, através 
do Decreto Municipal nº 2.148, de 5 de março, 
instituiu novas medidas para o enfrentamento 
à pandemia de Covid-19. De acordo com o 
novo decreto, fica proibido na cidade, até o dia 
21 de março, o funcionamento de quaisquer 
atividades comerciais com retirada no balcão 
até as 22h. Após esse horário, o atendimento 
poderá ser feito pelo sistema de delivery 
(entrega). Também fica recomendado a 
população evitar transitar pelas ruas entre as 
22h e 5hs.

As medidas também valem também para os 
professores. Os profissionais adotarão o regime 
de teletrabalho (home office), devendo 
comparecer um dia por semana na escola por 
um período de quatro horas. Eles estarão à 
disposição dos alunos, pais ou responsáveis 
para esclarecer dúvidas e orientações quando 
ao conteúdo das atividades.
O Decreto Municipal nº 2148 pode ser 
consultado em sua integra no site e no 
facebook da prefeitura de Conceição dos 
Ouros.

Prefeito Luís Fernando entrega
nova viatura para a Polícia Militar

O Destacamento da Policia Militar de 
Conceição dos Ouros passa a contar a partir de 
agora com mais um novo veículo. A entrega 
oficial da Renault Duster foi realizada na tarde 
de ontem, 5, pelo prefeito Luis Fernando Rosa 
de Castro acompanhado do vice-prefeito 
Rinaldo Alves Corrêa, da presidente da 
Câmara, vereadora Fernanda Michele de 
Oliveira e Silv, dos vereadores Josimar Edson 
de Moraes, Júlio Aparecido da Silva, Fernando 

de Oliveira Barbosa, José Mendes, do Tenente 
da Policia Militar Kássio do Amaral e do 
Sargento do Destacamento de Conceição dos 
Ouros, Sargento Hilton Carlos Almeida 
Almeida.
O veiculo, adquirido através de emenda 
parlamentar do deputado federal Mauro Lopes 
é mais um equipamento que está a serviço da 
população, contribuindo para segurança do 
município.



Dentro de aproximadamente 180 dias, a 
população de Cachoeira de Minas contará 
com uma Rede de Distribuição de Energia 
mais potente. Depois de dois anos de discussão 
do projeto junto à CEMIG e um investimento 
de aproximadamente R$ 1,5 milhão da 
Megatron, as obras iniciaram em janeiro de 
2021. A adequação abrange toda a sua 
extensão, desde a Subestação em Santa Rita do 
Sapucaí até a Sede Municipal.
A iniciativa nasceu da necessidade da 
Megatron por uma demanda maior de energia 
e, isso, só seria possível com a realização de 
uma obra de melhoria na infraestrutura da 
rede de energia que alimenta o município, 
tendo em vista que atualmente, a energia 
oferecida em Cachoeira de Minas, está sendo 
utilizado praticamente em sua capacidade 
máxima.
Parte do plano de expansão da Megatron, o 
projeto começou a se tornar realidade a partir 
de agosto de 2020, quando as negociações 
junto a CEMIG foram concluídas. Para isso, a 
empresa apresentou relatórios demonstrando 
o aumento exponencial do consumo de 

energia em Cachoeira de Minas nos últimos 
anos, grande parte referente ao consumo do 
próprio município.
De acordo com a Gerencia da Megatron, as 
melhorias também vão trazer resultados 
econômicos muito positivos para a cidade. “A 
obra, além modernizar a rede elétrica, dará ao 
município a possibilidade de atrair novos 
investimentos, já que terá mais condições de 
atender as demandas de energia”, explica.
Sobre a Megatron
Há mais de 20 anos no mercado, a empresa se 
consolidou no mercado nacional, levando ao 
país soluções completas para os segmentos de 
Telecomunicação, Energia e Materiais 
Elétricos, certificados com as mais exigentes 
normas do mercado.
A Megatron conta com distribuidores e 
representantes localizados estrategicamente 
em todo território nacional. A Matriz fica 
localizada em Cachoeira de Minas - MG, e 
possui 16.000 m² de área construída, equipado 
com máquinas e equipamentos de alta 
tecnologia, além de um laboratório de última 
geração, que garante produtos fabricados com 

altos padrões de qualidade e segurança.
Com frota própria e transportadores 
parceiras, a Megatron também possui um

 centro de distribuição localizado na cidade de 
São Paulo, que facilita a sua logística e melhor 
atendimento aos clientes.
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Megatron investe em melhorias na Rede Elétrica que alimenta
o município de Cachoeira de Minas
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As obras na Rede de Distribuição de Energia da cidade já iniciaram e beneficiarão toda a população.

Feira “Café com Arte” está em novo local
A Feira “Café com Arte”, de 
Cachoeira de Minas, está em 
novo local. Desde a inauguração, 
em 11 de agosto de 2018, a 
atividade acontecia na Praça da 
Bandeira. Mas desde o último 20 
de  de zembro, os  ar tes ãos 
passaram a expor seus produtos 
no Mercado da Arte, na Praça 
das Américas. O objetivo da feira 
d e  a r t e s  e  a r t e s a n a t o  é 
potencializar os artistas locais, 
f o m e n t a n d o  r e c u r s o s  e 

desenvolvendo a cultura de 
Cachoeira de Minas, além de ser 
um atrativo turístico. 
A mudança de local aconteceu 
por conta da alta movimentação 
de veículos que passam pelo 
local. O Mercado da Arte está 
localizado no percurso dos 
motoristas que trafegam da BR 
459 ao Vale do Paraíba. A Feira 
“Café com Arte” continuará 
sendo realizada quinzenalmente, 
a o s  s e g u n d o s  e  q u a r t o s 

domingos de cada mês, das 9h às 
16h.
Entre as normas sanitárias que 
deverão ser seguidas pelos 
visitantes está o uso obrigatório 
d e  m á s c a r a ,  a l é m  d a 
higienização das mãos por meio 
de álcool (70%) na entrada do 
Mercado da Arte.
Para a expositora Patrícia 
Pereira, “o novo local contribuirá 
de forma positiva na vida de cada 
artesão”. “É muito importante 

que a nossa comunidade valorize 
o trabalho dos artesãos e por isso, 
a  f e i r a  é  u m a  e x c e l e n t e 
o p o r t u n i d a d e  p a r a  i s s o . 
Contamos com a visita de todos”, 
diz a artesã.
A Feira “Café com Arte” conta 
com 8 artesãs, que expõem e 
comercializam trabalhos feitos 
com costura criativa, patchwork, 
sabonetes artesanais, bolos 
funcionais, macramê, crochê, 
tricô e amigurumi.

