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Os sons  que  sa iam 
das v io las a inda eram 
s o l t o s .  E l e s  n ã o  f o r -
mavam mús i cas ,  mas 
serviam apenas para o 
ouvido atento dos violei-
ros afinarem as violas e 
a sonorização ajustar os 
graves, médios e agudos 
da mesa de som.

Mesmo assim, o públi-
co, que deixava a portaria 
do Parque das Águas após 
um passeio em dos prin-
cipais atrativos turísticos 
da estância hidromineral, 
começou a aglomerar no 
espaço onde é realizado 
o forró da cidade antes do 
horário marcado para o 
início do show. 
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Defesa Civil emite Alerta de 
Atenção para cheia do Rio 
Verde nesta quarta-feira, 12

Show da Orquestra de Violeiros na 
Praça Brasil abre Convention

Músicas de Minas 2020
A apresentação contou com a participação do cantor e 

compositor Johny Vianna

O alerta é para que as pessoas preparem a saída de seus imóveis 
em caso de alagamento

A Defesa Civil de São 
Lourenço emitiu um Alerta de 
Atenção para que a população 
de áreas ribeirinhas já planeje 
a saída de seus imóveis em 
caso do transbordamento do 
Rio Verde. O alerta foi dado 
em consequência do nível 
da água que chegou a dois 
metros em São Lourenço.

Em São Sebastião do 
Rio Verde o rio transbordou 
nesta madrugada em um 
local já conhecido há dé-
cadas da Defesa Civil, que 
é parâmetro para saber se 
haverá cheia ou não em São 
Lourenço. A previsão é que a 
água chegue entre 12h e 13h 
desta quarta-feira, 12.
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individual remunerado de passa-
geiros. A atividade dos motoboys 
é voltada à entrega de objetos e 
produtos diversos. Já o moto- frete 
é uma modalidade de transporte de 
cargas maiores, em equipamentos 
acoplados às motocicletas. O decre-
to informa que só podem transitar 
na cidade profissionais autorizados 
pela Secretaria de Defesa Social. 
(Jornal Opinião - Caeté)

 
Alerta de transbordo

 é emitida  
A Defesa Civil de São Lourenço, 

juntamente com o Corpo de Bombei-
ros e representantes da Prefeitura 
Municipal de São Lourenço, emitiu 
um alerta laranja por conta do risco 
de transbordamento e enchente do 
Rio Verde, que passa pela cidade. 
A ato foi comunicado na manhã 
desta quarta-feira, 12, e vale pelas 
próximas horas e serve também 
para cidades como Soledade de 
Minas-MG que fica a 9km de São 
Lourenço e também está na rota do 
Rio Verde correndo risco de sofrer 
com o transbordo. A orientação é 
que os moradores de áreas baixas 
da cidade, mais próximas às mar-
gens do Rio Verde e de ribeirões, 
fiquem em estado de atenção. (O 
Popular Net- São Lourenço)

 
Passe livre beneficiará 

pacientes
Foi sancionada pelo prefeito 

Sérgio Azevedo ano passado a 
Lei 9379, de autoria do vereador 
Lucas Arruda, que concede às 
pessoas com insuficiência renal 
crônica os mesmos benefícios 
previstos na Lei Orgânica do Mu-
nicípio para deficientes físicos. A 
Hemodiálise da Santa Casa conta 
com 116 pacientes, sendo que 
muito deles se encontram com 
problemas de locomoção e vul-
nerabilidade social. Os pacientes 
que se enquadram no perfil de 
renda familiar de até três salários 
mínimos já foram encaminhados 
para o Centro de Referência de 
Assistência Social (Cras) e en-
traram com a documentação para 
pleitear a carteirinha de passe 
livre municipal. (Jornal Mantiquei-
ra- Poços de Caldas)

 
Associação é declarada 

tilidade pública 
 A Associação das Pessoas com 

Deficiência de Mariana (ADEM) 
foi reconhecida pela Câmara de 
Mariana com o título de Utilidade 
Pública. O reconhecimento foi 
efetivado com a aprovação por 
unanimidade, nesta segunda-feira, 
10, do Projeto de Lei 91/2019, de 
autoria do vereador Cristiano Silva 
Vilas Boas (PT). Com pouco mais 
de um ano de existência, a ADEM 
tem contribuído na construção 
de políticas públicas de inclusão 
e melhoria da acessibi l idade 
para as Pessoas com Deficiência 
(PcD), como ressaltou o vereador 
Cristiano Vilas Boas. (Portal da 
Cidade- Mariana)

Atos e Gerais

Unimontes elabora 
Lei Municipal 

A Universidade Estadual de 
Montes Claros (Unimontes), Câ-
mara de Vereadores, Prefeitura, 
Associação Comercial, Industrial 
e de Serviços (ACI), Sebrae, 
Fundação para o Desenvolvimento 
Científico e Tecnológico (Funde-
tec) e outras faculdades estão ela-
borando a proposta de minuta para 
o projeto de lei que vai estabelecer 
a Política de Inovação do municí-
pio de Montes Claros. A primeira 
reunião de trabalho neste sentido 
foi realizada na última semana, 
6, quando os representantes de 
cada instituição foram recebidos 
pelo presidente da Câmara, José 
Marcos Martins de Freitas, na 
sede do Legislativo. (Gazeta Norte 
Mineira- Montes Claros) 

