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Unicred 
reinaugura 

agência em São 
Lourenço

Evento gastronômico é 
atração do mês de setembro 

em São Lourenço

Caxambu é conhecida 
por ser um complexo de 
águas mineras medicinais. 
O munícipio tem também 
em sua história a famosa 
ligação com a Família Im-
perial Brasileira, quando 
a própria Princesa Isabel 
e seu esposo Conde d’Eu 
foram até o município atra-
ídos pelo recurso hídrico. 
E é neste contexto que a 
cidade irá celebrar seus 
116 anos, com atrações 
musicais, culturais e even-
tos gastronômicos. 

Serão três dias de festa 
e a programação tem início 
no dia 15, com a abertura 
musical da Orquestra Mu-
nicipal. O Hasteamento da 
Bandeira, da estância hidro-
mineral, acontece na data de 
aniversário da cidade e será 

A agência de São 
Lourenço da Unicred 
Aliança recebeu seus 
cooperados e cola-
boradores, autorida-
des do município e 
a diretoria da Uni-
cred Aliança para o 
evento de reinaugu-
ração da agência. O 
espaço foi ampliado 
e modernizado para 
melhor atender seus 
colaboradores e coo-
perados. 

O projeto foi rea-
lizado pela arquiteta 
Aicha Dotti que, atra-
vés da Arquitetura de 
Interiores, estudou os 
sentidos dos usuários 
e a funcionalidade do 

local em busca de 
construir um espaço 
amplo e dinâmico. 

O ginecologista Dr. 
José Mauro Ferrei-
ra da Silva conta o 
quanto está satisfeito 
com o crescimento 
da agência, que atua 
como braço econômi-
co da classe. 

A atual gerente da 
Unicred em São Lou-
renço, Daniela Le-
mos Real, agradece, 
durante a solenidade 
de reinauguração, à 
todos os envolvidos 
no crescimento da 
agência e destaca 
a união de todos os 
colaboradores. 

“DEGUSTA” é o festival de gastronomia que resgata
e valoriza o tempero mineiro

chamadas
Baependi 
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primeiro  
Festival 
Gastronômico  
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Caxambu comemora 116 anos 
com atrações culturais

Município celebra o aniversário no próximo dia 16 com programação
 durante o fim de semana

realizado às 07h. O público 
poderá conferir também o 
Festival Food Trucks Bacon 

e Chocolate.  O encerramen-
to ocorre no domingo (17), 
sendo que durante o dia ha-

verá shows e apresentações 
musicais. 

As duas próximas se-
manas de setembro serão 
recheadas com diferentes 
sabores gastronômicos, em 
São Lourenço. A cidade re-
cebe durante todo o mês o 
DEGUSTA, que é um festival 
de gastronomia do município. 
O evento tem como tema 
“Nossos Queijos – Terroir 
Mantiqueira” e é realizado 
pelo São Lourenço Conven-
tion & Visitors Bureaus. 

A atração é realizada para 
fomentar o resgate das cozi-
nhas regionais mineiras e va-
lorizar a produção artesanal 
com excelência gastronômi-
ca, como queijos tradicionais, 
cafés especiais, doces e 
azeites da Mantiqueira. 

Entre as atratividades 
abertas ao público estão os 
Roteiros Gastronômicos, ex-
periências de hospitalidade 
vivenciada em diferentes 
espaços, tendo a comida 
como o primeiro acolhimento 
para o visitante. Os municí- página 10

pios que fazem parte des-
tes roteiros são: Carmo de 
Minas, Cruzília, Baependi, 
Aiuruoca, Alagoa, Itamonte 
e Maria da Fé.

O público poderá partici-
par ainda da Vila Gastronô-
mica, que acontece de 28 a 
30 de setembro, no Calçadão 
Silvério Sanches, em São 

Lourenço, e irá reunir produ-
tores locais e restaurantes 
que apresentarão a gastro-
nomia da região.

Veja programação na página 04
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O universo dos dados

A importância de associar-sePecuária: é hora de 
investir

Como evitar a 
procrastinação?

Cuidado com elas!!!
   Procedentes de Ita-

jubá, lá estavam; meu 
pai Luiz e o colega Her-
man, o austríaco dos mó-
veis, quando  o trem que 
viajavam foi obrigado a 
uma parada mais lon-
ga à cidade de Maria da 
Fé(MG),provocada pela 
passagem de um car-
gueiro. Com isso os pas-
sageiros, embora fosse 
rápida, puderam saltar a 
desfrutar de café e outros 
petiscos à plataforma da 
estação; no que Luiz se 
aproveitou deixando Her-
man ao vagão.

   Enquanto saboreava 
o café acompanhado de 
gostoso bolo de milho, de 
repente um corre-corre se 
faz presente, onde gritos 
ecoavam pela estação 
com as pessoas se atro-
pelando a gesticularem os 
braços, mãos a sacudirem 
as cabeças desalinhando 
os seus cabelos, a tornar 
a cena grotesca numa 
verdadeira ópera “bulfa”. 
Assustando-se, Luiz sem 
nada entender, vê Herman 
em disparada passar por 
ele e dizer: - Corra Luiz, 
são abelhas ! Largando 
tudo ao balcão, corre e se 
acoita na Maria-Fumaça 
225 como forma de livrar-
se do enxame, em cujo 
calor e a fumaça espan-
taria os insetos enfureci-
dos. De fato deu certo e 
ali permaneceu, até que 
o tal cargueiro aportou. 
Só que dada a confusão, 
tornou-se impossível fazer 
o expresso partir e foi 
dado um tempo à partida. 
Normalizada a situação 
com o enxame banido do 
local e muitas ferroadas 
doloridas nos passageiros 
na grande maioria e com 
o comboio pronto para 
partir, Luiz se assusta pela 
ausência de Herman e, ao 
olhar à janela o vê apres-
sado acenando pelos tri-
lhos. Estenuado, trôpego 
e bufando entra ao vagão 

jogando-se à poltrona, 
a queixar-se das várias 
ferroadas sofridas, onde 
as orelhas vermelhas e 
inchadas mostravam o 
drama vivido e , ainda sem 
fôlego,  narra como tudo 
aconteceu.

   Aproveitando a pa-
rada, resolveu abrir o 
embrulho, onde haviam 
dois potes de geléia real 
que comprara em Itajubá 
num apiário e dirigiu-se 
à varanda do vagão a 
degustá-la acompanhado 
de bolachas. Sem dar 
pela coisa, enquanto sa-
boreava, notou algumas 
abelhas voando em sua 
volta, as quais espantava. 
Porém, em dado momen-
to, ao olhar o pote apoiado 
ao balaustre nota que 
uma enorme quantidade 
de abelhas se fartavam. 
Ao tentar  apanhá-lo, vá-
rios insetos o atacaram 
e o pote lhe cai da mão 
exalando o forte aroma 
de geléia real. Foi quan-
do assustado, deixou o 
local pela presença de 
uma nuvem escura, que 
feroz passou atacar todo 
mundo, não só no vagão  
como à plataforma. Até 
um cachorro que ali se 
encontrava tranqüilo, saiu 
ganino em disparada. 
Tornando-se o ataque 
em grande proporções, 
houve então a confusão 
geral, com o tradicional: 
salve-se quem puder e 
ferroadas em profusão, 
o que lamentou Herman. 
Afinal não conhecia essa 
defesa desses insetos  em 
favor de uma rainha. Sem 
saber se ria ou lamentava, 
Luiz indagou do azarado 
austríaco pelo segundo 
pote. Olhando ao baga-
geiro, falou: - Que pena! 
Fui obrigado a jogá-lo na 
linha férrea na fuga. Aliás 
foi o que me valeu !Vez 
que aquele “batalhão” 
de abelhas foi direção à 
geléia, ufa!!!
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*Débora Morales

Muito se escuta falar 
de Big Data e Small Data, 
mas o que isso realmente 
significa ainda confunde 
muita gente. A definição é 
simples: trata-se de uma 
análise completa de dados. 
Décadas atrás, os dados 
não eram classificados 
como Small ou Big por fa-
tores como custo, recursos 
e dificuldades de geração, 
processamento, análise e 
armazenamento.

Os dados eram produzi-
dos de forma rigorosamente 
controlada, utilizando téc-
nicas de amostragem que 
limitavam seu espaço, tem-
poralidade e tamanho. No 
entanto, nos últimos anos, 
os avanços tecnológicos 
levaram à produção do que 
se denominou Big Data, que 
têm características muito 
diferentes dos pequenos 
conjuntos de dados.

Grande volume, alta 
velocidade, que se asse-
melha ao tempo real, varie-
dade de tempo e espaço, e 
grande alcance, que capta 
toda a população dentro de 
um determinado domínio 
são algumas das especi-
ficações do Big Data. O 
desenvolvimento simultâ-
neo de várias tecnologias, 
infraestruturas, técnicas e 
processos favoreceu esse 
novo passo.

Rapidamente, o Big 
Data incorporou softwa-
res de todos os tipos de 
objetos, desde máquina a 
sistemas que se alteram 
de “mudos” para “inteligen-
tes”. Incorporou, também, 
práticas e espaços sociais 
e empresariais, por meio de 
um conjunto diversificado 
de tecnologias da informa-
ção e da comunicação, em 
especial a internet fixa e 

móvel. O desenvolvimento 
da computação ubíqua e 
a capacidade de acesso a 
redes em muitos ambientes 
e em movimento incluiu a 
criação de novas platafor-
mas de mídias sociais.

Em contraste, o Small 
Data pode ser limitado em 
volume e velocidade, mas 
tem um longo histórico de 
desenvolvimento em toda 
ciência, agências estatais, 
organizações não-governa-
mentais e empresas, com 
metodologias e modos de 
análise estabelecidos em um 
registro de produzir respos-
tas significativas. Estudos de 
Small Data podem ser mais 
adaptados para responder a 
perguntas específicas e ex-
plorar em detalhes as formas 
variadas em que as pessoas 
interagem.

Estudos de Small Data 
procuram a mina de ouro, 
trabalhando uma mineração 
estreita, enquanto estudos 
de Big Data procuram extrair 
pepitas por meio da minera-
ção a céu aberto, recolhen-
do e peneirando enormes 
faixas de dados. Essas duas 
abordagens de mineração, 
estreita versus aberta, têm 
consequências em relação 
à qualidade dos dados, 
fidelidade e linhagem.

Devido ao tamanho 
limitado da amostra de 
Small Data, a qualidade, 
objetividade, consistência, 
veracidade e confiabilidade 
são de suma importância. 
Muito trabalho é dedica-
do a limitar amostras e o 
viés metodológico, bem 
como assegurar que os 
dados sejam tão rigorosos 
e robustos quanto possível, 
antes de serem analisados 
ou partilhados.

Em contrapartida, o Big 
Data não necessita dos mes-
mos padrões de qualidade, 

veracidade e linhagem, por-
que a natureza exaustiva do 
conjunto de dados elimina os 
vieses da seleção e compen-
sa mais do que quaisquer 
erros ou lacunas.

Dadas as preocupações 
e limitações de Small Data, 
estudos continuarão a ser 
um componente importante 
no cenário de pesquisas. 
Tais dados, no entanto, serão 
cada vez mais pressionados 
a serem ampliados dentro de 
infraestruturas de dados digi-
tais, para que sejam preser-
vados para gerações futuras, 
tornem-se acessíveis para 
reutilização e combinações 
com outros dados.

As práticas da vida co-
tidiana e os locais em que 
vivemos agora são au-
mentados, monitorados e 
regulados por densas aglo-
merações de infraestrutura 
e tecnologia de dados. Den-
tro desse sistema, grande 
parte da geração de dados 
é automatizada por meio 
de câmeras controladas 
algoritmicamente, senso-
res, scanners, dispositivos 
digitais como telefones inte-
ligentes, ou são voluntários 
pelos usuários de mídias 
sociais ou iniciativas de 
crowdsourcing.

Coletivamente, esses 
sistemas produzem con-
juntos de dados maciços, 
exaustivos, dinâmicos, 
indexados, inter-relacio-
nados, flexíveis e escalá-
veis. Apesar de algumas 
limitações, o Big Data e o 
Small Data, esforçam-se 
para serem cada vez mais 
abrangentes e proporciona-
rem uma visão dinâmica e 
refinada em um novo terri-
tório que ainda está sendo 
explorado.

 *Débora Morales é es-
tatística no Instituto das 
Cidades Inteligentes (ICI).

*Por Emmanuel Gomes

“O mundo não é, o mun-
do está sendo”, disse o bri-
lhante educador, pedagogo 
e filósofo brasileiro Paulo 
Freire, que, já em 1997, 
enxergava o mundo sob 
uma perspectiva dinâmica, 
em constante movimento. 
Hoje, 20 anos após a sua 
morte, o que ele diria da 
implementação massiva de 
componentes tecnológicos 
dentro das salas de aula?

O Comitê Gestor da 
Internet no Brasil (CGI.br) 
realizou uma pesquisa com 
alunos de escolas públicas 
e privadas, em turmas de 
5º e 9º anos do Ensino Fun-
damental, localizadas em 
áreas urbanas, revelando 
que 52% dos estudantes 
usaram telefones celulares 
em atividades escolares no 
ano passado. Entre os que 
atuam no Ensino Médio, o 
percentual atingiu 74%.

Se já é uma realidade 
que nossos alunos estão 
interagindo mais com um 
dispositivo eletrônico em 

sala de aula, em relação aos 
professores, não é possível 
dizer o mesmo. Somente 
31% dos docentes da rede 
pública de ensino afirmaram 
usar computadores ou ou-
tras ferramentas eletrônicas 
para o desenvolvimento de 
atividades com a classe.