Clínica Veterinária 'Coronel Vet'
é inaugurada em Cachoeira

Inaugurada no dia 24 de fevereiro, a clínica 
Coronel Vet é a mais nova opção para quem 
quer cuidar do seu animal de estimação em 
Cachoeira de Minas e região. Comandada pelo 
Médico Veterinário Isaac Peres Machado 
Batista, a Coronel Vet oferece todo cuidado e 
atendimento para animais de pequeno, médio e 
grande porte.
Além do atendimento, o ambiente foi pensado 
para o conforto dos clientes e de seus pets. No 
local podem ser realizados procedimentos 
como ultrassonografia e diagnóstico de 
g e s t a ç ã o ,  c a s t r a ç ã o ,  p r o c e d i m e n t o s 
odontológicos em cães e coletas para exames 
laborator iais . Também são rea l izadas 
vacinações de cães e gatos com vacinas 
importadas e  venda de medicamentos 
veterinários.
A clínica Coronel Vet está localizada na rua 
Presidente Castelo Branco, 187 B, no Centro de 
Cachoeira de Minas. O telefone de contato é 
(35) 9 9939-5773.

Vereadores aprovam, em primeira
discussão, projeto que prevê

pagamento para a empresa Grifit
Os vereadores de Cachoeira de Minas 
aprovaram na última terça-feira, 2, em primeira 
discussão e votação, o projeto de lei nº 009/2021 
de autoria do Executivo para aluguel de imóvel 
localizado no bairro Santa Bárbara e cessão a 
empresa Grifit Indústria e Comércio Ltda. A 
votação do projeto aconteceu sem discussão dos 
vereadores presentes e votado por unanimidade. 
O projeto volta ao plenário da Câmara 
Municipal no próximo dia 16 de março, para 
segunda votação.
O prédio é pertencente a empresa Santorelli 
Empreendimentos Serviços e Locação Ltda e 

terá o contrato renovado até 31 de dezembro de 
2024, caso seja novamente aprovado pela 
maioria dos 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.
A empresa Grifit é fabricante de artefatos de 
material plástico para uso pessoal e doméstico.



A Assembleia Legislativa de Minas Gerais 
(ALMG) devolveu, ao governo estadual, R$ 80 
milhões economizados pela Casa durante o ano 
de 2020. O cheque simbólico foi entregue ao 
governador Romeu Zema (Novo) pelo 
presidente da ALMG, Agostinho Patrus (PV), 
em cerimônia simbólica real izada no 
Parlamento no último 23 de fevereiro.
De acordo com Zema, o recurso será investido 
na saúde e no combate à pandemia do novo 
coronavírus (Covid-19). “Os recursos federais 
que já recebemos cobriam somente o ano 
passado. Hoje, com a segunda onda, estamos 
tendo crescentes demandas de leitos de 
enfermaria e UTIs”, disse Zema.
No mesmo dia, o Supremo Tribunal Federal 
(STF) autorizou a compra do imunizante 
diretamente pelos Estados. Zema afirmou que 
vai estudar a compra das vacinas, mas 
ponderou que a decisão do STF só permite que 
os Estados comprem o antígeno contra a 
doença caso o governo federal não forneça as 
doses suficientes.
“Nós governadores já nos unimos e estamos 
orçando, estamos vendo fornecedores no 
exterior para que os Estados também possam 
comprar. Nós estamos ampliando o leque, caso 
o governo federal não atenda adequadamente 
nós teremos alternativas", disse.

O repasse é o maior já feito pela ALMG e 
representa cerca de 8% do orçamento da Casa 
para o ano de 2020, que foi de R$ 1,2 bilhões. O 
orçamento anual do parlamento mineiro varia 
de acordo com a arrecadação do Estado. “Em 
meio a tantas adversidades que enfrentamos em 
nosso estado, é dever de cada um de nós 
contribuir de forma significativa para enfrentar 
de forma conjunta os desafios”, afirmou o 
presidente do Parlamento Mineiro, Agostinho 
Patrus (PV).
N o  a n o  p a s s a d o ,  o s  p a r l a m e n t a r e s 
redirecionaram, à saúde estadual, R$ 300 
milhões em emendas parlamentares. As verbas 
indenizatórias, utilizadas para custear as 
atividades dos mandatos, sofreram cortes de 
30% para ajudar o governo no combate à 
COVID-19. Em 2019, a economia feita foi de R$ 
46 milhões. “Nós economizamos a verba 
indenizatória. Nós fizemos uma parceria com a 
UFMG, com recursos importantes de quase R$ 
2 milhões que foram utilizados em consultas e 
em ações da Universidade”, completou Patrus.
Os deputados mineiros indicaram que o 
montante seja destinado à compra de vacinas 
contra o coronavirus. Os R$ 80 milhões 
devolvidos seriam suficiente para a compra de 
4.725.339  doses contra a covid-19, o que 
permitiria a imunização de um quarto da 

população mineira “É uma entrega, sobretudo, à 
população de Minas: são R$ 80 milhões 
economizados do Orçamento do Legislativo. 
Reduzir custos e, simultaneamente, defender os 
interesses dos cidadãos tornou-se, nos últimos 
anos, tarefa possível em razão do compromisso 
e da união de deputadas, deputados e de todo o 
corpo de servidores que integram este 
Parlamento”, completou o presidente da ALMG.
Vacinas- O estado de Minas Gerais já 
ultrapassou ontem (5) a marca dos 600 mil de

 vacinados contra a covid-19. No total, 633.032 
de mineiros receberam pelo menos a primeira 
dose da vacina, o que corresponde a 2,97 % da 
população do estado. Já a segunda dose foi 
aplicada em 306.981 mineiros. Os dados são 
baseados no boletim divulgado pela Secretaria 
Estadual de Saúde.  A vacinação começou 
oficialmente no Estado no dia 18 de janeiro.
(Com informações  jornal O Estado de Minas e 
Assessoria de Comunicação da Assembleia 
Legislativa de Minas Gerais)
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Confira os números da pandemia de Covid-19 nas cidades de
Cachoeira de Minas e Conceição dos Ouros

Jornal Folha Popular divulga, quinzenalmente, balanço das secretarias municipais de Saúde.