 
Fiemg 87 anos: um olhar para o 

futuro
Quem acessa os canais digitais 

da Fiemg - Federação das Indústrias 
do Estado de Minas Gerais - deve 
ter notado a mudança na identidade 
visual da Federação. O tradicional 
vermelho deu lugar ao azul, a cor 
pantone do ano e também, a nova 
cor das federações indústrias de 
todo o país. Mas a troca não se trata 
de modismo e sim de uma ampla 
e poderosa estratégia da indústria 
brasileira para fortalecer o trabalho 
que as entidades que representam o 
segmento vêm realizando não apenas 
junto ao setor produtivo, seu principal 
cliente e razão de existir, mas também, 
junto à sociedade. Em Minas Gerais, 
simboliza o olhar para o futuro, para a 
construção de um novo estado e de 
um novo país. (Rede Sindijori0

 
Petrópolis gera R$ 240 mi 

de ICMS
Com 27 vagas abertas para 

Uberaba no Sistema Nacional de 
Emprego (Sine), a instalação da cer-
vejaria Petrópolis não deve resultar 
em uma quantidade expressiva de 
novos postos de trabalho, porém, deve 
aumentar a arrecadação de impostos 
do município de Uberaba. A análise 
foi feita pelo analista de indústria, 
comércio e serviços do Serviço Bra-
sileiro De Apoio às Micro e Pequenas 
Empresas (Sebrae), Diogo Reis, em 
visita a Uberaba. Estudo feito pela Se-
cretaria Municipal de Finanças (Sefin) 
estima incremento de R$ 240 milhões 
aos cofres públicos a partir de 2022, 
com arrecadação do Imposto sobre 
Circulação de Mercadorias e Serviços 
(ICMS). Desse valor, 25% retorna ao 
município o que representa R$ 60 
milhões a mais no caixa do Prefeitura. 
(Jornal da Manhã- Uberaba)

 
Caeté regulamenta 

mototáxi
A Prefeitura de Caeté regu-

lamentou a lei municipal que es-
tabeleceu o serviço de mototáxi, 
motofretista e motoboy em Caeté. 
O serviço de mototáxi, segundo o 
decreto, é destinado ao transporte 
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 EXTRATO DE PUBLICAÇÃO
JUSTIFICATIVA DE INEXIGIBILI-

DADE DE CHAMAMENTO PÚBLICO. 
Objeto: Termo de Fomento entre o 
Município de Andrelândia e o Bloco das 
Virgens para promoção de cultura nas 
festividade do carnaval. DADOS DA 
ENTIDADE: Bloco das Virgens, com 
sede na Rua Amazonas, n°50,  Rosário, 
Andrelândia - MG, inscrita no CNPJ sob 
o nº 09.266.287/0001-70. PRAZO DE 
VIGÊNCIA: de 21 a 25 de fevereiro de 
2020. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 
2.08.01.13.392.008.2.0069.3.3.50.4
3 – SUBVENÇÃO A ENTIDADE CUL-
TURAL. Valor da Despesa: R$2.000,00 
(dois mil reais). Fundamentação legal: 
Art. 31, inciso II da Lei Federal n°

13.019/2014 e Lei Municipal nº 
2.152/2020. Considerando que o art. 31, 
II, da Lei Federal n° 13.019/2014, alte-
rada pela Lei federal 13.204/2015, esta-
belece que: “Art. 31. Será considerado 
inexigível o chamamento público na 
hipótese de inviabilidade de competição 
entre as organizações da sociedade ci-
vil, em razão da natureza singular do ob-
jeto da parceria ou se as metas somente 
puderem ser atingidas por uma entidade 
específica, especialmente quando: (...) 
II - a parceria decorrer de transferência 
para organização da sociedade civil que 
esteja autorizada em lei na qual seja 
identificada expressamente a entidade 
beneficiária, inclusive quando se tratar 
da subvenção prevista no inciso I do § 
3o do art. 12 da Lei no 4.320, de 17 de 
março de 1964, observado o disposto 
no art. 26 da Lei Complementar no 101, 
de 4 de maio de 2000. 

Considerando que o Carnaval de An-
drelândia acontece de maneira espon-
tânea e representa uma efervescência 
cultural nos últimos anos, puxada pelos 
blocos carnavalescos que são tradição 
no Município; Considerando que os 
blocos carnavalescos são de extrema 
importância para fortalecer o Carnaval 
de Rua, que é uma festa que alcança a 
toda população; Considerando o intuito 
da concessão do auxílio financeiro é 
que possamos contribuir para que os 
blocos se fortaleçam e possam propor-
cionar para a cidade e foliões um retor-
no totalmente positivo; Considerando 
que o Bloco das Virgens há anos se 
apresenta no carnaval de Andrelândia, 
colaborando para abrilhantar ainda mais 
a festividade; Considerando que a par-
ceria está prevista na Lei Municipal n° 
2.152/2020; Considerando a CULTURA 
ser o palco das grandes expressões da 
alma, possibilitando dar voz às manifes-
tações sociais e comportamentais; Con-
siderando que também há previsão de 
parcerias com todos os demais blocos 
existentes no Município, sendo afastada 
a possibilidade de chamamento público; 
Diante do exposto, ratifico a presente 
inexigibilidade com a justificativa acima 
e determino sua publicação no site 
Oficial do Município, pelo período de 
05 (cinco) dias, para que havendo outra 
entidade com expertise manifeste seu 
interesse, não havendo manifestação 
deverá ser publicada no Diário Oficial 
do Município, para que se produza 
a eficácia do ato. Andrelândia, 13 de 
fevereiro de 2020.