É evidente a mudança 
que a tecnologia está cau-
sando no modo de viver das 
pessoas – a maioria delas 
não conseguem se imagi-
nar algumas poucas horas 
“desconectadas”. Por isso, 
é inevitável utilizar a Internet 
como instrumento pedagógi-
co. Professores e instituições 
de ensino devem acom-
panhar a marcha frenética 
das inovações, para nortear 
de forma mais proveitosa o 
desenvolvimento cognitivo 
e intelectual de seus alunos, 
os quais parecem ter nas-
cido com upgrade em seus 
“chips” mentais.

Nesse cenário, não é ra-
zoável viver em um mundo 
paralelo e manter as mes-
mas metodologias de ensino 
tradicionais, visto que gran-

de parcela da população 
expandiu seus horizontes 
e está mais conectada com 
o mundo. É preciso esti-
mular, constantemente, as 
habilidades e competências 
estudantis a fim de que a 
massa corpórea dos mais 
jovens estejam em sincronia 
com sua capacidade de as-
similar um nível incessante 
de conhecimentos.

Se estivesse entre nós 
hoje, Paulo Freire certa-
mente diria que “o modo 
de ensino também não é, 
ele está sendo”: está sendo 
incrementado, com novos 
aplicativos, inovações que, 
de fato, captam a atenção 
dos estudantes.

Portanto, para ser mais 
atrativa e significativa, a 
Educação precisa se rein-
ventar, acompanhando o 
que a tecnologia  tem para 
contribuir. Assim, será pos-
sível buscar a melhora da 
qualidade do ensino para as 
futuras gerações.

*Emmanuel Gomes é 
professor de Química do 
Sistema de Ensino pH

Carlos Amorim*
 
A expressão “Juntos 

somos mais fortes”, que 
se constituiu no slogan da 
campanha de Hillary Clin-
ton para a presidência dos 
Estados Unidos, merece a 
menção e toda a atenção, 
uma vez que sintetiza a 
mensagem central da can-
didatura da democrata à 
Casa Branca. Todo slogan 
de uma campanha procura 
concentrar os ideais po-
líticos que orientam uma 
candidatura e que justificam 
o voto do eleitor.

No caso de uma campa-
nha presidencial, o slogan 
pretende contar qual é o 
problema que país enfren-
ta, quais são as soluções 
possíveis e por que o candi-
dato é a melhor alternativa 
e essa questão vem bem ao 
encontro ao momento atual 
de nossa economia. Em 
tempos de crise e dificulda-
des políticas e econômicas 
como as vivenciadas hoje 
pelos brasileiros, se juntar 
para atingir objetivos pare-
ce bastante razoável, além 
de uma solução efetiva 
para a melhoria de vida de 
empresas, empresários e 
trabalhadores.

Um grande exemplo de 
grupos fortes são as entida-
des de classe, que através 
de seus associados conse-
guem alcançar resultados 

que se refletem no cotidiano 
tanto das empresas, quan-
to de seus funcionários e 
sociedade em geral. As 
associações desenvolvem 
um importante papel de 
conscientização e fiscaliza-
ção da sociedade, porque 
através de suas ações é 
que se criam espaços de 
partilha, pontos de encon-
tro, dinâmicas desportivas, 
recreativas e culturais e, 
principalmente, promove-se 
a cidadania, defendendo 
seus associados, valorizan-
do o profissional, zelando 
pela ética e a defesa dos 
participantes. 

Diante disso é fácil 
entender porque as as-
sociações participam tão 
arduamente da economia 
nacional, são elas que 
defendem os direitos de 
seus associados, além de 
auxiliar para as melhorias 
de cada setor através de 
qualificação constante, cur-
sos de atualização e outros 
serviços oferecidos para 
associados e sociedade 
em geral.

Ser associado a uma 
entidade torna a empresa 
ou a pessoa membro de 
um grupo que luta por um 
bem comum. Associar-se 
de qualquer forma e por 
objetivos comuns viabiliza 
maior participação e cria 
espaços de diálogo entre a 
sociedade organizada e o 

poder público, por isso tem 
tanto espaço para discutir 
e auxiliar indiretamente na 
economia nacional, afinal 
transita em todos os setores 
e consegue trilhar diálogos 
entre os interessados em 
fazer um país melhor.

A Associação Brasi-
leira de Normas Técnicas 
(ABNT) é um exemplo 
prático disso, pois além 
de trabalhar para garantir 
segurança para empre-
sas, consumidores e so-
ciedade em geral, vai um 
pouco além, uma vez que 
a normalização garante 
que os produtos, servi-
ços e processos tenham 
qualidade assegurada e, 
assim, contribuam para 
melhor relação entre for-
necedor e comprador, 
fazendo a economia fun-
cionar de forma constante 
e eficaz para o país. 

*Carlos Santos Amorim 
Jr. é engenheiro mecânico, 
graduado pela Faculdade 
de Engenharia de Guara-
tinguetá (FEG) da Univer-
sidade Estadual Paulista 
Julio de Mesquita Filho 
(Unesp), Mestre em Ciên-
cias da Administração pela  
Coordenação dos Progra-
mas de Pós-Graduação 
em Engenharia da Univer-
sidade Federal do Rio de 
Janeiro (COPPE/UFRJ) e 
diretor de Relações Exter-
nas da ABNT 

* Bento  Abreu Sodré de 
Carvalho Mineiro

A recessão econômica 
dos últimos anos vem redu-
zindo o consumo interno de 
carne no País e no começo 
do ano, juntou-se à delação 
dos donos do monopólio 
frigorífico e à eclosão dos 
escândalos da Carne Fra-
ca, que vieram à tona de 
forma irresponsável. Tais 
fatos, aliados às expecta-
tivas de desdobramento, 
colocaram em xeque nosso 
sistema sanitário, criando 
questionamentos sobre a 
carne brasileira no mercado 
externo, ambiente propício 
para os nossos implacáveis 
concorrentes.

Essa tempestade perfei-
ta é o resultado de políticas 
econômicas equivocadas, 
dentre elas a da formação 
de monopólios através de 
um capitalismo de Estado 
de transparência questio-
nável, que somadas à uma 
frouxidão ética, causaram 
este ambiente no País, 
especificamente no merca-
do de carnes. E está claro 
que, o pecuarista é quem 
está pagando a conta mais 
uma vez.

Em outros setores, mo-
vimentos como esse seriam 
inéditos e deixariam até 
mesmo os mais experientes 
empresários de cabelos em 
pé. Mas, quando olhamos 
para a história da pecuá-
ria brasileira, percebemos 
que não é a primeira vez 
que temos de encarar uma 
crise aguda como essa. 
Neste momento, a grande 
vantagem do pecuarista 
é saber como enfrentar 
essas situações difíceis, 
preparando-se estrategica-
mente para a recuperação 
do mercado.

Historicamente, a pecu-
ária mostra força de recu-
peração perante cenários 
como o atual; às vezes, em 
situações até piores. Vale 
recordar os focos de aftosa 
em 2005, quando tínhamos 
um consumo interno pro-
missor e caminhávamos 
para um aumento de produ-

* Tália Jaoui

Procrastinação: Deixar 
para outro dia; adiar. 2. 
Intr. Usar de delongas.

Palavrinha muito utili-
zada no Brasil nos últimos 
tempos.

Deixamos para ama-
nhã o que podemos fazer 
hoje. Por falta de tempo, 
vontade, ambição, co-
ragem e mais algumas 
palavras que procrastinei 
para colocar aqui.

Então tá. Procrasti-
naremos aquele bolo de 
chocolate, aquela cerveji-
nha com tremoços. Não? 
Por quê? Deve ser porque 
adiamos aquilo que não 
nos dá prazer imedia-
to. Pensando bem, pode 
ser isso mesmo. O que 
não nos sacia o desejo 
imediatamente, deixamos 
para amanhã. O planeja-
mento do nosso futuro, a 
inscrição no curso que vai 
melhorar a carreira, o tra-
balho voluntário, o início 
da reeducação alimentar.

O que demanda tempo 
para gerar resultado, pro-
crastinamos.

Vamos desprocrasti-
nar? Devagar, para não 
traumatizar. Pense em 
quatro situações/ ques-
tões que você está adian-

ção que iria sustentar o Bra-
sil na disputa pela liderança 
nas exportações de carne 
bovina. O caos se instalou 
após a notícia da existência 
dos focos. Chegar ao mer-
cado, derrubando a cotação 
da arroba do boi gordo, 
que chegou a valer menos 
que R$ 50,00, mostrou 
que, quem investiu naquele 
momento, conseguiu colher 
grandes frutos.

Mais do que apenas 
aproveitar as oportunida-
des de preços geradas 
pela situação, o pecuarista 
precisa saber como e onde 
investir. Áreas estratégicas 
que visem o resultado em 
médio prazo devem ser 
priorizadas, focando a efici-
ência do negócio, lançando 
tecnologia e gestão.

Em épocas difíceis, a 
gestão da fazenda ganha 
enorme destaque, sendo 
a principal ferramenta do 
pecuarista para economi-
zar de forma eficiente e 
investir estratégicamente. 
Entre estes investimentos, 
a genética tem papel fun-
damental. O processo de 
melhoramento genético é 
contínuo e seus resultados 
poderão ser colhidos a par-
tir de dezesseis meses para 
quem vai comercializar o 
bezerro. Este insumo ainda 
segue demonstrando seus 
benefícios nas gerações 
seguintes, graças à carga 
genética depositada no 
rebanho.

Por menos intuitivo que 
isso possa parecer, a crise 
é o melhor momento para 
investir. O pecuarista que 
tiver o olhar voltado para o 
futuro e souber aproveitar o 
momento para melhorar o 
rebanho, certamente estará 
mais preparado para lucrar 
com os bons tempos que 
virão quando mais essa 
tempestade passar.

* Bento Abreu Sodré de 
Carvalho Mineiro é promo-
tor do 28º Leilão Fazendas 
Sant’Anna, que ocorre no 
dia 17 de setembro, às 14 
horas, em Rancharia (SP), 
com a oferta de touros Ne-
lore e Brahman. 

do e que já deveria ter 
tomado alguma atitude. 
Pegue um papel e uma 
caneta e escreva.

Após escrever as qua-
tro situações, separe a 
primeira em três partes: 
escreva algo que você 
pode fazer agora, assim 
que terminar de ler este 
texto; em segundo lugar, 
escreva algo que pode 
fazer de hoje até três dias 
e, por último, algo que 
possa fazer de três dias a 
uma semana. Este “algo” 
é confortável para você 
e te leva em direção ao 
seu objetivo neste deter-
minado assunto. Quando 
terminar, faça o mesmo 
processo em relação às 
outras três situações. É 
mais ou menos como re-
ceita de bolo. Quando não 
dominamos determinada 
receita, anotamos e faze-
mos segundo o que está 
escrito. Quando fizermos 
aquele bolo espetacular-
mente, mudamos alguns 
ingredientes, acrescen-
tamos aqui, tiramos ali e 
nem precisamos mais ler 
a receita.

Você fica cada dia me-
lhor, em todos os aspectos 
da sua vida. Percebeu?

*Tália Jaoui é Master 
Coach Trainer da Prime 
Talent Brasil 

Por Pedro Cardoso 
da Costa – Interlagos/SP

Quando as pessoas se 
candidatam a um cargo 
executivo as promessas 
apontam solução simples 
para os problemas até in-
solúveis. Mas, isso decor-
re de uma visão distorcida 
dos próprios eleitores, que 
preferem votar em quem 
promete o que não será 
possível cumprir a votar 
em alguém que aponte 
soluções mais reais. Daí 
que a conclusão é esta: 
quem se candidata ou 
mente para se eleger ou 
fala a verdade e nunca 
será eleito.

Depois de eleitos, já 
cientes que não cumprirão 
as promessas, começam 
a dizer que “sabiam das 
dificuldades, porém não 
imaginavam ser tão gra-
ves”.

Com o atual governo 
não é diferente. Só tra-
balham nas previsões de 
quanto será o tamanho do 
rombo se os maravilhosos 
R$ 139 bilhões ou algu-
mas dezenas a mais.  

De novo, não se sabe 
se extinguiu nenhum car-
go comissionado, quando 
poderiam ser extintos ao 
menos uns 80 mil. O que 
se paga com essa farra é 
incalculável. Inventaram 
um Plano de Demissão 
Voluntária. Sabe-se que, 
numa conjuntura de 13 mi-
lhões de desempregados, 
ninguém vai sair nem com 
uma premiação de Mega 
Sena acumulada, mesmo 
correndo o risco de fica-
rem sem salários, como 
os servidores do Estado 
do Rio de Janeiro.

Não criou nenhuma 
política para diminuir os 
alugueres de imóveis. Gas-
tam-se fortunas com pouca 
e até sem nenhuma neces-
sidade com mais essa farra 
do dinheiro público. 

Não cortou nenhum 
privilégio de parlamenta-
res nem de nenhum dos 
altos cargos de qualquer 
dos Poderes.  Ainda gas-
tam rios de dinheiro pa-
gando moradia para parla-
mentares, para membros 
das cúpulas de outros 
Poderes. Não existe ser-
vidor comum beneficiado 

com moradia gratuita.
Com o escárnio comum 

a quem abusa do dinheiro 
da viúva, os ministros con-
tinuam voando nos aviões 
da Força Aérea Brasileira, 
com mais facilidade do 
que um cidadão pegar um 
táxi na esquina.

Com ar de gestores 
acima da média, o pre-
sidente e seus auxiliares 
aumentaram os impostos 
sobre combustíveis. E 
a promessa é de mais 
aumento. Não se discute 
nem mesmo como um go-
verno que precisa avançar 
sobre o bolso do cidadão 
poderá entregar bilhões 
aos governos estaduais 
e prefeituras mal admi-
nistrados. Além disso, 
através do REFIS perdoa 
dívidas bilionárias dos 
maiores devedores, que 
são megaempresários. E 
pretendem aprovar alguns 
bilhões para financiar a 
corrupção das milionárias 
campanhas eleitorais, 
com o pomposo nome de 
“financiamento público”. 
Mas, nem a mídia dá o de-
vido destaque a esse tipo 
de golpe, afinal, os iguais 
sempre se protegem.