Cachoeira de Minas e Conceição dos Ouros não terão lockdown

Cachoeira de Minas e Conceição dos Ouros, 
cidades de abrangência do jornal Folha Popular 
registraram mais 56 casos confirmados de 
coronavírus nos últimos quinze dias, passando de 
705 para 761 infectados. O levantamento é feito 
quinzenalmente com base nos bolet ins 
divulgados pelas secretarias municipais de Saúde 
dos dois municípios.
Aumento de casos em Cachoeira
Entre os dias 19 de fevereiro e 5 de março, 
Cachoeira de Minas registrou 34 novos casos de 
coronavirus. O número é superior ao da quinzena 
anterior, quando o município apresentou 12 

casos. Com os novos casos confirmados, 395 
moradores de Cachoeira de Minas testaram 
positivo para a covid-19 desde o início da 
pandemia, dos quais 360 estão liberados do 
isolamento e sem sintomas da doença. São 35  
casos ativos na cidade, correspondentes ao 
número de pessoas com potencial de transmissão 
do vírus. Três pessoas encontram -se internada 
no Hospital das Clinicas Samuel Libânio devido 
ao novo coronavirus. Em um ano de pandemia, 4 
cachoeirenses morreram vítima de complicações 
cansadas pelo vírus.
Uma pessoa morre em Ouros

O município registra, atualmente, 366 casos 
desde o inicio da pandemia. Somente nos últimos 
quinze dias, 22 pessoas se infectaram pelo vírus. 
Em comparação com a quinzena anterior houve 
queda. No período foram registrados. 38 pessoas 
com coronavirus. Durante um ano de pandemia, 
343 curaram do coronavirus. Na última quinzena 
foi registrado o 11º óbito causado pela 
coronavirus. Trata-se de um homem que estava 
internado há 45 dias na UTI do Hospital das 
Clínicas Samuel Libânio. Atualmente, o 
município possui 12 casos ativos do novo 
coronavírus. No momento, nenhum paciente de 

Conceição dos Ouros encontra-se internado na 
ala covid ou leitos de UTI.

Assembleia repassa R$ 80 milhões ao governo estadual
para combate à pandemia

Duas regiões do Estado entraram na onda roxa no Minas Consciente, decreto fecha estabelecimentos não essenciais por 15 dias em 60 cidades
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Cheque simbólico entregue a Romeu Zema afirma que valor pode comprar mais de 4,7 milhões de doses de vacina contra a Covid-19.

Cachoeira de Minas e Conceição dos Ouros, na 
Macrorregião Sul da Saúde, regrediram na última quarta-
feira, 3, para a “Onda Vermelha” do Programa Minas 
Consciente, programa estadual de retomada da economia. 
No mesmo dia, o Governo de Minas Gerais, com aprovação 
do Comitê Extraordinário Covid-19, grupo que se reúne 
semanalmente para avaliar os indicadores da doença no 
estado, criou uma fase mais restritiva para o plano, a Onda 
Verde. Nesta nova onda, medidas passam a ser impositivas e 
não opcionais para a prefeituras. As macrorregiões Noroeste 
e Triângulo do Norte foram incluídas nessa nova onda.
As duas cidades estavam na onda amarela há duas semanas. 
Antes, elas ficaram na onda vermelha por seis semanas 
consecutivas. 
Na onda vermelha, o comércio e os eventos, por exemplo, 
estão liberados. De acordo com as normas do Governo de 
MG, em eventos, a limitação de pessoas será de 30 na onda 
vermelha, 100 na onda amarela e 250 na onda verde.
O protocolo é mais restritivo envolvendo o controle de fluxo 
na entrada dos estabelecimentos, o limite de uma pessoa por 
atendente no comércio não essencial, a proibição de 
autoatendimento para reduzir o contágio dentro dos 
estabelecimentos, a medição de temperatura na entrada e o 
estímulo aos agendamentos.
Onda Roxa- As 60 cidades que compõem as duas localidades 
passarão para a onda roxa do Minas Consciente, faixa criada 
para contemplar as medidas mais severas de restrição, como 
toque de recolher das 20h às 5h e aos finais de semana.

As regras incluem ainda a proibição de circulação de pessoas 
sem o uso de máscara de proteção, em qualquer espaço 
público ou de uso coletivo, ainda que privado; a proibição de 
circulação de pessoas com sintomas gripais, exceto para a 
realização ou acompanhamento de consultas ou realização 
de exames médico-hospitalares; a proibição de realização de 
reuniões presenciais, inclusive de pessoas da mesma família 
que não coabitam; além da realização de qualquer tipo de 
evento público ou privado que possa provocar aglomeração, 

ainda que respeitadas as regras de distanciamento social. As  
normas estão válidas desde quinta-feira 4, com a publicação 
no Diário Oficial do Estado.
Outra três regiões mineiras – Norte, Triângulo do Sul e Leste 
do Sul – também estão em estado de alerta e poderão ser 
fechadas, caso apresentem piora nos indicadores. O 
monitoramento é feito diariamente.
(Com informações: Assessoria de Imprensa do Governo de 
Minas Gerais) 