Francisco Carlos Rivelli
Prefeito Municipal

EXTRATO DE PUBLICAÇÃO
JUSTIFICATIVA DE INEXIGIBILI-

DADE DE CHAMAMENTO PÚBLICO. 
Objeto: Termo de Fomento entre o 
Município de Andrelândia e o Grêmio 
Recreativo Bloco Carnavalesco “Junto 
e Misturado” 

para promoção de cultura nas fes-
tividade do carnaval. DADOS DA 
ENTIDADE: 

Grêmio Recreativo Bloco Carna-
valesco “Junto e Misturado”, com 
Sede à Rua Artur Bernardes, n° 495, 
Bairro Santos Dumont, na cidade de 
Andrelândia – MG, inscrita no CNPJ 
nº 13.047.327/0001-60. PRAZO DE 
VIGÊNCIA: de 21 a

25 de fevereiro de 2020. DOTAÇÃO 
ORÇAMENTÁRIA: 

2.08.01.13.392.008.2.0069.3.3.5
0.43 – SUBVENÇÃO A ENTIDADE 
CULTURAL. 

Valor da Despesa: R$2.000,00 (dois 
mil reais). Fundamentação legal: Art. 

31 ,  inc iso  I I  da  Le i  Federa l 
n° 13.019/2014 e Lei Municipal nº 
2.152/2020. Considerando que o art. 
31, II, da Lei Federal n° 13.019/2014, 
alterada pela Lei federal 13.204/2015, 
estabelece que: 

“Art. 31. Será considerado inexigível 
o chamamento público na hipótese de 
inviabilidade de competição entre as 
organizações da sociedade civil, em 
razão da natureza singular do objeto 
da parceria ou se as metas somente 
puderem ser atingidas por uma entidade 
específica, especialmente

quando: (...) II - a parceria decorrer 
de transferência para organização da 
sociedade civil que esteja autorizada 
em lei na qual seja identificada ex-
pressamente a entidade beneficiária, 
inclusive quando se tratar da subvenção 
prevista no inciso I do § 3o do art. 12 
da Lei no 4.320, de 17 de março de 
1964, observado o disposto no art. 26 
da Lei Complementar no 101, de 4 de 
maio de 2000. Considerando que o 
Carnaval de Andrelândia acontece de 
maneira espontânea e representa uma 
efervescência cultural nos últimos anos, 
puxada pelos blocos carnavalescos 
que são tradição no Município; Consi-
derando que os blocos carnavalescos 
são de extrema importância para for-
talecer o Carnaval de Rua, que é uma 
festa que alcança a toda população; 
Considerando o intuito da concessão 
do auxílio financeiro é que possamos 
contribuir para que os blocos se forta-
leçam e possam proporcionar para a 
cidade e foliões um retorno totalmente 

positivo; Considerando que Grêmio 
Recreativo Bloco Carnavalesco “Junto 
e Misturado” há anos se apresenta no 
carnaval de Andrelândia, colaborando 
para abrilhantar ainda mais a festivida-
de; Considerando que a parceria está 
prevista na Lei Municipal n° 2.152/2020; 
Considerando a CULTURA ser o palco 
das grandes expressões da alma, pos-
sibilitando dar voz às manifestações 
sociais e comportamentais; Consi-
derando que também há previsão de 
parcerias com todos os demais blocos 
existentes no Município, sendo afastada 
a possibilidade de chamamento público; 
Diante do exposto, ratifico a presente 
inexigibilidade com a justificativa acima 
e determino sua publicação no site 
Oficial do Município, pelo período de 
05 (cinco) dias, para que havendo outra 
entidade com expertise manifeste seu 
interesse, não havendo manifestação 
deverá ser publicada no Diário Oficial 
do Município, para que se produza a 
eficácia do ato. 

Andrelândia, 13 de fevereiro de 
2020.

Francisco Carlos Rivelli
Prefeito Municipal

EXTRATO DE PUBLICAÇÃO
JUSTIFICATIVA DE INEXIGIBILI-

DADE DE CHAMAMENTO PÚBLICO. 
Objeto: Termo de Fomento entre o 
Município de Andrelândia e o Gremio 
Recreativo bloco Carnavalesco Cis 
Academia - G. 

R. B. C para promoção de cultura nas 
festividade do carnaval. DADOS DA

ENTIDADE: Gremio Recreativo bloco 
Carnavalesco Cis Academia - G. R. B. 

C, com sede na Rua Aquim Ribeiro 
Guimarães, n°14, Centro, Andrelân-
dia - MG, inscrita no CNPJ sob o nº 
29.443.953/0001-06. PRAZO DE VI-
GÊNCIA: de

21 a 25 de fevereiro de 2020. DOTA-
ÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 

2.08.01.13.392.008.2.0069.3.3.5
0.43 – SUBVENÇÃO A ENTIDADE 
CULTURAL. 