A sociedade brasilei-
ra não tem a cultura de 
reação com ações prá-
ticas. Mesmo assim, os 
cidadãos vêm reagindo 
aos poucos. E ainda sob 
muitas críticas daqueles 
acostumados a reclamar 
apenas com suas curtidas 
em redes sociais. 

Vem ocorrendo um 
avanço nas reivindica-
ções. Os políticos já são 
cobrados em restaurantes, 
aeroportos, aviões e festi-
nhas, locais onde sempre 
eram bajulados. Porém, é 
inevitável o crescimento 
da insatisfação se essa 
reação aumentar. Onde vai 
chegar, não se sabe. Seria 
bom se nossos políticos 
olhassem para alguns vizi-
nhos. Está faltando pouco 
para o Brasil se tornar uma 
nova Venezuela.  

E eficiência da atual 
gestão é conseguir que o 
governo feche o ano deven-
do “apenas” 159 bilhões de 
reais. Eficientes assim.

 Pedro Cardoso da 
Costa – Interlagos/SP -     
Bacharel em direito

Aumentar imposto 
é sempre o fácil

Sala de aula é viva e deve estar em 
constante transformação
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Em setembro, o cadastramento gratuito será feito em Belo Horizonte, 
iradentes e Almenara

Mutirões irão atender 
trabalhadores que queiram obter a 

Carteira Nacional do Artesão

Diretor de Ensino do Anglo Vestibulares dá orienta-
ções de como se preparar desde já para o exame

Texto permite aos pais optarem pela naturalidade de seus filhos, 
entre o local do parto ou de residência da mãe. Texto desburo-

cratiza  procedimentos para correção de erros de grafia direto em 
Cartório, sem necessidade de processo judicial

Conheça as falhas nas mídias sociais que podem 
impactar a imagem de uma empresa

Dois meses para o 
ENEM: confira dicas 

para reforçar os estudos

Congresso aprova 
MP 776 e altera o 

modelo de registro de 
nascimento no País

Faltando dois meses 
até o Exame Nacional do 
Ensino Médio (Enem), 
que acontece no dia 5 de 
novembro, a ansiedade do 
estudante aumenta, po-
dendo afetar sua confiança 
e segurança. A crescente 
pressão, no entanto, não 
pode abalar esse momen-
to dos estudos, que é es-
sencial para garantir um 
bom resultado.

O professor Paulo Mo-
raes, Diretor de Ensino 
do Anglo Vestibulares, dá 
dicas de como não perder 
o foco, comenta os princi-
pais erros cometidos pelos 
alunos e mostra como 
evitá-los no período antes 
do exame.

Organize seu tempo
Antes e durante a pro-

va, o grande inimigo é o 
tempo. Desde já, o estu-
dante deve saber adminis-
trá-lo bem. “É necessário 
dividir a rotina e montar 
um cronograma de re-
visão. Resumos devem 
ser esquematizados, e 
não matéria copiada. O 
aluno perde muito tempo 
copiando uma quantidade 
enorme de conteúdos, 
tempo este que poderia 
ser utilizado na prática de 
simulados, por exemplo”, 
diz Moraes.

Segundo o professor, 
o estudante precisa dar 
mais atenção a conteú-
dos relevantes que ele 
tem mais dificuldade, pois 
ainda dá tempo de apren-
der. E para impulsionar 
a rotina de estudos, é 
fundamental dormir regu-
larmente, ter uma alimen-
tação saudável e praticar 

atividades físicas. 
Estude o campo

O aluno precisa enten-
der a estrutura do Enem 
para conseguir realizar 
uma boa prova. Para isso, 
é fundamental prestar 
atenção na maneira como 
as questões são apre-
sentadas. “É essencial 
saber realizar uma leitura 
atenta, capaz de destacar 
os pontos-chave para con-
seguir traçar os caminhos 
da resolução”, recomenda 
o professor.
Esteja antenado com o 

mundo
É necessário, tanto 

para o Enem quanto para 
os demais vestibulares, 
realizar leituras aprofun-
dadas de acontecimentos 
mundiais de ordem políti-
ca, social e cultural. Esses 
conteúdos podem ser co-
brados tanto em forma de 
questões, como na reda-

ção. “Ler bons articulistas 
com opiniões diferentes 
é essencial para treinar a 
argumentação e exercitar 
uma visão crítica, que não 
seja apenas relativista”, 
conta Moraes. A sugestão 
é buscar textos que to-
quem em temas como con-
flitos urbanos, movimentos 
sociais, tecnologia, redes 
sociais, entre outros.

Pense positivo
Muitos deslizes na prova 

são causados por ansieda-
de. Para ter confiança em 
si mesmo, o candidato pre-
cisa saber lidar com suas 
emocões. “Saber estudar é 
importante, mas confiar no 
que se sabe e crer que se 
sairá bem no exame, é tão 
importante quanto. “Ser oti-
mista e ter em mente que o 
aluno está dando o melhor 
de si” diz Moraes.

Sobre o Anglo Vesti-
bulares (www.cursoanglo.

com.br) – O Anglo Vesti-
bulares iniciou suas ativi-
dades em São Paulo na 
década de 1950, sendo 
o primeiro curso prepa-
ratório para vestibulares 
do país. Vinte anos mais 
tarde, expandiu a sua atu-
ação para o Ensino Médio, 
com o Sistema Anglo de 
Ensino que, hoje, fornece 
material estruturado, da 
Educação Infantil ao Pré-
Vestibular, para escolas 
conveniadas de todo o 
país. Atualmente, o curso 
conta com mais de 6 mil 
alunos em quatro unida-
des. Reconhecido pelos 
altos índices de aprova-
ção em vestibulares, seus 
alunos preenchem entre 
50% e 60% das vagas das 
melhores universidades 
do Brasil. Desde 2010, o 
Anglo integra o portfólio 
de escolas e cursos da 
SOMOS Educação.

Mesmo com a regula-
mentação da profissão de 
artesão concedida pelo 
Projeto de Lei (PL) nº 
7755/10, de outubro de 
2015, estima-se que dos 
mais de 300 mil trabalha-
dores de Minas Gerais, 
apenas 3,5 mil estão inse-
ridos no Sistema de Infor-
mações Cadastrais do Ar-
tesanato Brasileiro e pos-
suam a Carteira Nacional 
do Artesão.   Para ampliar 
o número de cadastrados 
em Minas Gerais, serão 
promovidos mutirões de 
atendimento durante o 
mês de setembro. O pré-
agendamento deve ser 
pelo telefone (31) 3915-
3098/3915-2938/3915-
2939/3915-2933.

O s  a t e n d i m e n t o s 
acontecem em Belo Ho-
rizonte (dias 5, 12, 19 e 
26 de setembro), Tira-
dentes (7 a 9 de setem-
bro), Almenara (14 de 
setembro). 

A ação é uma iniciati-
va do Sebrae Minas em 
parceria com Governo 
de Minas Gerais, através 
da Secretaria de Estado 
Extraordinária de De-
senvolvimento Integra-
do, e Fóruns Regionais 
(SEEDIF), por meio do 
Núcleo de Artesanato, 
órgão responsável pela 
emissão dos documentos 
no estado.  

Para ser incluído no 
Sistema de Informações 
Cadastrais do Artesa-
nato Brasileiro (SICAB), 

é necessário que o ar-
tesão seja brasileiro ou 
estrangeiro (com situação 
regularizada), residente 
e domiciliado no estado 
onde realizar o cadastro. 
A idade mínima é de 16 
anos, e a emissão da 
carteira é gratuita. 

Nos mutirões, o ar-
tesão deve fazer o pré-
agendamento junto à  
Secretaria de Estado pelo 
telefone (31) 3915-2938. 
No dia do atendimento 
deve estar de posse da 
carteira de identidade, 
CPF, comprovante de 
residência, além de uma 
foto 3x4 recente. Median-
te o cadastramento, é 
necessário também fazer 
uma prova de habilidade 
manual.

Vale lembrar que o 
documento é válido em 
todo território nacional 
e já é um requisito para 
artesãos que queiram 
participar de ações e pro-
jetos do Sebrae, além de 
editais públicos, o Gover-
no Federal e Estadual dis-
ponibilizará, para feiras e 
eventos um espaço.

MEI
Mesmo sendo cadas-

trado, o artesão também 
pode se tornar um Micro-
empreendedor Individual 
(MEI) e ter também as 
vantagens da formaliza-
ção, bem como: benefícios 
previdenciários, com o 
auxílio-doença, auxílio-ma-
ternidade e aposentadoria, 

vender seu artesanato 
para empresas e institui-
ções públicas, e registro 
no Cadastro Nacional de 
Pessoas Jurídicas (CNPJ), 
o que facilita a abertura de 
contas bancárias, o acesso 
a empréstimos e emissão 
de notas fiscais.

A formalização é gra-
tuita e feita pela internet 
no Portal do Empreende-
dor. É bom lembrar que 
para ficar regularizado, o 
artesão deve pagar, até 
o dia 20 de cada mês, 
o boleto mensal com o 
valor fixo de R$ 47,85 
(comércio), destinado 
à Previdência Social e 
ao ICMS ou ISS. Essas 
quantias são atualizadas 
anualmente, de acordo 
com o salário mínimo.

Atividades desenvolvi-
das por artesãos que se 
enquadram como MEI:
• Artesão(ã) de bijuterias
• Artesão(ã) em borra-
cha
• Artesão(ã) em cerâ-
mica
• Artesão(ã) em cimento
• Artesão(ã) em cortiça, 
bambu e afins
• Artesão(ã) em couro
• Artesão(ã) em gesso
• Artesão(ã) em louças, 
vidro e cristal
• Artesão(ã) em madeira
• Artesão(ã) em mármore, 
granito, ardósia e outras 
pedras
• Artesão(ã) em metais
• Artesão(ã) em metais 
preciosos
• Artesão(ã) em outros 

materiais
• Artesão(ã) em papel
• Artesão(ã) em plástico
• Artesão(ã) em vidro

Mutirão de cadastra-
mento para a Carteira 

do Artesão 

Belo Horizonte 

Dias 5 e 19 de setem-
bro, das 9h às 17h 

Casa da Economia 
Criativa - Rua Santa Rita 
Durão, 1275 - Savassi

Dias 12 e 26 de se-
tembro, das 9h ás 17h 

Sede do Sebrae Mi-
nas - Avenida Barão 
Homem de Melo, 329 – 
Nova Granada)

Tiradentes 
De 7 a 9 de setem-

bro
13ª Feira Mineira de 

Artesanato em Tiraden-
tes - Área externa do Re-
sort Santíssimo – Centro 
Histórico

Almenara 
14 de setembro
I Feira de Artesanato 

de Almenara – Praça 
Central 

Pré-agendamento: 
(31) 3915-3098/3915-
2938/3915-2939/3915-
2933.

Assessoria de Im-
prensa do Sebrae Minas 
(31) 3379-9275 / 9276

O Congresso Na-
cional aprovou nesta 
terça-feira (05.09), a 
conversão da Medida 
Provisória 776/17, edi-
tada pelo Governo Fe-
deral em abril deste ano, 
em Lei Federal. Com 
isso, a certidão de nas-
cimento de todos os bra-
sileiros passa a permitir 
aos pais optarem pela 
naturalidade de seus 
filhos, escolhendo entre 
o local de nascimento 
ou local de residência 
da mãe como local de 
nascimento da criança. 
O texto vai agora para 
sanção presidencial.

A mudança atinge 
em cheio à população 
residente em 41% dos 
municípios brasileiros 
que não possuem ma-
ternidade (dados da 
Confederação Nacional 
dos Municípios e do 
Datasus) e que se viam 
obrigados a registrar 
seus filhos como na-
turais da cidade onde 
era realizado o parto, 
mesmo que só se deslo-
cassem a este município 
para o nascimento.

O texto aprovado na 
Câmara também per-

mite que os cartórios 
realizem correções nas 
certidões de nascimen-
to, casamento e óbito 
sem a necessidade de 
autorização judicial e 
do Ministério Público. A 
mudança visa facilitar a 
correção de erros evi-
dentes, como a escrita 
incorreta do nome. Com 
a alteração, o parecer do 
Judiciário será solicitado 
pelo oficial do cartório 
somente se este suspei-
tar de fraude, falsidade 
ou má-fé nas declara-
ções ou na documenta-
ção apresentada. 

“Trata-se de mudan-
ças que impactam di-
retamente a vida de 
grande parte da popula-
ção que se via obrigada 
a registrar seus filhos 
como naturais de outro 
município, sendo que 
eles residiram e cons-
truiriam suas vidas na 
cidade de residência 
de seus pais”, explica 
Arion Toledo Cavalheiro 
Júnior, presidente da As-
sociação Nacional dos 
Registradores de Pes-
soas Naturais (ARPEN/
BRASIL). “Já a correção 
de erros evidentes dire-

to em cartório, Poupa 
Tempo e recursos da po-
pulação, desburocratiza 
processos e tira deman-
das que não envolvem 
litígios do Judiciário”. 

Ofícios da Cidadania

A medida aprova-
da também autoriza os 
cartórios a prestar, me-
diante convênio, outros 
serviços à população 
como a emissão de car-
teiras de identidade, de 
trabalho, emissão de 
CPFs mediante convê-
nios com órgãos públi-
cos e demais entidades 
interessadas.