A Prefeitura de Cachoeira de Minas realizou no último 22 de 
fevereiro, no plenário da Câmara Municipal, uma Audiência 
Pública para apresentar o balanço de contas do Governo no 
terceiro quadrimestre de 2020, referente aos meses de setembro a 
dezembro. Os números foram expostos, através de slides em 
tabelas e gráficos, pelo Secretário de Administração e Finanças 
Dirceu D'Ângelo de Faria Júnior, que representou o prefeito 
Dirceu D'Ângelo de Faria (DEM).
Na  o p o r t u n i d a d e , o s  v e r e a d o r e s  p u d e r a m  f a z e r 
questionamentos ao Secretário de Administração de Finanças, 
Dirceu Júnior. 
A vereadora Ciomara do Prado Oliveira Sena (PTB) pediu para o 
Secretário detalhar os gastos no setor de Turismo, Cultura e 
Esportes durante o terceiro quadrimestre. Mesmo em época de 
pandemia, foram gastos no setor, R$ 207 mil, conforme relatório 
apresentado pelo Secretário de Administração e Finanças, 
Dirceu Júnior. O Secretário não soube responder ao 
questionamento e disse que ia se inteirar do assunto.
E o vereador José Anderson da Costa (DEM) pediu explicações 
sobre o retorno financeiro dado pela empresa Grifit ao 
município. De acordo com o parlamentar, as informações 
serviriam de base para votar favorável ou não ao projeto para 
concessão de pagamento de aluguel no valor de quase R$ 10 mil 
para esta empresa. “O povo cobra que são poucos funcionários. 
Mas tem o Valor Agregado Fiscal”, comentou Zézinho Pretinho, 
como é conhecido. “É um dado complexo. Tem que ser estudado 
com calma. O ICMS da empresa retorna para o município. E ele 
varia de acordo com a arrecadação da empresa”, disse o 
Secretário, prometendo pesquisar sobre o assunto.
Balanço Orçamentário- Neste demonstrativo contábil, as 
receitas e despesas previstas na lei orçamentária são 
confrontadas com as realizadas. O Secretário de Administração e 
Finanças Dirceu Júnior apresentou, no âmbito do município, os 
dados gerais de receitas, despesas, endividamento, gastos 
constitucionais, limites e seus detalhamentos, seguindo 
determinação da Lei de Responsabilidade Fiscal – Lei 
Complementar Federal nº 101/2000.

Dirceu Junior fez um comparativo das receitas do terceiro 
quadrimestre dos anos de 2017, 2018, 2019 e 2020. No ano 
passado, a receita realizada no terceiro quadrimestre foi de R$ 
11.045.091,23 e, em 2019, a arrecadação chegou a R$ 
11.101.829,94. Mas esses valores foram maiores do que no 
último quadrimestre de 2017 e 2018. No ano de 2017, a 
arrecadação foi de R$ 7.926.516,84. E no ano de 2018 foi de R$ 
7.575.184,15.
Dirceu Júnior fez também um detalhamento das despesas do 
município entre os anos de 2017 e 2020. No ano de 2017, o 
município gastou R$ 10.093.324,45. Já no ano de 2018, foram 
gastos R$ 9.533.468,60. E no ano de 2019, foram R$ 9.747.594,22 
em despesas. No ano passado, as despesas chegaram a R$ 
11.142.984,71 no quadrimestre.
Fazendo um comparativo entre as receitas e despesas no período, 
houve um déficit de R$ 97.893,48.
Entre os números apresentados pelo Governo Municipal, 
destaque para investimentos em manutenção e desenvolvimento 
da educação. O artigo 212 da Constituição prevê um 
investimento mínimo de 25% das receitas e transferências 
decorrentes de impostos na Educação: o governo, nos último 
quadrimestre de 2020, aplicou 29,68%, chegando a R$ 
2.294.405,10. Já as aplicações em ações e serviços da saúde, com a 
lei permitindo a aplicação mínima de 15% das receitas e 
transferências, chegaram a 31,08%, totalizando R$ 2.240.569,92. 
No mesmo período, o município gastou 45,95 % com a folha de 
pagamento, totalizando R$ 5.004.831,86.
No fechamento financeiro de 2010, o município apresentou uma 
suficiência financeira de R$ 10.570.514,91. O resultado do 
superávit é obtido a partir de operações financeiras que leva em 
conta arrecadação, empenhos e o caixa dos anos anteriores. Ele é 
a junção de recursos livres, vinculados e de convênios.
Mais uma vez, o Secretário de Administração e Finanças Dirceu 
D'Ângelo de Faria Júnior culpou a pandemia do novo 
coronavírus por ter 'engessado' a administração no terceiro 
quadrimestre. O impacto se deu, principalmente, na aquisição de 
produtos e insumos para os setores.

Lei- A prestação de contas é uma determinação da Lei de Lei de 
Responsabilidade Fiscal (LRF - Lei Complementar n. 101/2001). 
Essa audiência pública, que ocorre três vezes ao ano no 
Legislativo, tem o objetivo de dar a devida e obrigatória 
visibilidade às contas do município.
Em virtude da pandemia do novo Coronavírus (Covid-19), a 
audiência pública foi realizada com os portões fechados e 
transmitida pelos canais de comunicação da Câmara Municipal 
de Cachoeira de Minas. Dos 9 vereadores, apenas Pedro Ferreira 
da Silva (DEM) não compareceu.

Despesas por setor no 3º quadrimestre de 2020:
Gabinete do Prefeito- R$ 117.099,87
Secretaria de Indústria, Comércio, Agropecuária e Meio 
Ambiente- R$ 118.982,36
Secretaria de Turismo, Cultura, Esportes e Lazer- R$ 207.411.24
Secretaria de Assistência Social, Habitação, Trabalho e 
Qualificação Profissional- R$ 398.204,34
Secretaria de Administração e Finanças- R$1.031.371,91
Secretaria de Obras Públicas e Serviços Rurais- R$ 2.418.340,08
Secretaria de Educação- R$ 2.717.836,44
Secretaria de Saúde- R$ 4.133.338,47
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Em audiência pública, vereadora Ciomara pede explicações sobre
gastos em turismo, cultura e esportes durante a pandemia

Foram gastos no setor R$ 207 mil no último quadrimestre de 2020.
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O atleta de jiu-jítsu de Cachoeira de Minas 
Leonidson Faria Costa, de 43 anos, subiu no 
pódio no Campeonato Mundial No-gi, sem 
kimono, realizado nos dias 20 e 21 de fevereiro, 
no Ginásio dos Campeões, em Araçariguama 
(SP). O jiu-jístsu sem kimono se luta apenas 
com um short e uma camiseta. E Leonidson 
Faria ficou em terceiro lugar na categoria faixa 
preta máster peso leve.
Essa é a terceira vez que o atleta participou de 
um campeonato mundial.  “É um campeonato 
muito difícil. Grandes lutadores importantes 
estavam lá e nós buscamos fazer o melhor”, 
disse o atleta.
Leonidson Faria luta há dez anos e está na 
faixa preta desde 2018. O atleta divide o tempo 
entre o trabalho como soldador e o esporte. 
“Não é fácil conciliar as duas atividades, mas é 
algo gratificante. E não penso em parar de 
competir”, afirma o atleta, que participou das 
lutas da Confederação Brasileira de Jiu-jítsu 
Esportivo (CBJJE) juntamente com os filhos 
Gustavo Oliveira Costa, de 20 anos e Rafael 
Oliveira Costa, de 18 anos.
No Campeonato Mundial de Jiu-jitsu de 
Araçariguama, o atleta fez duas lutas, ganhou 
uma, mas acabou perdendo na semifinal, por 
pontuação. “Foram duas lutas duríssimas com 
outros atletas de alto nível. O adversário da 