Valor da Despesa: R$2.000,00 (dois 
mil reais). Fundamentação legal: Art. 

31 ,  inc iso  I I  da  Le i  Federa l 
n° 13.019/2014 e Lei Municipal nº 
2.152/2020. Considerando que o art. 
31, II, da Lei Federal n° 13.019/2014, 
alterada pela Lei federal 13.204/2015, 
estabelece que: 

“Art. 31. Será considerado inexigível 
o chamamento público na hipótese de 
inviabilidade de competição entre as 
organizações da sociedade civil, em 
razão da natureza singular do objeto 
da parceria ou se as metas somente 
puderem ser atingidas por uma entidade 
específica, especialmente

quando: (...) II - a parceria decorrer 
de transferência para organização da 
sociedade civil que esteja autorizada 
em lei na qual seja identificada ex-
pressamente a entidade beneficiária, 
inclusive quando se tratar da subvenção 
prevista no inciso I do § 3o do art. 12 
da Lei no 4.320, de 17 de março de 
1964, observado o disposto no art. 26 
da Lei Complementar no 101, de 4 de 
maio de 2000. Considerando que o 
Carnaval de Andrelândia acontece de 
maneira espontânea e representa uma 
efervescência cultural nos últimos anos, 
puxada pelos blocos carnavalescos que 
são tradição no Município; Consideran-
do que os blocos carnavalescos são de 
extrema importância para fortalecer o 
Carnaval de Rua, que é uma festa que 
alcança a toda população; Conside-
rando o intuito da concessão do auxílio 
financeiro é que possamos contribuir 
para que os blocos se fortaleçam e 
possam proporcionar para a cidade e 
foliões um retorno totalmente positivo; 
Considerando que Gremio Recreativo 
bloco Carnavalesco Cis Academia - 
G. R. B. C, há anos se apresenta no 
carnaval de Andrelândia, colaborando 
para abrilhantar ainda mais a festivida-
de; Considerando que a parceria está 
prevista na Lei Municipal n° 2.152/2020; 
Considerando a CULTURA ser o palco 
das grandes expressões da alma, pos-
sibilitando dar voz às manifestações 
sociais e comportamentais; Consi-
derando que também há previsão de 
parcerias com todos os demais blocos 
existentes no Município, sendo afastada 
a possibilidade de chamamento público; 
Diante do exposto, ratifico a presente 
inexigibilidade com a justificativa acima 
e determino sua publicação no site 
Oficial do Município, pelo período de 
05 (cinco) dias, para que havendo outra 
entidade com expertise manifeste seu 
interesse, não havendo manifestação 
deverá ser publicada no Diário Oficial 
do Município, para que se produza a 
eficácia do ato. 

Andrelândia, 13 de fevereiro de 
2020.

Francisco Carlos Rivelli
Prefeito Municipal

EXTRATO DE RETIFICAÇÃO
Processo n° 014/2020, Pregão Pre-

sencial n° 007/2020 Fica retificado o 
edital e TR do processo supracitado 
cujo objeto é a prestação de serviços 
especializados para execução de mão-
de-obra, com fornecimento de materiais, 
objetivando a restauração e construção 
do Espaço da Cultura de Andrelândia 
– ETAPA 2: onde lê-se R$44.052,12 
(quarenta e quatro mil cinquenta e cinco 
reais e doze centavos), passa-se ler 
R$47.960,17 (quarenta e sete mil no-
vecentos e sessenta reais e dezessete 
centavos), conforme especificados no 
Anexo A e planilhas do TR - Anexo I do 
edital. A entrega de Envelopes e Sessão 
Pública permanecerão dia 17/02/2020, 
às 09:00 horas. Informações (035)

3325-1432 e e-mail: licitacao@an-
drelandia.mg.gov.br. Pregoeira: Anna 
Cristina Zillmann. Andrelândia/MG, 
14/02/2020.

 

Prefeitura Municipal 
de Andrelândia

Sebrae mapeia cinco 
dicas para 

responsabilidade social 
nos pequenos

 negócios
Ações de responsabilidade social empresarial 

garantem diferencial no mercado e dão
 credibilidade ao negócio

O conceito de Responsabili-
dade Social nas empresas está 
relacionado com a ética e a trans-
parência na gestão dos negócios 
e deve ser refletido nas decisões 
do dia a dia que podem causar 
impactos na sociedade, no meio 
ambiente e no futuro do seu 
próprio negócio. As micro e pe-
quenas empresas podem buscar 
na atuação socialmente respon-
sável um diferencial de mercado 
que, entre outros benefícios, as 
credencia a ser fornecedoras de 
grandes empresas que adotam 
essa forma de gestão como 
critério de seleção. Além disso, 
práticas empresariais socialmen-
te responsáveis dão credibilidade 
à gestão do negócio e facilitam na 
obtenção de crédito.

Considerando que a respon-
sabilidade social empresarial 
pode e deve fazer parte da estra-
tégia de qualquer tipo de negócio, 
conheça cinco dicas que podem 
te ajudar a inserir condutas e 
ações de responsabilidade social 
em sua empresa. Conheça tam-
bém outras dicas de negócios no 
canal do Sebrae no Youtube.  