Hoje os cartórios bra-
sileiros já emitem gra-
tuitamente o número do 
CPF direto na certidão 
de nascimento, atin-
gindo a marca de 1,8 
milhão de documentos 
emitidos no ato de nas-
cimento das crianças. 
Também comunicam os 
óbitos diretamente à Re-
ceita Federal para que 
cessem os benefícios 
às pessoas falecidas, 
evitando o pagamento 
indevido de valores pe-
los Poderes Públicos.

Uma em cada três 
micro e pequenas em-
presas no Brasil possui 
página no Facebook. 
São mais de 2,1 milhões 
de páginas at ivas de 
pequenos negócios nes-
sa rede social (Fonte: 
Deloitte). Entre as van-
tagens dessa conexão 
estão a gratuidade da 
ferramenta, divulgação 
de produtos e serviços 
de forma instantânea e, 
principalmente, o rela-
cionamento direto com o 
cliente. Mas quem está 
na rede deve ficar aten-
to para não usar o canal 
de maneira equivocada 
e acabar prejudicando 
os negócios. 

De acordo com o con-
sultor Carlos Martins, uma 
promoção malfeita ou uma 
mensagem inadequada 
podem deixar o clien-
te insatisfeito e, conse-
quentemente, induzi-lo a 
colocar a “boca no trom-
bone” para manifestar a 
sua indignação. “Caso o 
cliente tome essa atitude, 
uma crise pode surgir. 
Outras pessoas poderão 
apoiá-lo compartilhando 
a reclamação, o que pode 
aumentar a exposição 
negativa da empresa”, 
explica  Martins. 

Para não correr o risco 
de manchar a reputação 
dos negócios, o consultor 
cita os sete erros mais 
comuns cometidos pelas 
micro e pequenas empre-
sas no Facebook: 

1 - Falta de planeja-
mento / estratégia: alguns 
alegam não ter tempo, 

outros pensam que é des-
necessário e há aqueles 
que julgam conhecer a 
plataforma o suficiente 
para “perder tempo” com 
tais atividades. Mas a 
verdade é que, indepen-
dente se é no Facebook 
ou em qualquer outra rede 
social, o planejamento 
da estratégia (conteúdo, 
linguagem, mídias) e das 
ações (posts, anúncios, 
interação com os fãs) é 
indispensável para dire-
cionar os esforços. 

2 - Persona não defini-
da: para conhecer o públi-
co que se pretende atingir 
é necessária uma análise 
mais aprofundada sobre o 
perfil do seu “cliente ide-
al”. Sem essa definição, a  
empresa estará “remando 
ao léu”, ou seja, realizan-
do publicações ou fazen-
do anúncios para públicos 
que possivelmente não 
são clientes em potencial 
ou que não têm interesse 
pelo conteúdo.

3 - Pouco ou nenhum 
conhecimento das po-
líticas de uso e regras 
para anunciantes: esse 
é um erro que pode ser 
fatal. Existem muitos pré-
requisitos sobre a política 
de uso do Facebook e das 
regras para anunciante 
que, se não cumpridos, 
poderão gerar desde o 
bloqueio de funções da 
página até sua exclusão. 

4 - Desconhecimento 
sobre o algoritmo do Fa-
cebook: é uma falha bem 
comum. O Edgerank é o 
“sistema” que determi-
na o funcionamento da 

rede social. Conhecê-lo 
é fundamental para não 
correr o risco de “falar 
para ninguém”.

5  -  Abandono  de 
fanpages ou fal ta de 
atualização constante: 
ambas as situações são 
ruins, pois dão brecha 
para que os c l ientes 
avaliem a página negati-
vamente ou façam posts 
com críticas que produ-
zam uma crise de marca. 
O ideal é acompanhar 
e atualizar a fanpage 
diariamente.

6 - Não mensurar re-
sultados: a maioria das 
fanpages não é verificada 
se o alcance orgânico ou a 
taxa de engajamento dos 
posts estão satisfatórios, 
se o lucro obtido com o 
anúncio cobriu os custos 
operacionais ou se a taxa 
de rejeição está alta, entre 
outras mensurações.

7 - Confusão de perfis 
(usuário comum x fanpa-
ge):  muitos empreende-
dores ainda criam o perfil 
da empresa na modalida-
de destinada ao usuário 
comum. Essa prática vai 
contra as políticas de uso 
da rede social e pode le-
var à inativação da conta. 
É possível migrar o perfil 
de usuário comum para 
uma fanpage, mas há 
muitas empresas que não 
sabem disso ou preferem 
continuar como estão. 
Por fim, vale lembrar que 
fanpage de empresa não 
é álbum de família. 

Assessoria de Impren-
sa do Sebrae Minas - (31) 
3379-9275 / 9271

E R R A T A
Na edição nº1014, do dia 03 de agosto, erramos ao publicar na 
matéria sobre os 62 anos de fundação do Hospital de Cruzília, que 
estavam em construção um centro cirúrgico e um pronto socorro 
na unidade. O correto é que estes espaços já foram inaugurados, 
o que está em processo de construção e finalização é um novo 
centro de imagens que irá funcionar no antigo Pronto Socorro.   

Sete erros mais cometidos 
pelos pequenos negócios no 

Facebook

Foto: Divulgação
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Unicred reinaugura agência em São Lourenço
Projeto contempla espaço mais moderno para colaboradores e cooperados

Há mais 10 anos atuando 
em São Lourenço, a Unicred 
Aliança recebeu seus coo-
perados e colaboradores, 
autoridades do município e a 
diretoria da Unicred Aliança 
para o evento de reinaugu-
ração da agência. O evento 
foi realizado no último dia 31 
de agosto, no espaço que foi 
ampliado e modernizado para 
melhor atender seus colabora-
dores e cooperados. 

O projeto foi realizado pela 
arquiteta Aicha Dotti que, atra-
vés da Arquitetura de Interio-
res, estudou os sentidos dos 
usuários e a funcionalidade 
do local em busca de construir 
um espaço amplo, dinâmico 
e organizado para atender às 
necessidades da cooperativa e 
contribuir tanto com a interação 
da equipe de trabalho quanto 
com a privacidade dos coope-
rados e colaboradores. 

Foi um trabalho muito espe-
cial. Tivemos muitas conversas 
até chegar ao consenso de que 
seria ideal quebrar as paredes 
e transformar o espaço em 
outra concepção de agência, 
onde o cooperado pudesse ter 
uma sala quando necessário, 
mesas de gerência mais am-
plas e os caixas mais recua-
dos”, conta Aicha.

Desde o início das ativi-
dades da Unicred em São 
Lourenço, o ginecologista Dr. 
José Mauro Ferreira da Silva 
participou das primeiras nego-
ciações e conta o quanto está 
satisfeito com o crescimento 
da agência, que atua como 
braço econômico da classe. 
“O início foi realmente muito 
complicado, muito difícil ter 
o respaldo da classe para 
a novidade, mas ela veio, 
foi implantada e cresceu. A 
Unicred Circuito das Águas 
passou a ter outras agências 
em cidades da região e hoje 
está reinaugurando a sua sede 
com uma estrutura confortável 
e com muita segurança tecno-
lógica e técnica. Isso é de uma 
importância muito grande”, 
relata Dr. José Mauro. 

A atual gerente da Unicred 
em São Lourenço, Daniela Le-
mos Real, agradece, durante 
a solenidade de reinaugura-

ção, à todos os envolvidos 
no crescimento da agência e 
destaca a união de todos os 
colaboradores. “Agradeço à 
todos que contribuem com o 
nosso trabalho e à família que 
é a Unicred”. 

O resultado satisfatório é 
comemorado também pelo Pre-
sidente da Unicred Aliança, Dr. 
Luiz Mauro Coelho Nascimento. 
“É com muita alegria que a gen-
te vem reinaugurar a agência, 
vendo ela crescer não apenas 
no espaço físico. Está muito 
bonita e muito aconchegante, 
mas ver a agência crescer em 
número de pessoas, quantida-

Público presente durante reinalguração

Dr. Luiz Mauro Coelho Nascimento, Presidente da Unicred Aliança 

Dr. Gabriel Dias Pereira, Presidente da Unimed Circuito das Águas

Descerramento da placa inaugural

Espaço ampliado e modernizado para melhor atender seus colaboradores e cooperados

Autoridades, médicos e convidados durante reinauguração da Unicred

Festival do Café Especial 
de Carmo de Minas

Evento celebra a cultura do café na região com diversas atrações cultu-
rais além de palestras e workshops sobre a bebida

Fotos: Márcio Muniz e Xavier Cebalos

de de serviços e principalmente 
na satisfação das pessoas é o 
mais importante. Eu venho aqui 
e fico sempre muito satisfeito, 
as pessoas aqui são muito 
receptivas e querem crescer 
também e isso me deixa muito 
motivado”.

Durante a cerimônia de 
reinauguração, o presidente da 
Unimed Circuito das Águas, Dr. 
Gabriel Dias Pereira Filho, refor-
ça a parceria entre a Unimed e 
a Unicred. “Que essa relação se 
torne cada vez mais forte para 
que possamos crescer juntos”.  

Atualmente a Unicred já 
soma 4 centrais, 34 coopera-

Com o objetivo de celebrar e 
promover o turismo e a cultura do 
café na região, Carmo de Minas irá 
receber, entre os dias 15 e 17 de se-
tembro, o Festival do Café Especial. 
O evento acontecerá na Praça da 
Matriz e visa valorizar todo o pro-
cesso do café, desde o plantio até a 
xícara, e as pessoas que fazem parte 
destas etapas. A entrada é franca 

durante os 3 dias de evento. 
Com uma grade de atrações 

musicais e culturais, o festival con-
tará com palestras, degustações, 
circuitos, mostras de artesanatos 
regionais, apresentações, shows e 
workshops sobre uma das bebidas 
mais consumidas no mundo. 

O encontro contará também 
com o lançamento de uma edição 

especial de cerveja com café. O pú-
blico presente poderá experimentar 
gratuitamente a novidade e também 
participar gratuitamente de diversas 
atrações do Festival. 

No domingo, dia 17, o público 
prestigiará as apresentações de To-
ninho Horta, do Clube da Esquina, e 
também da Orquestra de Violeiros de 
São Lourenço, que encerra o festival.

tivas, 238 unidades de negócio 
e mais de 188 mil associados 
em todo o Brasil. O Sistema 
Unicred é formado por um 
conjunto de instituições fi-
nanceiras cooperativas, com 
forma e natureza jurídica pró-
prias, de natureza civil, sem 
fins lucrativos e não sujeitas 
a falência, normatizadas pela 
legislação cooperativista e do 
Sistema Financeiro Nacional, 
que teve início em 1989, no 
Rio Grande do Sul. 

A agência de São Lourenço 
está localizada na rua Antônio 
Junqueira de Souza, 486, no 
centro da cidade.
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Aiuruoca recebe 
atletas da região para 

Ultra Desafio 2017
Representantes de Arantina e Bom Jardim se preparam para competição

Aiuruoca irá receber, no 
próximo dia 16 de setembro, 
a terceira etapa do Ultra 
Desafio – Série extremo – 
2017. O percurso será por 
estradas de terra, muita 
trilha e cachoeiras, tendo 
como referências o Pico 
do Papagaio, Cava, Vale 
do Matutu, Cachoeira dos 
Garcias e muito mais. A lar-
gada da prova será na praça 
central de Aiuruoca, próximo 
à Igreja Matriz, às 09h. 

Os atletas da região já 
se preparam para a com-
petição. Beto Antunes é 
ultramaratonista da cidade 
de Arantina e irá realizar o 
percurso de 50km. O atleta 
começou a participar de 
corridas em 2002 correndo 
provas de 5, 10 e 12 km. Em 
2009 passou a participar de 
provas de montanha e não 
parou mais. Beto está sem-
pre participando de corridas 
de média e longa distância 
e conta que prefere as 
provas de montanha (Trail 
Run). “As ultras maratonas 
de montanha exigem um 
bom condicionamento físico 
devido a grande dificuldade 
do percurso e é necessário 
trabalhar ainda mais a men-
te para suportar as longas 
horas de prova, e tudo isso 
é gratificante. O contato 
com a natureza é mágico, 
o cenário é maravilhoso. 
Muitas vezes passamos por 
locais que não há palavras 
para descrever tamanha 
beleza”, relata o ultrama-
ratonista.

Bruno Luís Rosa é um 
atleta de Bom Jardim de 
Minas que também está 
se preparando para correr 
30km no Ultra Desafio. Ini-
ciou nas corridas em 2016 

Cerca de 100 agri-
cultores do Sul de Mi-
nas se reuniram para 
discutir benefícios da 
produção agroecológi-
ca, desde o cultivo até 
a comercialização dos 
de alimentos do tipo. 
O encontro aconteceu 
recentemente e foi or-
ganizado pela Emater 
de Minas Gerais. A Em-
presa de Assistência 
Técnica e Extensão 
Rural do Estado re-
al izou a reunião em 
Bocaina de Minas. 

A agroecologia é 
considerada uma das 
alternativas de cultivo 
mais sustentável. Além 
de eliminar agrotóxi-
cos e contribuir com a 
saúde humana, a ativi-
dade proporciona aos 
produtores melhores 
relações de trabalho e 
comercializações mais 
justas. 

O incentivo à este 
tipo de produção, no 
entanto, tem sido de-
safiador e é uma das 
metas da Emater em 
Minas Gerais.  A em-
presa trabalha com oito 
l inhas de atuação e 

com o objetivo de entrar 
em forma, em pouco tempo 
desenvolveu uma relação 
de amor com a corrida e 
a perda de peso passou a 
ser um objetivo secundário, 
somente para proporcio-
nar uma corrida melhor. 
Já participou de provas 
de 5 e 10 Km e em Julho 
participou de sua primeira 
Meia Maratona (21Km), a 
Asics Golden Run no Rio 
de Janeiro. O Ultra Desafio 
Aiuruoca será sua primeira 
prova de Montanha e tam-
bém sua corrida de maior 
distância até o momento. 