semifinal foi Marcos Vinicius Borges Pancini 
(Marcos Vina), do Paraná, ex-atleta de UFC. 
Ele era um adversário duro e experiente”, 
comentou. Marcos Vinícius Borges Pancini ou 
Marcos Vina é um lutador brasileiro de MMA. 
Atualmente compete no peso pena. Vina foi 
participante do e Ultimate Fighter: Brasil.
No currículo o atleta da equipe Liga Jiu-jítsu 
de São José dos Campos já contabiliza vários 
pódios e títulos como de Campeão Mundial 
em 2014 e 2017 e de campeonatos brasileiros e 
sul americano da Confederação Brasileira de 
Jiu-jítsu (CBJJ).
Competição- Realizado pela Confederação 
Brasileira de Jiu-Jitsu Esportivo (CBJJE) em 
parceria com a Secretaria da Juventude, 
E s p o r t e  e  L a z e r  d o  m u n i c í p i o  d e 
Araçariguama, o Campeonato Mundial NO-
GI da Confederação Brasileira de Jiu-Jitsu 
Esportivo-CBJJE marcou a abertura do 
calendário esportivo da Confederação na 
temporada 2021. Ele contou, durante os dois 
dias de competição, com a participação de 930 
atletas de várias partes do Brasil e do mundo, 
divididos em diversas faixas que disputaram 
nas categorias galo, pena, leve, médio, meio-
pesado e pesadíssimo. 
Seguindo os protocolos de segurança contra a 
Covid-19, o Campeonato Mundial de Jiu-Jítsu 

foi fechado ao público e todos os participantes 
( a t l e t a s ,  c o o r d e n a d o r e s , d i r e t o r e s , 
colaboradores e Staff ) foram testados e 
seguiram as normas de distanciamento e uso 
de máscara. Onze atletas não participaram das 
competições e foram encaminhadas para a 
Unidade Básica de Saúde por testarem 
positivo. As disputas foram transmitidas pelas 
redes sociais do organizador para mais de 20 
países e visualizado por mais de 50 mil 
espectadores. 
O evento teve Helton José Junior, da Atos, 
conquistando a medalha de ouro no absoluto

 adulto faixa-preta. Já entre as mulheres, Ana 
Paula Cavalcante, da Gracie Barra/MS, foi 
ouro duplo, levando a categoria – sem 
adversárias – e o peso aberto.
No quadro geral por equipes, o título ficou 
com a Gracie Barra. O segundo lugar foi para a 
CheckMat, enquanto em terceiro apareceu a 
Alliance. Fechando o Top 5, ficaram PSLPB 
Cícero Costha e Almeida JJ. O resultado 
completo da competição pode ser conferida 
no site: https://soucompetidor.com.br/pt-
br/eventos/resultados/p1255-mundial-nogi-
natural-submission-fight-2021-edicao/
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Cachoeirense fica em terceiro lugar em
Campeonato Mundial de Jiu-Jítsu
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Fomentar o desenvolvimento econômico de 
Conceição dos Ouros é o objetivo da 
Prefeitura Municipal  de Conceição dos 
Ouros, e o turismo é um dos segmentos nos 
quais a gestão volta a sua atenção. Nesse 
sentido, o prefeito Luís Fernando Rosa de 
Castro participou, nesta semana, de duas 
reuniões importantes em busca de melhorias 
para o setor. Durante as reuniões foram 
elaboradas ações que possibilitarão o 
estimulo do turismo. 
A primeira reunião, realizada no dia 16 de 
fevereiro contou com a presença de pessoas 
envolvidas no esporte de aventura e na 
culinária do polvilho do município. Nesta 
reunião foram estabelecidas as seguintes 
metas:
• Impulsionamento do empreendedorismo 
rural por meio do fornecimento de cursos em 
parceria ao SEBRAE, SENAR, entre outros 

ó r g ã o s .  P r o j e t o s  j á  e s t ã o  s e n d o 
desenvolvidos, como a Sala Mineira, em 
parceria com o SEBRAE;
• Abordagem interdisciplinar com a Cultura, 
Educação e Meio Ambiente, inserindo na 
grade curricular pública a educação 
histórica, cultural e ambiental de diversos 
patrimônios e localidades de Conceição dos 
Ouros;
•  Estímulo do comércio local, permitindo 
uma preparação de qualidade para a 
recepção de turistas;
•  Va l o r i z a ç ã o  d a  c u l i n á r i a  l o c a l , 
especialmente a do polvilho, produto 
tradicional do Município;
• Preparação das localidades turísticas, por 
meio de placas, mapeamentos, criação de 
roteiros, etc.;
• Investimento no turismo de aventura, 
explorando o grande potencial de Conceição 

dos Ouros em modalidades como trilhas, 
mountain bike, entre outras.
E, no dia seguinte, 17, o prefeito Luís 
Fernando Rosa de Castro reuniu-se com a 
Sra. Silvia Canellas Ferreira, mobilizadora do

 SENAR. A reunião teve como objetivo firmar 
parceria com o SENAR para a realização de 
diversos cursos de capacitação da população 
Ourense, desde a capacitação de trabalhos 
rurais, turísticos, entre muitos outros.
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Em Conceição dos Ouros, Prefeitura investe no turismo com
foco no desenvolvimento do município
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Sindicato Rural e Senar realizam
curso de pintura em tecido para

mulheres de Cachoeira
Entre os dias 22 e 25 de fevereiro, o 
Sindicato Rural de Cachoeira de Minas e o 
Nacional  de  Aprendizagem Rura l 
(SENAR/MG) promoveu um curso de 
Pintura em Tecido. A atividade foi 
desenvolvida no prédio da antiga Escola 
Estadual Cônego José Eugênio de Faria e 
contou com a participação de 10 mulheres.
As aulas foram ministradas pela instrutora 
do Senar, Fátima Eloísa Meirelles, que 
ensinou técnicas de pintura em tecido com 
a utilização de moldes vazados e relevo.
As técnicas de moldes vazados e com 
relevo, podem ser utilizadas não apenas 

em trabalhos artesanais, mas também de 
decoração, customização de roupas, 
bolsas, toalhas e muitos outros artigos.  Ela 
pode ser usada para diversão, passar 
tempo e, se quiser, até gerar uma renda 
extra por meio da fabricação de produtos 
exclusivos.