1 – Prefira contratar mão
 de obra local 

A prática de contratar cola-
boradores da sua comunidade 
ajuda no desenvolvimento local 
por meio da geração de emprego 
e renda e é bem vista por todos, 
estimulando o bom relaciona-
mento com a comunidade. Além 
disso, ao trabalhar perto de casa, 
os colaboradores geralmente 
faltam menos e chegam menos 
cansados ao local de trabalho, 
tornando-se mais produtivos. Os 
custos com deslocamentos tam-
bém diminuem por causa da pro-
ximidade do local de trabalho

.
2 – Prefira contratar

 fornecedores da sua
 comunidade 

A mesma sugestão acima 
vale também para os fornecedo-
res. Ao contratar fornecedores 
locais, você gasta menos com 
transporte de matérias primas 
e insumos e ganha na agilidade 
das entregas, além de estimular 
o desenvolvimento de outros pe-

quenos negócios localizados na 
sua região. Se você possui uma 
pequena fábrica de bolsas, por 
exemplo, pode adquirir os arre-
mates feitos por uma cooperativa 
de costureiras local.

3 – Cumprimento das 
leis trabalhistas 

Pode parecer óbvio, mas res-
peitar as leis trabalhistas é uma 
postura de responsabilidade so-
cial da empresa, pois demonstra 
que o empresário valoriza seus 
empregados e colaboradores. 
Tenha em mente que empresas 
que valorizam seus funcionários 
valorizam, na verdade, a si mes-
mas. Ao estabelecer uma relação 
saudável dentro da empresa, 
você consegue ter uma gestão 
mais tranquila do seu negócio e 
mantém seu empregado estimu-
lado e motivado no ambiente de 
trabalho.

4 – Faça uma boa gestão 
de resíduos 

As questões que envolvem o 
meio ambiente são recorrentes 
nos dias atuais e por isso devem 
ser consideradas como funda-
mentais para uma boa prática de 
Responsabilidade Social Empre-
sarial. Ao minimizar os impactos 
negativos que sua empresa 
provoca na sociedade, você 
colabora positivamente para a 
conservação do meio ambiente 
e ainda conquista a simpatia do 
seu cliente. Uma boa gestão de 
resíduos também permite eco-
nomia, pois a empresa acaba 
desperdiçando menos matéria 
prima e insumos.

5 – Divulgue suas ações de 
responsabilidade social 
Na hora de planejar suas 

ações de marketing e divulga-
ção da sua empresa, não deixe 
de fora o que tem feito para se 
tornar uma empresa socialmente 
responsável.  Mostre que sua em-
presa não se preocupa apenas 
em gerar lucro e que investe em 
ações sustentáveis. Dessa forma, 
é possível atrair novas oportuni-
dade de negócios com clientes 
que compartilham dos mesmos 
valores que a sua empresa.

Fonte: SEBRAE
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São Lourenço

Defesa Civil emite Alerta de 
Atenção para cheia do Rio  
Verde nesta quarta-feira, 12

O alerta é para que as pessoas preparem a saída de seus imóveis 
em caso de alagamento

A Defesa Civil de São Lou-
renço  em i t i u  um A le r t a  de 
Atenção para que a população 
de áreas ribeirinhas já planeje 
a saída de seus imóveis em 
caso do transbordamento do 
Rio Verde. O alerta foi dado 
em consequência do nível da 
água que chegou a dois metros 
em São Lourenço.

Em São Sebastião do Rio 
Verde o rio transbordou nesta 
madrugada em um local já co-
nhecido há décadas da Defesa 
Civil, que é parâmetro para sa-
ber se haverá cheia ou não em 
São Lourenço. A previsão é que 
a água chegue entre 12h e 13h 
desta quarta-feira, 12.

“O nível da água do Rio Verde 
já chegou a dois metros e está 

subindo três centímetros por hora. 
Isso não era motivo de preocu-
pação para a defesa civil até que 
vimos a situação de São Sebastião. 
Preventivamente estamos emitindo 
o Alerta de Atenção para que as 
pessoas saiam de suas casas caso 
haja o transbordamento”, alertou 
Eduardo de Sousa, coordenador da 
Defesa Civil de São Lourenço.

“De hora em hora a Defesa 
Civil vai emitir informações sobre 
a evolução do nível do Rio Verde 
para que possa resguardar o 
maior número de vidas”, comple-
mentou Eduardo de Sousa.

“Este ainda é um estado de 
atenção. É o momento de as 
pessoas procurarem contatos de 
caminhões de aluguel para retirar 
os móveis de suas residências 

em caso de alagamento. É pre-
ciso aguardar o acionamento do 
Corpo de Bombeiros e da Defe-
sa Civil. A princípio as pessoas 
devem ficar atentas quanto ao 
risco. Vamos passar nos locais 
de alagamento e os bombeiros 
vão dar as orientações necessá-
rias”, disse o sargento Alexandre 
do Corpo de Bombeiros.