A meta principal de Bru-
no é se tornar um Ultrama-
ratonista e participar da 
Comrades Marathon que 
ocorre na África do Sul des-
de 1921, criada pelo vete-
rano da 1ª Guerra Mundial, 
Vic Clapham, como uma 
forma de homenagem viva 
para os seus camaradas 
mortos. Com 89 Km, é a 
ultramaratona mais tradi-
cional do mundo contando 
com cerca de 20 mil corre-
dores todos os anos e está 
na 92ª edição.

“Divertir nas trilhas e 
montanhas é nossa pai-
xão”, concluem os atletas. 

uma delas é o incenti-
vo a agroecologia, que 
tem fundamental im-
portância na produção 
saudável e na seguran-
ça alimentar. 

Segundo o gerente 
da Emater, Hildebrando 
Lopes, os agriculto-
res do Sul de Minas 
têm capacidade para 
adotar os métodos de 
produção saudável , 
já que a maioria tra-
balha com agricultura 
familiar. “Em geral, a 
agroecologia envolve 
quantidade maior de 
mão de obra. O método 
é diferente da estrutura 
convencional, que exi-
ge maquinário. A agro-
ecologia tem a neces-
sidade do envolvimento 
da família”, explica. 

Outra vantagem da 
região, como informado 
por Hildebrando Lopes, 
é que a Serra da Man-
tiqueira possuí solos 
r icos,  fér te is e com 
grande quantidade de 
água disponível, o que 
favorece o cultivo de 
alimentos orgânicos. 
Além disso, a agro-
ecologia é um meio 
lucrativo. “É vantajoso 
primeiro pelo sistema 
de produção. Enquan-
to o agricultor está no 
agroecológico ele não 
usa produtos químicos, 
além do consumo pró-
prio ele consegue ven-
der o produto. A maior 
parte da venda é por 
venda livre. O preço é 
30% acima do mercado 
convencional”.

Beto Antunes é ultramaratonista de Arantina

Baependi realiza primeira edição do 
Festival Gastronômico Sabores & Causos

Evento traz atrações culturais e pratos típicos à Praça Monsenhor Marcos
A primeira edição do 

Festival Gastronômico 
Sabores & Causos da 
cidade de Baependi 
aconteceu na Praça 
Monsenhor Marcos, nos 
dias 1 e 2 deste mês 
de setembro.  O evento 
que reuniu o melhor da 
gastronomia mineira, 
causos caipiras, roda 
de viola, variadas atra-
ções culturais e litera-
tura de cordel, é uma 
realização da Prefeitura 
Municipal. 

O projeto é resultado 
de parceria entre o De-
partamento de Turismo 
e Meio Ambiente e o 
Departamento de Agri-
cultura, com o objetivo de 
fomentar a cultura gastro-
nômica de Baependi atra-
vés da elaboração e co-
mercialização de pratos 
típicos e da apresentação 
de contadores de causos 
e artistas regionais. O 
festival visa a geração 
de renda extra para as 
famílias de agricultores 
rurais, a movimentação 
da economia local e a 
promoção do setor de 
alimentos e bebidas, com 
a criação de mais fluxo 
turístico para a cidade.

“Trata-se de desper-
tar talentos culinários e 
gerar uma alternativa 
de renda extra para 
essas famílias e ainda,  
reduzir a perda de vín-
culo cultural do agricul-
tor familiar. Queremos 
levar ao público uma 
experiência gastronô-
mica que os remeterá 
às suas raízes e às 
tradições familiares de 

seus antepassados. 
Não apenas agora , 
neste ano, mas tam-
bém nos próximos, com 
a realização periódica 
de outras edições”, ex-
plicou o prefeito de Ba-
ependi, Hitinho Rollo.

Na sexta-feira o pú-
blico pode prestigiar os 
artistas Jade Arantes, 
Trio Colina e Nando e 
Jonas. No sábado, 02, 
aconteceu a Feira da 
Agricultura com roda 
de v io la,  a palestra 
“Descobrindo as voca-
ções locais”, promo-
vida pela Empresa de 
Assistência Técnica e 

Extensão Rural do Es-
tado de Minas Gerais 
(Emater-MG) e também 
a aula e show reche-
ados de criatividade 
e mineiridade, com o 
apresentador e chef 
Eduardo Avelar. Ainda 
no sábado, apresenta-
ram-se Izaac Fonseca, 
Vírus Poéticos, Adriel 
e Figueirense, Projeto 
Ritmos e Saberes e 
Sabores.

O cardápio  f icou 
por conta das famílias 
de agricultores rurais, 
que ocuparam a praça 
com barracas cheias de 
deliciosos pratos tradi-

cionais, como frango 
com quiabo, tutu à mi-
neira, pasta de truta na 
moranga, filé de truta, 
carne na lata, feijoada 
e caldos variados. 

O Festival Gastronô-

mico Sabores & Causos 
conta com patrocínio da 
Companhia de Desen-
volvimento Econômico 
de Minas Gerais (Co-
demig) e com o apoio 
do deputado estadual 

Agostinho Patrus Filho, 
da Frente da Gastro-
nomia Mineira, do Sis-
tema de Cooperativas 
de Crédito do Brasil 
(Sicoob), da Empresa 
de Assistência Técnica 

e Extensão Rural do 
Estado de Minas Ge-
rais (Emater-MG), do 
Circuito das Águas e da 
Associação das Cida-
des Históricas de Minas 
Gerais (ACHMG).

Agricultores do Sul de 
Minas discutem produção 

agroecológica
Durante reunião produtores receberam ainda orien-
tações sobre cultivo e comercialização de produtos 

Bruno Luís Rosa é atleta de Bom Jardim de Minas
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Aiuruoca celebra 311 anos de fundação
Foram 4 dias de muita festa, através de sua identidade cultural expressa na música,

na gastronomia, na dança, poesia, agricultura e na sua civilidade
No dia 11, sexta feira, 

as festividades foram 
abertas com a apresen-
tação do Artista Lupe 
Santana, de São Paulo, 
e da banda Distrito 267, 
com os talentosos mú-
sicos locais, que mos-
traram sua arte musical 
com os clássicos do pop 
rock nacional. 

Durante a manhã do 
sábado, dia 12, houve 
apresentação dos proje-
tos do CRAS, dando ên-
fase à capoeira, ballet, 
violão, teatro e zumba, 
bem como a oficina de 
desenhos da Mantiquei-
ra e área de lazer para 
as crianças. 

Às 16 horas do sá-
bado aconteceu a ses-
são solene na Câmara 
Municipal de Aiuruoca, 
alusiva aos 183 anos 
da emancipação poli-
t ico-administrativo do 
município. Na ocasião, 
foram homenageados os 
cidadãos Luiz Gonzaga 
Ferreira Pinto, Maria 
Consuelo Albarez Aran-
tes, Clarice Albarez, He-
riot Moukhaiber Zhouri, 
Manoel Alves da Costa e 
José Carlos da Silva, por 
justos méritos.  À noite, a 
praça foi contagiada pelo 
rítmo sertanejo do cantor 
Juan Diniz, finalizando 
com a dupla Flávio e 
Paula e Isaías.

No domingo, 13, o 
dia dos pais foi preen-
chido com muita alegria, 
música caipira e comida 
boa, durante a segun-
da edição da Feira da 
Agricultura Familiar e 

Artesanato, na Praça da 
Cidade. Diversos produ-
tos da roça, artesanatos, 
quitandas e hortaliças, 
sem fa lar  da música 
tradicional caipira. Foi 
inaugurada a 1ª roda 
de violeiros da cidade 
durante a feira com apre-
sentação dos artistas 
Rafael Rocha, Leandro, 
Moisés e o prefeito muni-
cipal, Paulo Senador.

À noite, aconteceu a 
homenagem a um dos 
mais célebres artistas 
de Aiuruoca, o saudo-
so Maestro Odair João 
Kobel, a cidade vibrou 

e se emocionou com o 
espetáculo da clássica 
“Orquestra Eternos Ro-
mânticos” fundada pelo 
memorável Odair e sua 
família. O desfecho da 
noi te de domingo foi 
com os artistas Gabriel 
Lima e Paulinho Reis, 
com grandes sucessos 
da música sertaneja e 
autorais.

Segunda Feira, dia 
14 de agosto, dia oficial 
da Cidade. Os muní-
cipes se reuniram na 
Praça Monsenhor Nagel 
para prestigiar as tradi-
cionais apresentações, 

Caxambu celebra 
seus 116 anos com 
três dias de festa

São Lourenço e Caxambu 
registram pequeno 

aumento na abertura de 
novas empresas

Neste mês de se-
tembro o município de 
Caxambu comemora 
seu 116º aniversário. As 
festividades tem início 
no dia 15 e seguem até 
o dia 17, com atrações 
culturais gratuitas no 
centro da cidade.

A programação co-
meça no dia 15, às 16h, 
com a abertura musical 
da Orquestra Munici-
pal. Às 17h tem início 
o Festival Food Trucks 
Bacon e Chocolate e a 
apresentação da Ban-
da Municipal da Polícia 

São Lourenço e Caxam-
bu registraram leve aumen-
to no número de novas Mi-
cro e Pequenas Empresas 
(MEI’s) neste ano em com-
paração com 2016. Juntas, 
as duas cidades somam 
3.890 novos microempre-
endedores individuais. Os 
dados sãos referentes aos 
seis primeiros meses do 
ano no comparativo com o 
mesmo período de 2016. 

No primeiro semestre 
deste ano, São Lourenço re-
gistrou elevação de 4,63% 
no número de MEI’s. com 
2.714 novos microempre-
endedores individuais. No 
mesmo período de 2016, a 
quantidade era de 2.251. Já 
a vizinha Caxambu tinha no 
ano passado 955 empreen-
dedores do tipo, enquanto 
nos seis primeiros meses 
de 2017 o município fechou 
o período com 1.176 – alta 
de 1,81%. 

A taxa de desempre-
go no trimestre terminado 
até julho apresentou retra-
ção, caindo de 13,6% para 
12,8%, como aponta dados 
da Pnad contínua, divul-
gados pelo IBGE (Instituto 
Brasileiro de Geografia e 
Estatística). A pesquisa 
mostra que cerca de 1,4 mi-
lhões de brasileiros saíram 

Militar de Pouso Alegre. 
As atrações musicais 
continuam na noite de 
sexta feira com Coyotes 
Band, às 19h, e às 22h, 
fechamento com a dupla 
sertaneja Leonardo Di 
Freitas e Fabiano.

No sábado, dia 16, 
data do aniversário da 
cidade, a comemora-
ção começa às 04h da 
manhã com a Alvorada. 
O Hasteamento da Ban-
deira da estância hidro-
mineral será realizado 
às 07h. Às 08h será a 
abertura do Parque das 

que ano após ano, se 
renovam. O desfile Cívi-
co, que envolveu todas 
as escolas do município, 
abraçou o tema “Aiuruo-
ca, sua gente e sua his-

tória” sendo abrilhantado 
pela fanfarra “La Sales”, 
foram momentos de tes-
temunhar os feitos, a 
cultura e os valores de 
Aiuruoca, estando pre-

sentes durante a ação 
cívica as autoridades 
municipais. A noite acon-
teceu o encerramento 
das festividades emba-
ladas pela “Orquestra de 

Violeiros de São Louren-
ço” trazendo para a pra-
ça, novamente a moda 
caipira, pelas mãos de 
seus 12 violeiros.

Dentre as diversas atrações culturais, solenidade homenageia Família Real
Apenas em São Loureço, houve alta de 4,63% no 

número de novos Microempreendedores Individuais

da fila do desemprego. 
A retração no número de 

desempregados pode expli-
car a pequena alavancada 
de novos microempreende-
dores individuais, segundo 
o gerente da regional Sul 
do Sebrae Minas, Juliano 
Cornélio. “O processo de 
contínuo de formalização de 
MEI pode ser um indicativo 
também. Além disso, devido 
ao aumento do número de 
desempregados, diversos 
indivíduos podem enxergar 
na abertura de um negócio 
próprio a oportunidade de 
obter renda. Uma parte 
desses indivíduos (cerca de 
2/3) se dividiram entre traba-
lhadores por conta própria e 
trabalhadores sem carteira 
assinada”, afirma. 

Em todo o estado, a 
abertura de novas empresas 
também aumentou nos seis 
primeiros meses do ano em 
comparação com 2016. De 
acordo com dados divulga-
dos pela Junta Comercial 
do Estado de Minas Gerais 
(Jucemg) foram constituídas 
24.650 empresas em todo o 
território mineiro, enquanto 
nos sete primeiros meses 
do ano passado o total de 
empresas abertas chegou 
a 23.494.

As reduções da taxa 

básica de juros, redução da 
pressão inflacionária podem 
sinalizar um processo de 
recuperação da economia 
brasileira, conforme expli-
cou Juliano Cornélio. Junto 
com a Penad contínua, o 
IBGE também divulgou o 
resultado do PIB (Produto 
Interno Bruto) do segundo 
trimestre do ano, no qual 
mostra avanço de 0,2% em 
relação ao mesmo intervalo 
de tempo de 2017. “O resul-
tado ainda não foi suficiente 
para reverter o desempenho 
ruim dos últimos anos, mas 
não deixa de ser um sinal 
de que, embora de forma 
mais lenta, a economia dá 
sinais de recuperação. Esse 
cenário pode influenciar 
positivamente a confiança 
dos consumidores e dos 
empresários, promovendo 
um ciclo virtuoso de au-
mento de consumo, renda 
e investimentos”, informa o 
gerente da regional Sul do 
Sebrae Minas.  

De acordo com o SE-
BRAE, as atividades com 
maior número de MEI são 
cabelereiros, comércio va-
rejista de vestuários e aces-
sórios, obras de alvenarias, 
serviços de estéticas e for-
necimento de alimentos para 
consumos domiciliares.