Polícia Militar de Cachoeira
recebe nova viatura

Na manhã da última quarta-feira, 3, várias 
autoridades civis e militares acompanharam a 
entrega de uma viatura modelo Renault Duster 
para a Policia Militar, que foi destinada por 
intermédio do deputado federal Eduardo 
Barbosa (PSDB).
A solenidade municipal de entrega da viatura 
contou com a presença do prefeito Dirceu 
D'Ângelo de Faria, dos vereadores Ivanildo 
Teixeira e Ciomara do Prado Oliveira Sena, do 
juiz Dr. Almir Prudente dos Santos, do Tenente 
da Policia Militar Kássio do Amaral, do 
Sargento Alisson Pereira Costa, do delegado 

Ricardo Lopes Maximiliano de Oliveira e do 
Padre Ivan Paulo Moreira. Na ocasião, o 
deputado federal Eduardo Barbosa foi 
representado por seu principal apoiador no 
município, o morador Ignácio Dionísio de 
Oliveira.
Durante a solenidade a chave da nova viatura foi 
simbolicamente entregue ao comandante do 
destacamento pelo prefeito Dirceu D'Ângelo de 
Faria. Também houve a execução do hino 
nacional, discursos das autoridades presentes e 
uma benção do novo veículo pelo Padre Ivan 
Paulo Moreira.

Polícia do Meio Ambiente apreende
espingarda na zona rural de Ouros

A Policia do Meio Ambiente de 
Pouso Alegre apreendeu uma 
espingarda do tipo cartucheira 
calibre 28 na manhã da última 
qu ar t a - fe i r a , 3 , no  b a i r ro 
Campinho, na zona rural de 
Conceição dos Ouros. A arma foi 
encontrada durante operação de 
combate à crimes na área rural de 
caráter ambiental e contra o 
patrimônio. Esta espingarda 
pode ser utilizada para caça 
predatória. 
A arma foi apreendida e entregue 
na delegacia de Policia Civil. O 
dono da  arma resp onderá 
processo por porte ilegal de arma.



Na Memória de Personalidades: A trajetória de Cônego Carvalhinho
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O jornal Folha Popular tem o objetivo de resgatar a memória de dois municípios, Cachoeira de Minas e Conceição dos Ouros, mas sem deixar de pensar no 
futuro. A proposta da coluna “Na Memória de Personalidades” surgiu há mais de um ano.

As ferramentas de pesquisa são pessoas, que podem enviar fotos e documentos, que depois de digitalizados, voltam para ele. Outra forma de preservar a 
memória coletiva ocorre por meio de histórias contadas oralmente por cidadãos mais antigos.

Nesta coluna, publicaremos a história de Padre Augusto Carvalho Filho. Cônego Carvalhinho esteve a frente da Paróquia de São João Batista e é o 
autor do Hino a Nossa Senhora Aparecida.

A coluna “Na Memória de Personalidades” é aberta para qualquer pessoa que queira oferecer documentos ou fotos que contribuam para resgatar a 
memória coletiva dos municípios de Cachoeira de Minas e Conceição dos Ouros. 

Se você quiser colaborar com esta coluna, entre em contato com a redação do jornal Folha Popular. O nosso contato é (35) 99875-8147 (Whatsaap). Você pode 
também mandar informações para o e-mail redacaofp@gmail.com.

Cônego Carvalhinho (Augusto Carvalho Filho) 
nasceu em Brazópolis, em 9 de janeiro de 1910, 
filho de Augusto José de Carvalho e de Sofia 
Mendonça de Carvalho. O casal Augusto José e 
Sofia tiveram mais 11 filhos (Pedro Augusto, 
José Augusto, Claudio Augusto, Paulo Augusto, 
Luiz Augusto, Cristóvão Augusto, Lauro 
Augusto, Maria Augusta, Heloísa Augusta, 
Armando José e Ângela Augusta). 
Augusto Carvalho Filho foi batizado na igreja 
matriz de São Caetano de Thiene, em sua terra 
natal, no dia 9 de março de 1910. A celebração do 
batismo foi realizada pelo Padre Edmundo 
Castro, tendo como padrinhos o casal Balduíno 
Vieira Salgado e Eulália Mendes Schumann.
Ele estudou as primeiras letras no Liceu Nossa 
Senhora Auxiliadora (Itajubá) e no Grupo 
Escolar "Cel. Francisco Braz” (Brazópolis). 
Em 8 de setembro de 1917, Augusto Carvalho 
Filho fez a primeira comunhão, em celebração 
realizada pelo Bispo Diocesano Dom Otávio 
Chagas de Miranda, na igreja matriz de São 
Caetano de Thiene.
Em 1921, já seminarista, fez o curso de áreas 
humanas e tonsura. Ele concluiu os dois cursos 
no ano de 1928. Ordenou-se em 4 de setembro de 
1932, em Pouso Alegre, pelas mãos do Bispo 
Diocesano Dom Otávio Chagas de Miranda. Ele 
conseguiu a autorização do Papa Pio XI para 
chegar ao presbiterano por não possuir idade 
canônica. Recebeu o titulo de Cônego Honorário 
do Cabido Diocesano, em 20 de janeiro de 1942.
A primeira missa como presbítero foi celebrada 
na Capela de Nossa Senhora Aparecida, em sua 
terra natal, em 6 de setembro de 1932.  Ela foi 
assistida pelo Cônego Quinzinho (Joaquim 
Noronha) e pelo Padre Dr. Delfim Ribeiro Guedes, 
que se tomaria bispo. Presentes também estavam 
os padres Benedito Salomon e João Aristides de 
Oliveira.
Foi diretor da Escola Profissional de Pouso 
Alegre (1932) e pároco nas igrejas de Cachoeira 
de Minas (28/9/1932-30/8/1933), Delfim Moreira 
(Outubro/1933 a setembro de 1934), Santa Rita do 
Sapucaí (como coadjutor – 10/08/1934 a 22/10/1936 
e como vigário de 23/10/1936 a 26/05/1945), Ouro 
Fino (16/07/1945 a 28/12/1960) e Inconfidentes 
(Vigário Ecônomo em 08/12/1958). 
Em Cachoeira de Minas, Padre Carvalhinho 
iniciou a reconstrução da torre da Igreja 
Matriz; reformou a casa paroquial, avariada 
por uma chuva torrencial; reorganizou a 
Sociedade Vicentina, Associação da Doutrina 
Cristã; incentivou a Catequese; reorganizou a 