Em São Sebastião do Rio 
Verde o  n íve l  da água que 
a lagou pontos da c idade já 
diminuiu. “Nossa preocupação 
é chuva que ainda poderá vir. 
Aqui na cidade não houve ví-
timas ou perdas materiais por 
causa cheia”, disse Sandro Mar-
tins Lisboa, prefeito da cidade.

Fonte: SLAtual

foto: rede social

Show da Orquestra de Violeiros na Praça Brasil abre
 Convention Músicas de Minas 2020

A apresentação contou com a participação do cantor e compositor Johny Vianna

Os sons que saiam das violas 
ainda eram soltos. Eles não forma-
vam músicas, mas serviam apenas 
para o ouvido atento dos violeiros 
afinarem as violas e a sonorização 
ajustar os graves, médios e agudos 
da mesa de som.

Mesmo assim, o público, que 
deixava a portaria do Parque das 
Águas após um passeio em dos 
principais atrativos turísticos da 
estância hidromineral, começou 
a aglomerar no espaço onde é 
realizado o forró da cidade antes 
do horário marcado para o início 
do show. Desta vez as pessoas 
se juntavam, não para dançar, 
mas para assistir à apresentação 
da Orquestra de Violeiros de São 
Lourenço.

O show, realizado no último sá-
bado, 8, foi a primeira apresentação 
de uma série de oito do Convention 
Música de Minas. No repertório 
principal foram escaladas músicas 
pertencentes a tradicional viola 
caipira: Barranca, Mágoa de Boia-
deiro, Pout Guaranias, Escolta de 
Vagalumes, Hino de reis, Chalana, 
Barraca do Rio, Rio de Lágrimas e 
o Pout pagode.

Dona Cida, que trabalha como 

voluntária em uma entidade assis-
tencial e na igreja, acompanha a 
Orquestra de violeiros desde sua 
criação em 2015 e não perdeu o 
primeiro show do Convention Mú-
sicas de Minas. “Eu adoro as apre-
sentações e todas as músicas que 
eles tocam. Sou uma apaixonada 
por viola”, disse a aposentada que 
acompanhou bastante atenta as 
músicas dos violeiros.

A apresentação ainda contou 
com a participação especial do can-
tor e compositor de São Lourenço, 
Johny Vianna. Com sua sanfona, 
Johny botou o público cantar e 
dançar tocando ritmos argentinos, 
italianos, brasileiros, em especial 
a música Asa Branca, de Luiz 
Gonzaga. Junto com a Orquestra 
de Violeiros de São Lourenço, to-
cou a música Tocando em Frente, 
sucesso de Almir Sater e Renato 
Teixeira.

Para Johny Vianna este tipo de 
evento é fundamental para a cida-
de. “Para mim é muito gratificante 
fazer parte deste evento com 
pessoas que tocam com profissio-
nalismo e amor. A viola representa 
muito para nosso país. Na nossa 
cidade, a viola vai divulgá-la e 

muito”, disse o artista.
A Praça Brasil tinha vários ex-

pectadores do show que não esta-
vam sentados ali no espaço onde 
acontecia a apresentação, mas 
estavam assistindo ou somente ou-
vindo um pouco mais distante. Uma 
pequena pancada de chuva reuniu 
o público em baixo da tenda.

“Gostei bastante da apresen-
tação. Tivemos um bom público 
e a chuva não nos atrapalhou. A 
expectativa é que esse movimen-
to da viola e da música caipira vá 
crescendo conforme a gente vai 
fazendo as edições do projeto. 
Dessa forma, vamos atraindo cada 
vez mais interessados nessas mú-
sicas e nas manifestações caipira”, 
avaliou Gustavo Costa, fundador 
voluntário e maestro da Orquestra 
de Violeiros de São Lourenço.

Convention Músicas de 
Minas

Em sua segunda edição, o pro-
jeto Convention Músicas de Minas 
conta com apresentações da Or-
questra de Violeiros entre os meses 
de fevereiro e setembro deste ano 
em diversos locais da cidade, a 
exemplo da Igreja Matriz e Praça 

LBV completa 70 anos de trabalho 
promovendo a Caridade Completa: 

a do corpo e da Alma
Em 1º de janeiro de 1950, Dia da Paz e da Confraternização Universal, 

nascia na cidade do Rio de Janeiro/RJ, Brasil, a Legião da Boa Vontade 
(LBV). 

Foto: LBV

Em 1º de janeiro de 1950, Dia da 
Paz e da Confraternização Uni-
versal, nascia na cidade do Rio 
de Janeiro/RJ, Brasil, a Legião da 
Boa Vontade (LBV). Por isso, 2020 
será um marco histórico na vida de 
colaboradores, voluntários, amigos, 
parceiros e de todos os que compar-
tilham desse Ideal da Boa Vontade, 
que há 70 anos promove a Caridade 
Completa: a do corpo e da Alma.