Águas com uma progra-
mação especial e Desfile 
Cívico. Às 12h tem início 
o Festival Food Trucks 
Bacon e Chocolate; às 
13h Show com a Banda 
Satisfação, às 18h Caro-
ço de Banana e às 22h 
Banda ZEM.

Encerrando as cele-
brações, no domingo, 
dia 17, pela manhã às 09 
horas, segue o Festival 
Regional de Viola. A so-
lenidade de Inauguração 
da Herma da Princesa 
Isabel, que irá contar 
com a presença de SAR 

D. Antônio de Orleans 
e Bragança da Família 
Real Brasileira, será re-
alizada na Igreja Nossa 
Senhora da Hungria, às 
10h. A festa continua na 
tarde do domingo, às 
12h começa o Festival 
Food Trucks Bacon e 
Chocolate e às 14h show 
com a banda Radiozara. 
Finalizando a grandiosa 
festa em comemoração 
a belíssima cidade, o 
público poderá presti-
giar, às 20h, o show da 
dupla sertaneja Vanessa  
& Wilsney.
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Prefeitura Municipal de Andrelândia
LEI MUNICIPAL Nº 2.053/2017

“Institui o adicional de assiduidade para o cargo 
de Cantineira e dá outras providências”.

A Câmara Municipal de Andrelândia/MG 
aprovou, e eu, Prefeito de Andrelândia, sanciono 
e promulgo a seguinte Lei:

Art. 1º - Fica instituído o adicional de assiduida-
de previsto na Lei Municipal nº 1.895/2014 para o 
cargo de Cantineira, no valor correspondente a 5% 
(cinco por cento), calculado sobre o seu vencimen-
to, devendo ser cumprida 100% (cem por cento) da 
frequência mensal, não se admitindo para tal fim 
ausência justificada como presença.

Art. 2º - As profissionais abrangidas por esta 
Lei poderão, sem prejuízo em relação à gratificação 
das assiduidades:

I. Realizar, durante o semestre letivo, no máxi-
mo 03 (três) trocas com outra cantineira, para que 
esta a substitua, sempre mediante prévia ciência 
do superior imediato;

II. Participar de cursos e eventos voltados à 
área educacional, desde que previamente solicita-
dos por escrito e com a devida antecedência;

III. Prestar serviços obrigatórios expressamen-
te previstos em Lei.

Art. 3º - Fica expressamente impossibilitada de 
receber a gratificação de assiduidade a profissional 
que durante o mês:

I. Faltar injustificadamente;
II. Apresentar atestado médico;
III. Usufruir da Licença por Motivo de Saúde na 

Família, proposta de acordo com a Lei Municipal 
nº 1.707/2010.

Art. 4º - Esta Lei, caso seja necessário, poderá 
ser regulamentada por meio de Decreto do Poder 
Executivo.

Art. 5º - As despesas decorrentes da presente 
Lei correrão por conta do orçamento vigente.

Art. 6º - Esta Lei entra em vigor a partir de 
sua publicação, revogando as disposições em 
contrário, com seus efeitos a partir de 1º de 
agosto de 2017.

Andrelândia, 30 de agosto de 2017.
Francisco Carlos Rivelli
Prefeito de Andrelândia

LEI MUNICIPAL Nº 2.054/2017
“Altera a Lei Municipal nº 2.022, de 18 de no-

vembro de 2016, e dá outras providências”.
A Câmara Municipal de Andrelândia/MG 

aprovou, e eu, Prefeito de Andrelândia, sanciono 
e promulgo a seguinte Lei:

Art. 1º - O art. 1º, IV da Lei Municipal nº 2.022, 
de 18 de novembro de 2016, passa a vigorar com 
a seguinte redação:

Art. 1º (...)
IV – Ações Assistenciais na APAE – R$ 

10.000,00
Art. 2º - As despesas decorrentes desta Lei 

correrão por conta de dotações orçamentárias 
próprias, consignadas no Orçamento Municipal.

Art. 3º - Esta Lei entra em vigor na data de 
sua publicação, revogando as disposições em 
contrário.

Andrelândia, 30 de agosto de 2017.
Francisco Carlos Rivelli
Prefeito de Andrelândia

Decreto N° 32 - de 16 de Março de 2017
Abre Crédito Suplementar no Valor de R$ 

600,00 as dotações do Município de ANDRE-
LÂNDIA

O Prefeito de ANDRELÂNDIA, no uso de suas 
atribuições, e devidamente autorizado pelo dispos-
to na Lei n° 2021, 18 de Novembro de 2016

Decreta:
Art. 1 - Fica aberto Crédito Suplementar no 

valor de R$ 600,00 ( seiscentos reais ) as seguintes 
dotações do Municipio de ANDRELÂNDIA.

Orgão 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE 
ANDRELÂNDIA

Unidade 05 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚ-
DE

Sub-Unidade 02 - MÉDIA E ALTA COM-
PLEXIDADE

2.05.02.10.302.0005.2.0033 - 3.3.90.30.00 
DESENVOLVIMENTO FISIOTERAPÊUTICO 
- - - - - R$ 600,00

Total da Sub-Unidade 02  R$ 600,00
Total da Unidade 5 R$ 600,00
Total Geral  - R$ 600,00
Art. 2 - Para atender o que prescreve o artigo 

anterior, será utilizada como fonte de recurso: 
ANULAÇÃO DE DOTAÇÕES do Orçamento do 
Munícipio na

forma do paragrafo 1°, inciso I a IV do artigo 
43 da Lei Federal 4.320.

Orgão 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE 
ANDRELÂNDIA

Unidade 05 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚ-
DE

Sub-Unidade 02 - MÉDIA E ALTA COM-
PLEXIDADE

2.05.02.10.302.0005.2.0035 - 3.3.90.36.00 
CENTRO DE APOIO PSICO SOCIAL CAPS 
- - - - - R$ 600,00

Total da Sub-Unidade 02  - R$ 600,00
Total da Unidade 5  - R$ 600,00
Total Geral  - R$ 600,00
Art. 3 - Este decreto entra em vigor na data 

de sua publicação.
Prefeitura Municipal de ANDRELÂNDIA, 16 

de Março de 2017
FRANCISCO CARLOS RIVELLI
PREFEITO MUNICIPAL

Decreto N° 33 - de 23 de Março de 2017
Abre Crédito Suplementar no Valor de R$ 

1.000,00 as dotações do Município de ANDRE-
LÂNDIA

O Prefeito de ANDRELÂNDIA, no uso de suas 
atribuições, e devidamente autorizado pelo dispos-
to na Lei n° 2021, 18 de novembro de 2016

Decreta:
Art. 1 - Fica aberto Crédito Suplementar no 

valor de R$ 1.000,00 ( um mil reais ) as seguintes 
dotações do Municipio de ANDRELÂNDIA.

Orgão 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE 
ANDRELÂNDIA

Unidade 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRA-
ÇÃO E OBRAS

Sub-Unidade 00 - SECRETARIA DE ADMINIS-
TRAÇÃO E OBRAS

2.03.00.17.512.0003.2.0020 - 3.3.90.39.00 
DESENVOLVIMENTO DA LIMPEZA PÚBLICA 
- - - - - R$ 1.000,00

Total da Sub-Unidade 00 R$ 1.000,00
Total da Unidade 3 - R$ 1.000,00
Total Geral - R$ 1.000,00
Art. 2 - Para atender o que prescreve o artigo 

anterior, será utilizada como fonte de recurso: 
ANULAÇÃO DE DOTAÇÕES do Orçamento do 
Munícipio na

forma do paragrafo 1°, inciso I a IV do artigo 
43 da Lei Federal 4.320.

Orgão 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE 
ANDRELÂNDIA

Unidade 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRA-
ÇÃO E OBRAS

Sub-Unidade 00 - SECRETARIA DE ADMINIS-
TRAÇÃO E OBRAS

2.03.00.17.512.0003.1.0008 - 4.4.90.51.00 
AMPLIAÇÃO DA REDE DE ESGOTO - - - - - R$ 
1.000,00

Total da Sub-Unidade 00 R$ 1.000,00
Total da Unidade 3 -  R$ 1.000,00
Total Geral - R$ 1.000,00
Art. 3 - Este decreto entra em vigor na data 

de sua publicação.
Prefeitura Municipal de ANDRELÂNDIA, 23 

de Março de 2017
FRANCISCO CARLOS RIVELLI
PREFEITO MUNICIPAL

Decreto N° 34 - de 27 de Março de 2017
Abre Crédito Suplementar no Valor de R$ 

3.000,00 as dotações do Município de ANDRE-
LÂNDIA

O Prefeito de ANDRELÂNDIA, no uso de suas 
atribuições, e devidamente autorizado pelo dispos-
to na Lei n° 2021, 18 de novembro de 2016

Decreta:
Art. 1 - Fica aberto Crédito Suplementar no 

valor de R$ 3.000,00 ( três mil reais ) as seguintes 
dotações do Municipio de ANDRELÂNDIA.

Orgão 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE 
ANDRELÂNDIA

Unidade 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRA-
ÇÃO E OBRAS

Sub-Unidade 00 - SECRETARIA DE ADMINIS-
TRAÇÃO E OBRAS

2.03.00.15.451.0002.2.0014 - 3.3.90.39.00 
REVITALIZ. E MANUT. DE PRAÇAS, PARQUES 
E JARDINS - - - - - R$ 3.000,00

Total da Sub-Unidade 00 R$ 3.000,00
Total da Unidade 3 - R$ 3.000,00
Total Geral R$ 3.000,00
Art. 2 - Para atender o que prescreve o artigo 

anterior, será utilizada como fonte de recurso: 
ANULAÇÃO DE DOTAÇÕES do Orçamento do 
Munícipio na

forma do paragrafo 1°, inciso I a IV do artigo 
43 da Lei Federal 4.320.

Orgão 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE 
ANDRELÂNDIA

Unidade 02 - SECRETARIA DE FINANÇAS
Sub-Unidade 00 - Secretaria de Finanças
2.02.00.04.122.0001.2.0007 - 3.3.90.30.00 

GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE 
FINANÇAS - - - - - R$ 3.000,00

Total da Sub-Unidade 00 R$ 3.000,00
Total da Unidade 2 - R$ 3.000,00
Total Geral - R$ 3.000,00
Art. 3 - Este decreto entra em vigor na data 

de sua publicação.
Prefeitura Municipal de ANDRELÂNDIA, 27 

de Março de 2017
FRANCISCO CARLOS RIVELLI
PREFEITO MUNICIPAL

Decreto N° 35 - de 28 de Março de 2017
Abre Crédito Suplementar no Valor de R$ 

216,00 as dotações do Município de ANDRE-
LÂNDIA

O Prefeito de ANDRELÂNDIA, no uso de suas 
atribuições, e devidamente autorizado pelo dispos-
to na Lei n° 2021, 18 de novembro de 2016

Decreta:
Art. 1 - Fica aberto Crédito Suplementar 

no valor de R$ 216,00 ( duzentos e dezesseis 
reais ) as seguintes dotações do Municipio de 
ANDRELÂNDIA.

Orgão 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE 
ANDRELÂNDIA

Unidade 05 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚ-
DE

Sub-Unidade 02 - MÉDIA E ALTA COM-
PLEXIDADE

2.05.02.10.302.0005.2.0031 - 4.4.90.52.00 
DESENVOLVIMENTO DO HOSPITAL MUNICI-
PAL  R$ 216,00

Total da Sub-Unidade 02 - R$ 216,00
Total da Unidade 5 - R$ 216,00
Total Geral - R$ 216,00
Art. 2 - Para atender o que prescreve o artigo 

anterior, será utilizada como fonte de recurso: 
ANULAÇÃO DE DOTAÇÕES do Orçamento do 
Munícipio na

forma do paragrafo 1°, inciso I a IV do artigo 
43 da Lei Federal 4.320.

Orgão 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE 
ANDRELÂNDIA

Unidade 02 - SECRETARIA DE FINANÇAS
Sub-Unidade 00 - Secretaria de Finanças
2.02.00.04.122.0001.2.0007 - 3.3.90.36.00 

GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE 
FINANÇAS  - R$ 216,00

Total da Sub-Unidade 00 - R$ 216,00
Total da Unidade 2 - R$ 216,00
Total Geral -  R$ 216,00
Art. 3 - Este decreto entra em vigor na data 

de sua publicação.
Prefeitura Municipal de ANDRELÂNDIA, 28 

de Março de 2017
FRANCISCO CARLOS RIVELLI
PREFEITO MUNICIPAL

Decreto N° 37 - de 29 de Março de 2017
Insere no Orçamento vigente a natureza de 

despesa que menciona e da outras providências.
O Prefeito de ANDRELÂNDIA, no uso de suas 

atribuições, e devidamente autorizado pelo dispos-
to na Lei n° 2021, 18 de novembro de 2016

Decreta:
Art. 1 - Fica inserido no orçamento vigente, 

conforme discriminação abaixo, a(s) seguinte(s) 
Natureza(s) de despesa(s): abrindo-se para 
este fim.