Casa da Caridade (dispensário de distribuição 
de alimentos e remédios); trabalhou pelo 
ressurgimento da Lira São João Batista; 
celebrou a Semana Santa e a festa do Padroeiro 
e atendeu a paróquia de Conceição dos Ouros.
Em 28 de dezembro de 1960, por motivos de 
tratamento de saúde, Cônego Carvalhinho teve 
o pedido de renúncia e afastamento da 
paróquia de São Francisco de Paula (Ouro Fino) 
concedido. Ele vendeu para a paróquia o 
Jardim de Infância Santa Terezinha, de sua 
propriedade, no valor de Cr$ 100,000,00 (cem mil 
cruzeiros) – notas promissórias de Cr$ 50.000,00 
de três em três meses.
Em 1961, doente, magoado e deprimido, foi morar 
com um sobrinho, em São Paulo. Ele teve que 
trabalhar, para o seu sustento e de sua irmã 
Ângela. Então ele foi chamado, por um padre 
amigo, para trabalhar na Igreja de Nossa 
Senhora Auxiliadora.
Também prestou serviços religiosos em Itajubá, 
Bauru, Pouso Alegre, Espírito Santo do Dourado, 
Piranguinho, Sapucaí Mirim, Gonçalves, Munhoz 
e São José do Toledo. Morando em Pouso Alegre, 
ele ajudou o Padre José Nunes Senador nas 
celebrações realizadas em Cachoeira de Minas.
Cônego Carvalhinho recebeu o título de 
Cidadão Honorário de Inconfidentes e de Santa 
Rita do Sapucaí.
Por volta do ano de 1974, Cônego Carvalhinho 
ficou muito doente e foi internado. Ele foi 
transferido para o hospital Beneficência 
Portuguesa, em São Pulo, onde foi implantado o 
Marca-passo.
O estimado e admirado Cônego Carvalhinho foi 
um notável orador sacro. Desenvolvia com 
muita ilustração as doutrinas sagradas, as 
homilias e os comentários dos Evangelhos nas 
missas dominicais, em linguagem clara, 
acessível a todos, e com argumentos 
convincentes que a todos satisfaziam. 
Escreveu alguns livros, entre os quais o 
Centenário Bispo Dom Otávio Chagas de 
Miranda (1981), "Terra do Bom Jesus" (1982), “Trem 
de Manobra” (1982) e o "Menino do Balaio" (1983).
Foi autor da música “Dai-nos a bênção!”, 
dedicada à Nossa Senhora Aparecida e tocada 
em todo o Brasil. Também compôs um hino em 
parceria com a tia Cândida Mendes Schumann, 
por ocasião do Jubileu de Prata do Padre 
Antônio Teodora Tibúrcio.
Ele morreu em 20 de janeiro de 1986, em Itajubá. O 
seu sepultamento foi realizado em sua terra 
natal, Brazópolis.

Versos musicados de Cônego Carvalhinho:

-HINO A NOSSA SENHORA APARECIDA

Dai-nos a benção
Ó Mãe querida

Nossa Senhora Aparecida

Sobre esse manto
Do azul do céu

Guardai-nos sempre
Do amor de Deus

Eu me consagro
Ao vosso amor
Ó Mãe querida
Do Salvador

Numa oferta de flores cheirosas,
Celebramos feliz Jubileu

E das urges de espinhos as rosas
Já te trazem delícias do céu!...

Oh! Ser Padre, que honra encerra,
É ser tudo, é ser nada também...          (Bis )

Pequenez e miséria da terra,
“Outro Cristo””, um arauto do bem.

Mãos ungidas com óleo sagradas,
Afastando as torturas da dor,
São, agora, por nós venerados, 
Simbolizam a paz do Senhor...

E cantando subiste a montanha
Dos confiantes, felizes de amar,
Foi o início de luta tamanha,
Só no céu ela irá terminar...

Caminhaste, ó bom padre zeloso,
Longa estrada a procura do Bem

E agora, em teu dia ditoso,
É preciso que olhes além...

O teu nome de Cristo se ufana,
Ser Ministro de Quem muito amou,

Para longe já vai à profana
Glória vil a que Deus superou...

Glória, pois, ao teu nome e ao teu Deus,
Neste dia de intenso louvor,

Com mil preces volvamos aos céus
Suplicando uma benção de amor.

Sábado, 06 de março de 2021

mailto:redacaofp@gmail.com
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Ocupação de leitos por covid-19 na região está no limite
Com o aumento no número de casos de Covid-19 em Minas 
Gerais, o sinal ficou vermelho para algumas macrorregiões 
que têm que lidar com os altos índices de ocupação de leitos 
em enfermarias e unidades de terapia intensiva (UTIs) 
vinculados ao Sistema Único e Saúde. 
Em todo o Estado são mais de 908.869 pessoas infectadas 
desde o inicio da pandemia, há um ano. Outras 19.204 
morreram em consequência da Covid-19.
Com uma população de mais de 2,9 milhões de habitantes 
distribuídos em 146 cidades, o Sul de Minas possui quase 
100% dos leitos ocupados. Outro alerta é que boa parte dos 

pacientes em tratamento nessas unidades têm outras doenças. 
Lembrando que os pacientes de Cachoeira de Minas e 
Conceição dos Ouros, na área de abrangência do jornal Folha 
Popular, são internados principalmente em hospitais de 
cidades da região como Pouso Alegre, Santa Rita do Sapucaí e 
Itajubá.
O Hospital das Clínicas Samuel Libânio, que abriga 153 
municípios e 3,5 milhões de habitantes, está com 83 pessoas 
internadas. Desse total, 54 (90% da ocupação) estão em leitos 
clínicos e 30 (96%) em leitos de UTI. 43 pacientes são de 
Pouso Alegre. Os outros 40 pacientes internados são de outros 

municípios da região.
No Hospital Antônio Moreira da Costa, em Santa Rita do 
Sapucaí, o número de leitos de UTI atingiu 83% de lotação. 
Conforme a prefeitura de Santa Rita do Sapucaí, 10 pacientes 
estão internados na cidade, sendo quatro do município.
Já em Itajubá, conforme o último boletim divulgado pelo 
Hospital das Clínicas, a instituição está com uma ocupação 
total de 60% entre leitos de UTI e de enfermaria. Segundo o 
hospital, 58 pacientes estão internados na instituição, sendo 
que 34 já testaram positivo para a Covid-19 e outros 24 
aguardam o resultado de exames.