Prestando contas 
ao povo

A LBV atua em todo o país, por meio 
de 82 unidades de atendimento: são 
Centros Comunitários de Assistência 
Social, abrigos para idosos, escolas de 
Educação Básica e escola de capacita-
ção profissional. Em 2019, a Instituição 
alcançou a marca de 13,6 milhões de 
atendimentos e benefícios, impactando 
mais de 300 mil pessoas em situação 
de vulnerabilidade social. Também be-
neficiou mais de 40 mil famílias somente 
no Natal, com cestas de alimentos não 
perecíveis e entregou, no início do ano 
letivo, 19 mil kits de material escolar 
para crianças e jovens em todo o país.
Ao longo do ano, milhares de ativida-
des foram realizadas para crianças, 
adolescentes, jovens, adultos, idosos 
e gestantes com foco na música, na 
dança, no esporte, no meio ambiente, 
na cidadania, na educação, na ali-
mentação, na saúde, na geração de 
renda, no trabalho, na comunicação, 

na segurança e na garantia de direitos, 
visando à melhoria da qualidade de 
vida dessas pessoas, de suas famílias 
e da comunidade onde vivem. Ações 
de reflexão, palestras e rodas de 
conversa também contribuíram para 
mudar destinos e transformar para 
melhor muitas histórias de vida. 

Solidariedade 
sem fronteiras

Com o apoio de todos os que acredi-
tam no seu trabalho, a LBV continua 
sua luta no enfrentamento aos desa-
fios mundiais em prol das populações 
mais vulneráveis do país e incentivan-
do valores como ética, solidariedade, 
compaixão, esperança e cidadania, 
com o diferencial da Espiritualidade 
Ecumênica. Cabe ressaltar estas pa-
lavras do diretor-presidente da Legião 
da Boa Vontade, José de Paiva Netto: 
“Quando administramos, devemos 
fazê-lo oferecendo o melhor de nós 
hoje. Contudo, sempre mirando o 
futuro, a almejar uma comunidade, 
um país, enfim, um mundo pacifi-
cado pelo esforço das pessoas de 
Boa Vontade. Isso quer dizer: agir de 
forma eficaz no presente, para que 
o amanhã seja a glorificação do que 
ousamos realizar agora”.

Conheça a LBV. Apaixone-se pelo 
trabalho e ajude a multiplicar a Boa 
Vontade nos corações! Saiba mais 
acessando: www.lbv.org.br.

da Estação além de se apresentar 
em eventos do calendário turístico 
e beneficentes da cidade.

Registrada em 2018 como patri-
mônio imaterial de São Lourenço, 
a Orquestra de Violeiros foi criada 
voluntariamente em 2015 pelo 
músico e professor Gustavo Costa 
e é formada por violeiros de diver-
sas idades. Em 2017, a orquestra 
gravou um DVD em show realizado 
com entrada franca na Estação 
Ferroviária.

O Grupo já conta com mais de 60 
apresentações, e tem levado a viola 

caipira para diversas cidades do sul de 
minas, como Lambari, Silvianópolis, Aiu-
ruoca, Cordislãndia, Caxambu, Passa 
Quatro, Carvalhos, Carmo de Minas, 
Baependi, Pouso Alto, Dom Viçoso e 
São Lourenço, cidade natal do grupo.

O Projeto Convention Músicas de 
Minas é uma Realização do São Lou-
renço Convention & Visitors Bureau, 
com patrocínio do Fundo Estadual de 
Cultura, Governo de Minas e apoio 
da Diretoria de Cultura e Prefeitura 
Municipal de São Lourenço.

 Fonte Convention Música de 
Minas 

foto: Jorge Marques
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Conservação de estradas rurais melhora 
escoamento da produção agropecuária em 

Lambari 
Iniciativa reúne Emater-MG, prefeitura e comunidades rurais

-

        BELO HORIZONTE (14/2/2020) 

 Como adequar estradas rurais, 
evitando a erosão do solo e a con-
sequente degradação do ambien-
te? Em Lambari, estância hidro-
mineral que faz parte do Circuito 
das Águas de Minas, a resposta 
ao desafio está sendo enfrentada 
pelo Programa de Conservação 
de Estradas Rurais. O trabalho, 
implantado há oito anos,  reúne 
ações e participações da Empresa 
de Assistência Técnica e Exten-
são Rural do Estado de Minas 
Gerais (Emater-MG),  prefeitura 
municipal e cafeicultores das co-
munidades rurais do município. 

Com mais de 1,7 mil quilôme-
tros de estradas rurais, o municí-
pio tem enfrentado ao longo dos 
anos dificuldades na manutenção 
e conservação dos acessos na 
zona rural. Nos períodos de chuva, 
muitos trechos apresentam pontos 
de alagamento, atoleiros, fortes 
enxurradas, falta de saídas de 
água e bacias de contenção, entre 
outros problemas. Na estiagem, 
demais dilemas também surgem,  
como por exemplo, as chamadas 
“costelas de vaca”, pedras pontia-
gudas, buracos e poeira. 

A Emater-MG, empresa vincula-
da à Secretaria de Estado de Agri-
cultura, Pecuária e Abastecimento 
(Seapa), é a idealizadora do pro-
jeto de conservação e mobilização 
dos produtores. A prefeitura garan-
te o maquinário, equipamento e 
cimento para fabricar os bloquetes 
(blocos feitos de concretos que 
permitem a drenagem da água) 
usados na pavimentação e na 
montagem das canaletas. Já os 
produtores financiam a maior parte 
da empreitada, destinando frações 
das vendas do próprio café para a 
compra de materiais. Além disso, 
garantem a mão de obra, consti-
tuindo entre eles um mutirão para 
executar os serviços. 