Orgão 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE 
ANDRELÂNDIA

Unidade 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRA-
ÇÃO E OBRAS

Sub-Unidade 00 - SECRETARIA DE ADMINIS-
TRAÇÃO E OBRAS

2.03.00.15.122.0001.2.0013 - 3.1.90.94.00 MA-
NUTENÇÃO OFICINA E SERRARIA  R$ 655,90

2.03.00.15.451.0002.2.0014 - 3.1.90.94.00 
REVITALIZ. E MANUT. DE PRAÇAS, PARQUES 
E JARDINS  R$ 624,66

Prefeitura Municipal 
de Dom Viçoso

AVISO DE LICITAÇÃO
PROCESSO Nº 043 / 2017
PREGÃO PRESENCIAL Nº 

019 / 2017
A Prefeitura Municipal de 

Dom Viçoso/MG torna público 
que realizará Licitação na Mo-
dalidade Pregão Presencial, 
para Aquisição de plaina para 
trator, para uso e manutenção 
das ações efetivadas pelo Setor 
de Obras e Vias Públicas, do 
Município de Dom Viçoso. Cre-
denciamento e recebimento dos 
envelopes: Dia 21/09/2017, até 
às 09:00 horas. Abertura dos 
envelopes e Julgamento da Pro-
posta: Dia 21/09/2017, a partir 
das 09h e 15min. O Edital está 
disponível no site: www.domvi-
coso.mg.gov.br- Esclarecimen-
tos poderão ser solicitados 
pelo tel. (35) 3375-1100.  Dom 
Viçoso, 09/09/2017.   Pedro de 
Moura Campos – Pregoeiro. 

AVISO DE LICITAÇÃO
PROCESSO Nº 045 / 2017

PREGÃO PRESENCIAL Nº 
020 / 2017

A Prefeitura Municipal de 
Dom Viçoso/MG torna público 
que realizará Licitação na 
Modalidade Pregão Presen-
cial, para a Contratação de 
empresa para prestação de 
serviços com fornecimento de 
materiais para instalação de 
equipamentos de medição em 
três poços artesianos, de modo 
a possibilitar que a Administra-
ção possa requer a concessão 
de outorga junto ao Órgão 
competente. Credenciamento 
e recebimento dos envelopes: 
Dia 22/09/2017, até às 10:00 
horas. Abertura dos envelopes 
e Julgamento da Proposta: Dia 
22/09/2017, a partir das 10h e 
15min. O Edital está disponí-
vel no site: www.domvicoso.
mg.gov.br- Esclarecimentos 
poderão ser solicitados pelo tel. 
(35) 3375-1100.  Dom Viçoso, 
09/09/2017.   Pedro de Moura 
Campos – Pregoeiro. 

2.03.00.15.452.0002.2.0018 - 3.1.90.94.00 DE-
SENVOLVIMENTO DE ATIV. NOS CEMITÉRIOS 
MUNICIPAIS   R$ 749,60

Total da Sub-Unidade 00 R$ 2.030,16
Total da Unidade 3 - R$ 2.030,16
Unidade 05 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚ-

DE
Sub-Unidade 01 - ATENÇÃO BÁSICA
2.05.01.10.301.0004.2.0030 - 3.3.90.32.00 

DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO 
BÁSICA  R$ 4.000,00

Total da Sub-Unidade 01 R$ 4.000,00
Sub-Unidade 02 - MÉDIA E ALTA COM-

PLEXIDADE
2.05.02.10.302.0005.2.0031 - 3.1.90.94.00 

DESENVOLVIMENTO DO HOSPITAL MUNICIPAL 
- R$ 19.000,00

2.05.02.10.302.0005.2.0033 - 3.1.90.94.00 
DESENVOLVIMENTO FISIOTERAPÊUTICO  
R$ 764,89

2.05.02.10.302.0005.2.0031 - 3.3.90.47.00 
DESENVOLVIMENTO DO HOSPITAL MUNICIPAL 
- R$ 18.000,00

Total da Sub-Unidade 02 - R$ 37.764,89
Sub-Unidade 03 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE
2.05.03.10.304.0004.2.0036 - 3.1.90.94.00 

DESENVOLVIMENTO DA VIGILÂNCIA SANITÁ-
RIA - R$ 4.300,00

Total da Sub-Unidade 03 -  R$ 4.300,00
Total da Unidade 5  - R$ 46.064,89
Unidade 06 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Sub-Unidade 01 - Fundo Municipal de Edu-

cação
2.06.01.12.365.0006.2.0048 - 3.1.90.04.00 DE-

SENVOLVIMENTO DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR  
R$ 10.000,00

2.06.01.12.365.0006.2.0050 - 3.1.90.04.00 
REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO ENSINO 
INFANTIL  R$ 10.000,00

2.06.01.12.122.0001.2.0044 - 3.1.90.94.00 
GESTÃO ADMINISTRATIVA DA EDUCAÇÃO 
-  R$ 1.500,00

2.06.01.12.365.0006.2.0050 - 3.1.90.94.00 
REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO ENSINO 
INFANTILR$ 207,16

2.06.01.12.365.0006.2.0048 - 4.4.90.52.00 DE-
SENVOLVIMENTO DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR 
- R$ 1.635,00

Total da Sub-Unidade 01 - R$ 23.342,16
Total da Unidade 6 
R$ 23.342,16
Unidade 08 - SEC. ESPORTE, LAZER, CULT., 

IND.COMÉRCIO
Sub-Unidade 01 - FUNDO MUNICIPAL DE 

CULTURA
2.08.01.13.392.0008.2.0069 - 3.1.90.94.00 

DESENVOLVIMENTO E INCENTIVO A CULTURA 
- - - - - R$ 341,75

Total da Sub-Unidade 01  - R$ 341,75
Total da Unidade 8   - R$ 341,75
Unidade 10 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS-

TÊNCIA SOCIAL
Sub-Unidade 01 - FUNDO MUNICIPAL DA 

ASSISTÊNCIA SOCIAL
2.10.01.08.244.0011.2.0085 - 3.3.90.93.00 

DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DO IGD 
SUAS - - - - - R$ 600,00

Total da Sub-Unidade 01  - R$ 600,00
Total da Unidade 10  - R$ 600,00
Total Geral -  R$ 72.378,96
Art. 2 - Para atender o que prescreve o artigo 

anterior, será utilizado como fonte de recurso: 
ANULAÇÃO DE DOTAÇÕES do Orçamento do 
Munícipio na

forma do paragrafo 1°, inciso I a IV do artigo 
43 da Lei Federal 4.320.

Orgão 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE 
ANDRELÂNDIA

Unidade 01 - GABINETE DO PREFEITO
Sub-Unidade 00 - Gabinete do Prefeito
2.01.00.04.122.0001.1.0004 - 4.4.90.52.00 

AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA O GABINETE  
R$ 20.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRELÂNDIA 
Exercício: 2017

Decreto Suplementar Novo Elemento 
Página(s): 2/2

Total da Sub-Unidade 00 - R$ 20.000,00
Total da Unidade 1 - R$ 20.000,00
Unidade 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRA-

ÇÃO E OBRAS
Sub-Unidade 00 - SECRETARIA DE ADMINIS-

TRAÇÃO E OBRAS
2.03.00.17.512.0003.1.0008 - 3.3.90.30.00 

AMPLIAÇÃO DA REDE DE ESGOTO - - - - - R$ 
14.000,00

2.03.00.17.512.0003.1.0095 - 3.3.90.30.00 
CANALIZAÇÃO DO CÓRREGO SÃO DIMAS 
- - - - - R$ 11.000,00

2.03.00.17.512.0003.2.0021 - 3.3.90.30.00 
DESENVOLVIMENTO DA REDE DE ESGOTO 
- - - - - R$ 10.143,96

2.03.00.26.782.0002.1.0012 - 3.3.90.30.00 
CONSTRUÇÃO DE PONTES, MATA-BURROS E 
BUEIROS - R$ 15.000,00

Total da Sub-Unidade 00 - R$ 50.143,96
Total da Unidade 3 - R$ 50.143,96
Unidade 06 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Sub-Unidade 01 - Fundo Municipal de Edu-

cação
2.06.01.12.361.0006.2.0045 - 3.3.90.36.00 

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMEN-
TAL - R$ 1.635,00

Total da Sub-Unidade 01 - R$ 1.635,00
Total da Unidade 6 - R$ 1.635,00
Unidade 10 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS-

TÊNCIA SOCIAL
Sub-Unidade 01 - FUNDO MUNICIPAL DA 

ASSISTÊNCIA SOCIAL
2.10.01.08.244.0011.2.0079 - 4.4.90.52.00 

OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA BOLSA 
FAMILIA IGD-M  - R$ 600,00

Total da Sub-Unidade 01 - R$ 600,00
Total da Unidade 10 - R$ 600,00
Total Geral - R$ 72.378,96
Art. 3 - Este decreto entra em vigor na data 

de sua publicação.
Prefeitura Municipal de ANDRELÂNDIA, 29 

de Março de 2017
FRANCISCO CARLOS RIVELLI
PREFEITO MUNICIPAL

Decreto N° 38 - de 29 de Março de 2017
Abre Crédito Suplementar no Valor de R$ 

82.377,00 as dotações do Município de AN-
DRELÂNDIA

O Prefeito de ANDRELÂNDIA, no uso de suas 
atribuições, e devidamente autorizado pelo dispos-
to na Lei n° 2021, 18 de novembro de 2016

Decreta:
Art. 1 - Fica aberto Crédito Suplementar 

no valor de R$ 82.377,00 ( oitenta e dois mil e 
trezentos e setenta e sete reais ) as seguintes 
dotações do

Municipio de ANDRELÂNDIA.
Orgão 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE 

ANDRELÂNDIA
Unidade 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRA-

ÇÃO E OBRAS
Sub-Unidade 00 - SECRETARIA DE ADMINIS-

TRAÇÃO E OBRAS
2.03.00.26.782.0002.2.0023 - 3.1.90.94.00 

DESENVOLVIMENTO DAS ESTRADAS VICINAIS 
-  R$ 1.500,00

2.03.00.17.512.0003.2.0020 - 3.3.90.30.00 
DESENVOLVIMENTO DA LIMPEZA PÚBLICA 
-  R$ 1.000,00

2.03.00.15.451.0002.2.0014 - 4.4.90.52.00 
REVITALIZ. E MANUT. DE PRAÇAS, PARQUES 
E JARDINS - R$ 5.677,00

Total da Sub-Unidade 00 - R$ 8.177,00
Total da Unidade 3 - R$ 8.177,00
Unidade 05 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚ-

DE
Sub-Unidade 01 - ATENÇÃO BÁSICA
2.05.01.10.301.0004.2.0028 - 3.1.90.94.00 

DESENVOLVIMENTO DO PSF/ PCAS / PSB 
-  R$ 15.200,00

2.05.01.10.301.0004.2.0030 - 3.1.90.94.00 
DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO 
BÁSICA - R$ 5.500,00

Total da Sub-Unidade 01 - R$ 20.700,00
Sub-Unidade 02 - MÉDIA E ALTA COM-

PLEXIDADE
2.05.02.10.302.0005.2.0033 - 3.1.90.16.00 

DESENVOLVIMENTO FISIOTERAPÊUTICO 
-  R$ 3.000,00

2.05.02.10.302.0005.2.0031 - 3.3.90.36.00 
DESENVOLVIMENTO DO HOSPITAL MUNICIPAL 
- R$ 30.000,00

Total da Sub-Unidade 02 - R$ 33.000,00
Sub-Unidade 03 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE
2.05.03.10.305.0004.2.0037 - 3.1.90.04.00 

DESENVOLVIMENTO DO CONTROLE EPIDE-
MIOLÓGICO - R$ 10.000,00

Total da Sub-Unidade 03 - R$ 10.000,00
Total da Unidade 5 - R$ 63.700,00
Unidade 06 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Sub-Unidade 01 - Fundo Municipal de Edu-

cação
2.06.01.12.361.0006.2.0045 - 3.1.90.04.00 

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMEN-
TAL - R$ 10.000,00

2.06.01.12.361.0006.2.0045 - 3.1.90.94.00 
DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMEN-
TAL - R$ 500,00

Total da Sub-Unidade 01 - R$ 10.500,00
Total da Unidade 6 - R$ 10.500,00
Total Geral - R$ 82.377,00
Art. 2 - Para atender o que prescreve o artigo 

anterior, será utilizada como fonte de recurso: 
ANULAÇÃO DE DOTAÇÕES do Orçamento do 
Munícipio na

forma do paragrafo 1°, inciso I a IV do artigo 
43 da Lei Federal 4.320.