Sábado, 06 de março de 2021

Luís Fernando assina termo de interesse para compra de vacinas contra covid-19
O prefeito de Conceição dos Ouros, Luís Fernando 
Rosa de Castro formalizou, na última quinta-feira, 
4, a intenção de compra de vacina contra o novo 
coronavírus para o município. O consórcio 
nacional para compra dos imunizantes é liderado 
pela Frente Nacional de Prefeitos (FNP).
A assinatura também contempla a possibilidade 
de aquisição de medicamentos, equipamentos e 
outros insumos para controle e combate à 
pandemia.

“Esse é um importante passo no enfrentamento a 
esse vírus e não mediremos esforços neste 
combate. Participar deste consórcio nacional 
reafirma o nosso compromisso com a população e 
com a vacinação de cada vez mais pessoas do 
nosso município”, afirmou. 
A medida é possível graças ao entendimento do 
Supremo Tribunal Federal (STF) de que estados e 
municípios podem adquirir doses caso o 
Programa Nacional de Imunização (PNI) não seja 

cumprido.
A vacinação contra a Covid-19 foi iniciada em 
Conceição dos Ouros no dia 20 de janeiro e, até 
ontem 324 pessoas  receberam a primeira dose. 
Desse total, 172 foram imunizadas com a segunda 
dose. No momento estão sendo vacinadas pessoas 
da faixa etária entre 84 e 89 anos.
Desde o início da pandemia até o dia 5 de março 
foram confirmados 366 casos da doença e 11 
óbitos.
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Acicam fecha parceria com a empresa Prática
de Pouso Alegre para a seleção de candidatos a vaga

Na segunda-feira, 22 de fevereiro, a 
ACICAM (Associação Comercial e 
Industrial de Cachoeira de Minas) 
representada pelo Presidente da entidade 
Eder de Lelis Pereira, juntamente com os 
membros do Conselho Fiscal José Kléber 
Machado e Bustamante e Maristela Costa e 
Bustamante e a gerente da associação 
Alessandra Leão, realizaram uma visita à 
empresa Prática situada na cidade de 
Pouso Alegre, com a finalidade de 
conhecer as instalações da empresa e sua 
est r utura , entender  seu  mo do de 
operações e se inteirar sobre a cultura da 
empresa, a fim de fecharem uma parceria 
para futuras contratações.
A empresa Prática foi fundada em 1991 e 
desenvolve, produz e comercializa 
equipamentos para restaurantes, padarias 
e centrais de produção de alimentos, 
produzindo inclusive para exportação. “A 
Prática pode ser comparada às melhores 
empresas do mundo no segmento, possui 
um time de engenheiros e técnicos de 
primeira linha, tendo uma equipe alinhada 
com os objetivos da empresa. Temos fortes 
valores e uma visão positiva do futuro e 
estamos consolidados como líder no 
mercado nacional.” Relatou a Psicóloga 
Karina Kemper, responsável pelo setor de 
Recursos Humanos e que apresentou a 

empresa aos visitantes juntamente com 
Débora Mello funcionária do RH da 
empresa.
A ACICAM desde 2017 presta serviços de 
contratação realizando a captação de 
currículos, fazendo as entrevistas e 
aplicando testes para garantir às empresas 
c o n t r a t a n t e s  u m  r e s u l t a d o  fi n a l 
satisfatório, com a contratação de 
candidatos que realmente vão suprir com 
as  expectat ivas  das  empresas  que 
contratam o serviço. “É importante 
ressaltar, que somos a única Associação da 
nossa região que realiza este serviço de 
forma completa. Visamos ampliar este 
escopo e quando a empresa entrou em 
contato, aproveitamos a oportunidade” 
comentou a  gerente  da  ACICAM, 
Alessandra Leão.
A empresa Prática entrou em contato com 
a ACICAM para obter informações sobre 
contratações na região e a conversa evoluiu 
para uma reunião on line, entre a Prática e 
a ACICAM na qual ficou combinada a 
visita para então ser fechada a parceria 
entre a empresa e a Associação.
Foi realizada no final da visita uma breve 
reunião para que o responsável pelo setor 
de Estamparia Edgar Santiago e o 
responsável pela produção Ataliba 
Gonçalves e a psicóloga Karina Kemper 

expusessem quais as necessidades de 
contratação, ressaltando a forma como a 
empresa trabalha e o perfil ideal de 
candidatos que adequem àquilo que a 
e mpre s a  pre c i s a  e  à  s u a  c u l t u r a 
organizacional. 
“De imediato, vamos buscar estes 
candidatos ideais para a empresa e vejo 
esta parceria de forma muito importante, 
p ois  teremos  uma t ro ca , na  qua l 
encontraremos os perfis que eles precisam 
e teremos uma empresa consolidada e 
forte como parceira da Associação”, 
comentou o presidente da ACICAM, Eder 
de Lelis Pereira. 
A empresa vai dispor de transporte para os 
contratados na região, sendo que sua 
necessidade de contratações no momento 
é  para  operadores  de  produção e 
operadores de máquina, sendo obrigatório 
para este segundo curso de mecânica. No 
início serão 7 vagas ofertadas e a ACICAM 
fará a pré-seleção para a empresa 
entrevistando os candidatos e verificando 
se estão aptos a seleção para então a 
empresa dar continuidade ao processo em 
conformidade à sua forma de operar 
contratações.
Nas redes sociais da Associação e na sede 
da própria será possível e encontrar as 
informações com requisitos para as vagas.
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