O objetivo é garantir o tráfego 

normal de veículos e o escoamen-
to da produção agrícola, focada 
principalmente no café, durante 
todo o ano. Até o momento, a 
iniciativa já promoveu a pavimen-
tação de 18 quilômetros de estra-
das vicinais, do município, com 
adesão de 12 comunidades rurais, 
segundo informações do extensio-
nista agropecuário, o agrônomo 
do escritório local da Emater-MG, 
José Oscar Brandão. 

De acordo o agrônomo, que 
divide a autoria do projeto, com a 
colega, a extensionista de Bem-
estar Social Rossana Toledo, tudo 
começou quando foram consul-
tados por um produtor, líder de 
comunidade,  se havia crédito rural 
(Pronaf) para melhorar estrada vi-
cinal. “Então iniciou-se um projeto 
de recuperação de pontos críticos 
das estradas vicinais do município, 
através da pavimentação com blo-
quetes sextavados, tendo a parti-
cipação da Emater, comunidades 
rurais e prefeitura”, explicou. 

O pavimento com bloquetes 
sextavados (feitos de cimento) 
é considerado sustentável, pois 
como são assentados em areia ou 
no solo, sem rejunte (intertrava-
dos), permite que água da chuva 
seja escoada para os lençóis freáti-
cos, evitando a impermeabilização 
do solo. Por ser antiderrapante, o 
revestimento oferece maior segu-
rança a pessoas e veículos que 
percorrem as estradas.

Estrada recuperada, 
vida mais fácil

A primeira comunidade a ser 
beneficiada foi a da Serra do Paio-
linho, mas o projeto estendeu-se 
para todas as comunidades rurais 
do município, entre elas, Campos, 
Serrote, São Bartolomeu, Barba 
de Bode, Capelinha e Vargem 
Grande. “A cada ano é construído 
um trecho de cada estrada vicinal. 
E isso vem melhorando o trans-
porte de insumos, da safra de 

café e facilitando o deslocamento 
de veículos escolares, equipes 
de saúde, além das famílias que 
residem no meio rural.  É uma ini-
ciativa que está facilitando a vida 
de todos, deixando as estradas 
transitáveis o ano todo”, comemo-
ra José Oscar Brandão. 

Moradores das comunidades 
atestam também como tudo está 
ficando mais fácil para escoar 
a produção de café e realizar 
outras atividades. É o caso do 
cafeicultor Carlos Bacardi, que 
compara a situação atual, com a 
do passado. “Antes de melhorar 
essas estradas a vida era mais 
difícil. A gente pensava para sair 
e muito mais no voltar. Era difícil 
pra levar o que se produzia no 
sítio e ter acesso às coisas da 
cidade.  Agora a gente tem tran-
quilidade em sair e chegar. Isso 
está contribuindo para a melhoria 
da nossa comunidade”, afirma. 

O também cafeicultor Sebastião 
de Oliveira confirma as dificulda-
des em transitar na estrada para 
trabalhar na colheita do café, antes 
das intervenções.   No mês de seca 
ele aponta a poeira como o maior 
obstáculo a enfrentar na travessia 
da estrada.  Mas na época de 
chuva, o barro é o grande vilão 
por dificultar as subidas dos car-
ros. “Tudo ficava parado e a gente 
não conseguia vir adubar e dar 
manutenção na nossa lavoura”, 
garante. Apontando uma parte da 
estrada que está com as obras 
concluídas e outra que ainda será 
feita, Oliveira sintetiza: “o que a 
gente fez lá embaixo ficou exce-
lente. Agora fazendo esse morro 
fica melhor ainda”. Sobre se tem 
disposição para trabalhar na obra, 
após a colheita, o produtor garante 
que sim. “Aqui no Pelorinho todo 
mundo faz parte do mutirão. É só 
chamar. Todo mundo é muito unido 
na comunidade”, assegura. 

Motorista de ônibus escolar 
que roda as comunidades de 

Fotos: Divulgação Emater-MG

São Bento, São Bartolomeu e 
Cachoeirinha,  Walter Pimen-
tel é só elogios ao percorrer o 
trecho já pavimentado. “Agora 
desenvolve muito mais. O blo-
quete ajuda muito. Dá pra sair 
mais tarde. Antes a estrada 
tinha muito buraco e quando 
chovia fazia bastante barro, 
não tinha como passar. O trator 
tinha de vir ou então a gente 
ficava na cidade”, revela.

Prêmio e cafeicultura
O Programa de Conservação 

de Estradas Rurais de Lambari 
conquistou o primeiro lugar no 
Prêmio MelhorAção de 2019. A 
iniciativa da Emater-MG escolhe 

os melhores trabalhos de des-
taque no ano para valorização 
profissional de seus funcionários 
e dos clientes da empresa. 

O município de Lambari tem 
como principal atividade econô-
mica a cafeicultura. A área de 
café em produção no município 
é de 6,1 mil hectares e 820 hec-
tares em formação. A produção é 
de 153 mil sacas por ano. 

Assessoria de Comunicação – 
Emater-MG

Tel.: (31) 3349-8021
E-mail: terezinha.ascom@ema-

ter.mg.gov.br
www.emater.mg.gov.br
facebook.com/ematerminas