Orgão 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE 
ANDRELÂNDIA

Unidade 02 - SECRETARIA DE FINANÇAS
Sub-Unidade 00 - Secretaria de Finanças
2.02.00.04.122.0001.2.0007 - 3.3.90.36.00 

GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE 
FINANÇAS -  R$ 20.000,00

Total da Sub-Unidade 00 - R$ 20.000,00
Total da Unidade 2 - R$ 20.000,00
Unidade 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRA-

ÇÃO E OBRAS
Sub-Unidade 00 - SECRETARIA DE ADMINIS-

TRAÇÃO E OBRAS
2.03.00.04.122.0001.2.0011 - 3.3.90.30.00 

GESTÃO ADM. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO 
E OBRAS - R$ 30.000,00

2.03.00.04.122.0001.2.0011 - 3.3.90.36.00 
GESTÃO ADM. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO 
E OBRAS - R$ 10.000,00

2.03.00.04.122.0001.2.0011 - 3.3.90.39.00 
GESTÃO ADM. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO 
E OBRAS - R$ 22.377,00

Total da Sub-Unidade 00 - R$ 62.377,00
Total da Unidade 3 - R$ 62.377,00
Total Geral - R$ 82.377,00
Art. 3 - Este decreto entra em vigor na data 

de sua publicação.
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRELÂNDIA 

Exercício: 2017
Decreto Suplementar Página(s): 2/2
Prefeitura Municipal de ANDRELÂNDIA, 29 

de Março de 2017
FRANCISCO CARLOS RIVELLI
PREFEITO MUNICIPAL

Decreto n° 039, de 29 de Março de 2017
Altera a fonte de recursos nas seguintes dota-

ções do Município de ANDRELÂNDIA.
Art. 1 - O Prefeito de ANDRELÂNDIA, no uso 

de suas atribuições, altera a fonte de recursos 
das seguintes dotações do Município de AN-
DRELÂNDIA:

Dotação Fonte Acrescida Fonte Decrescida 
Valor

3.1.90.94.00.2.05.01.10.301.0004.2.0028 DE-
SENVOLVIMENTO DO PSF/ PCAS / PSB

00.01.02 RECEITAS DE IMPOSTOS E 
TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS-SAÚDE

00.01.48 TRANSFERENCIAS DE RECURSOS 
DO SUS PARA ATENÇÃO BASICA 9.000,00

3.1.90.94.00.2.05.01.10.301.0004.2.0030 
DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DE ATEN-
ÇÃO BÁSICA

00.01.02 RECEITAS DE IMPOSTOS E 
TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS-SAÚDE

00.01.48 TRANSFERENCIAS DE RECURSOS 
DO SUS PARA ATENÇÃO BASICA 1.404,00

3.1.90.94.00.2.06.01.12.361.0006.2.004
5 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDA-
MENTAL

00.01.19 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB-
(APLICAÇÃO EM OUTRAS DESPESAS DA 
EDUCAÇÃO BÁSICA)

00.01.01 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANS-
FERÊNCIAS DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO

400,00 3.1.90.94.00.2.06.01.12.365.0006.2
.0048 ESENVOLVIMENTO DO ENSINO PRÉ-
ESCOLAR

00.01.18 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB-
(APLICAÇÃO NA REMUNERAÇÃO DOS PROFIS-
SIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

00.01.01 RECEITAS DE IMPOSTOS E 
TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - EDUCA-
ÇÃO 600,00 

3.3.90.30.00.2.05.04.10.303.0004.2.0040
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA ATEN-

ÇÃO BÁSICA
00.01.02 RECEITAS DE IMPOSTOS E 

TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS-SAÚDE
00.01.51 TRANSFERENCIAS DE RECURSOS 

DO SUS PARA ASSISTENCIA FARMACEUTICA 
17.000,00

3.3.90.30.00.2.06.00.12.306.0006.2.0041 
DISTRIBUIÇÃO E ENRIQUECIMENTO DA ME-
RENDA ESCOLAR

00.01.00 RECURSOS ORDINÁRIOS
00.01.47 TRANSFERENCIA DO SALARIO 

EDUCAÇÃO 5.000,00
3.3.90.32.00.2.05.01.10.301.0004.2.0030 

DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DE ATEN-
ÇÃO BÁSICA

00.01.48 TRANSFERENCIAS DE RECURSOS 
DO SUS PARA ATENÇÃO BASICA

00.01.02 RECEITAS DE IMPOSTOS E 
TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS-SAÚDE 
4.000,00

3.3.90.39.00.2.03.00.15.452.0002.2.0017 
SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA 00.01.00 
RECURSOS ORDINÁRIOS

00.01.17 CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO 
DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA-
COSIP 3.000,00

3.3.90.39.00.2.06.01.12.361.0006.2.004
7 DESENVOLVIMENTO DO TRANSPORTE 
ESCOLAR

00.01.19 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB-
(APLICAÇÃO EM OUTRAS DESPESAS DA 
EDUCAÇÃO BÁSICA)

00.01.01 RECEITAS DE IMPOSTOS E 
TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - EDUCA-
ÇÃO 5.000,00

3.3.90.47.00.2.06.01.12.365.0006.2.0049 DE-
SENVOLVIMENTO DA CRECHE MUNICIPAL

00.01.19 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB-
(APLICAÇÃO EM OUTRAS DESPESAS DA 
EDUCAÇÃO BÁSICA)

00.01.01 RECEITAS DE IMPOSTOS E 
TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - EDUCA-
ÇÃO 10,50

TOTAL 45.414,50
Prefeitura Municipal de ANDRELÂNDIA, 29 

de Março de 2017
FRANCISCO CARLOS RIVELLI
PREFEITO MUNICIPAL
 
Decreto N° 41 - de 30 de Março de 2017
Abre Crédito Suplementar no Valor de R$ 

1.000,00 as dotações do Município de ANDRE-
LÂNDIA

O Prefeito de ANDRELÂNDIA, no uso de suas 
atribuições, e devidamente autorizado pelo dispos-
to na Lei n° 2021, 18 de novembro de 2016

Decreta:
Art. 1 - Fica aberto Crédito Suplementar no 

valor de R$ 1.000,00 ( um mil reais ) as seguintes 
dotações do Municipio de ANDRELÂNDIA.

Orgão 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE 
ANDRELÂNDIA

Unidade 06 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Sub-Unidade 01 - Fundo Municipal de Edu-

cação
2.06.01.12.365.0006.2.0048 - 3.3.90.39.00 DE-

SENVOLVIMENTO DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR 
-  R$ 1.000,00

Total da Sub-Unidade 01 R$ 1.000,00
Total da Unidade 6  R$ 1.000,00
Total Geral  R$ 1.000,00
Art. 2 - Para atender o que prescreve o artigo 

anterior, será utilizada como fonte de recurso: 
ANULAÇÃO DE DOTAÇÕES do Orçamento do 
Munícipio na forma do paragrafo 1°, inciso I a IV 
do artigo 43 da Lei Federal 4.320.

Orgão 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE 
ANDRELÂNDIA

Unidade 02 - SECRETARIA DE FINANÇAS
Sub-Unidade 00 - Secretaria de Finanças
2.02.00.04.122.0001.2.0007 - 3.3.90.36.00 

GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE 
FINANÇAS  R$ 1.000,00

Total da Sub-Unidade 00  R$ 1.000,00
Total da Unidade 2 -  R$ 1.000,00
Total Geral -  R$ 1.000,00
Art. 3 - Este decreto entra em vigor na data 

de sua publicação.
Prefeitura Municipal de ANDRELÂNDIA, 30 

de Março de 2017
FRANCISCO CARLOS RIVELLI
PREFEITO MUNICIPAL

Decreto n° 043, de 03 de Abril de 2017
Altera a fonte de recursos nas seguintes dota-

ções do Município de ANDRELÂNDIA.
Art. 1 - O Prefeito de ANDRELÂNDIA, no uso 

de suas atribuições, altera a fonte de recursos 
das seguintes dotações do Município de AN-
DRELÂNDIA:

Dotação Fonte Acrescida Fonte Decrescida 
Valor

3.3.90.39.00.2.06.01.12.361.0006.2.004
7 DESENVOLVIMENTO DO TRANSPORTE 
ESCOLAR

00.01.19 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB-
(APLICAÇÃO EM OUTRAS DESPESAS DA 
EDUCAÇÃO BÁSICA)

00.01.01 RECEITAS DE IMPOSTOS E 
TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - EDUCA-
ÇÃO 90.000,00

TOTAL 90.000,00
Prefeitura Municipal de ANDRELÂNDIA, 03 

de Abril de 2017
FRANCISCO CARLOS RIVELLI
PREFEITO MUNICIPAL 

Decreto N° 44 - de 03 de Abril de 2017
Insere no Orçamento vigente a natureza de 

despesa que menciona e da outras providências.
O Prefeito de ANDRELÂNDIA, no uso de suas 

atribuições, e devidamente autorizado pelo dispos-
to na Lei n° 2021, 18 de novembro de 2016

Decreta:
Art. 1 - Fica inserido no orçamento vigente, 

conforme discriminação abaixo, a(s) seguinte(s) 
Natureza(s) de despesa(s): abrindo-se para 
este fim.

Orgão 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE 
ANDRELÂNDIA

Unidade 06 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Sub-Unidade 01 - Fundo Municipal de Edu-

cação
2.06.01.12.365.0006.2.0050 - 3.1.90.94.00 

REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO ENSINO 
INFANTIL -  R$ 1.000,00

Total da Sub-Unidade 01 - R$ 1.000,00
Total da Unidade 6  - R$ 1.000,00
Total Geral  - R$ 1.000,00
Art. 2 - Para atender o que prescreve o artigo 

anterior, será utilizado como fonte de recurso: 
ANULAÇÃO DE DOTAÇÕES do Orçamento do 
Munícipio na

forma do paragrafo 1°, inciso I a IV do artigo 
43 da Lei Federal 4.320.

Orgão 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE 
ANDRELÂNDIA

Unidade 06 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Sub-Unidade 01 - Fundo Municipal de Edu-

cação
2.06.01.12.365.0006.2.0050 - 3.1.90.13.00 

REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO ENSINO 
INFANTIL -  R$ 1.000,00

Total da Sub-Unidade 01 - R$ 1.000,00
Total da Unidade 6 - R$ 1.000,00
Total Geral -  R$ 1.000,00
Art. 3 - Este decreto entra em vigor na data 

de sua publicação.
Prefeitura Municipal de ANDRELÂNDIA, 03 

de Abril de 2017
FRANCISCO CARLOS RIVELLI
PREFEITO MUNICIPAL

Decreto N° 45 - de 03 de Abril de 2017
Abre Crédito Suplementar no Valor de R$ 

5.500,00 as dotações do Município de ANDRE-
LÂNDIA

O Prefeito de ANDRELÂNDIA, no uso de suas 
atribuições, e devidamente autorizado pelo dispos-
to na Lei n° 2021, 18 de novembro de 2016

Decreta:
Art. 1 - Fica aberto Crédito Suplementar no 

valor de R$ 5.500,00 ( cinco mil e quinhentos 
reais ) as seguintes dotações do Municipio de 
ANDRELÂNDIA.

Orgão 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE 
ANDRELÂNDIA

Unidade 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRA-
ÇÃO E OBRAS

Sub-Unidade 00 - SECRETARIA DE ADMINIS-
TRAÇÃO E OBRAS

2.03.00.15.122.0001.2.0013 - 3.3.90.39.00 
MANUTENÇÃO OFICINA E SERRARIA - - - - - 
R$ 1.000,00

2.03.00.24.722.0002.2.0022 - 3.3.90.39.00 
TORRE REPETIDORA DE SINAIS DE TV - - - - - 
R$ 4.500,00

Total da Sub-Unidade 00 - R$ 5.500,00
Total da Unidade 3 -  R$ 5.500,00
Total Geral -  R$ 5.500,00
Art. 2 - Para atender o que prescreve o artigo 

anterior, será utilizada como fonte de recurso: 
ANULAÇÃO DE DOTAÇÕES do Orçamento do 
Munícipio na

forma do paragrafo 1°, inciso I a IV do artigo 
43 da Lei Federal 4.320.

Orgão 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE 
ANDRELÂNDIA

Unidade 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRA-
ÇÃO E OBRAS

Sub-Unidade 00 - SECRETARIA DE ADMINIS-
TRAÇÃO E OBRAS

2.03.00.17.512.0003.1.0095 - 3.3.90.30.00 
CANALIZAÇÃO DO CÓRREGO SÃO DIMAS 
- - - - - R$ 2.500,00

2.03.00.17.512.0003.2.0020 - 4.4.90.52.00 
DESENVOLVIMENTO DA LIMPEZA PÚBLICA 
- - - - - R$ 3.000,00

Total da Sub-Unidade 00 -  R$ 5.500,00
Total da Unidade 3 - R$ 5.500,00
Total Geral - R$ 5.500,00
Art. 3 - Este decreto entra em vigor na data 

de sua publicação.
Prefeitura Municipal de ANDRELÂNDIA, 03 

de Abril de 2017
FRANCISCO CARLOS RIVELLI
PREFEITO MUNICIPAL
  
Decreto N° 46 - de 04 de Abril de 2017

Abre Crédito Suplementar no Valor de R$ 
8.000,00 as dotações do Município de ANDRE-
LÂNDIA

O Prefeito de ANDRELÂNDIA, no uso de suas 
atribuições, e devidamente autorizado pelo dispos-
to na Lei n° 2021, 18 de novembro de 2016

Decreta:
Art. 1 - Fica aberto Crédito Suplementar no 

valor de R$ 8.000,00 ( oito mil reais ) as seguintes 
dotações do Municipio de ANDRELÂNDIA.

Orgão 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE 
ANDRELÂNDIA

Unidade 05 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚ-
DE

Sub-Unidade 02 - MÉDIA E ALTA COM-
PLEXIDADE

2.05.02.10.302.0005.2.0031 - 4.4.90.52.00 
DESENVOLVIMENTO DO HOSPITAL MUNICIPAL 
-  R$ 8.000,00

Total da Sub-Unidade 02 - R$ 8.000,00
Total da Unidade 5 -  R$ 8.000,00
Total Geral -  R$ 8.000,00
Art. 2 - Para atender o que prescreve o artigo 

anterior, será utilizada como fonte de recurso: 
ANULAÇÃO DE DOTAÇÕES do Orçamento do 
Munícipio na forma do paragrafo 1°, inciso I a IV 
do artigo 43 da Lei Federal 4.320.

Orgão 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE 
ANDRELÂNDIA

Unidade 05 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚ-
DE

Sub-Unidade 05 - INVESTIMENTOS
2.05.05.10.301.0004.1.0014 - 4.4.90.51.00 

CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE 
PSF IV R$ 8.000,00

Total da Sub-Unidade 05 R$ 8.000,00
Total da Unidade 5  R$ 8.000,00
Total Geral  R$ 8.000,00
Art. 3 - Este decreto entra em vigor na data 

de sua publicação.
Prefeitura Municipal de ANDRELÂNDIA, 04 

de Abril de 2017
FRANCISCO CARLOS RIVELLI
PREFEITO MUNICIPAL
 
Decreto n° 047, de 10 de Abril de 2017

Altera a fonte de recursos nas seguintes dota-
ções do Município de ANDRELÂNDIA.

Art. 1 - O Prefeito de ANDRELÂNDIA, no uso 
de suas atribuições, altera a fonte de recursos 
das seguintes dotações do Município de AN-
DRELÂNDIA:

Dotação Fonte Acrescida Fonte Decrescida 
Valor

3.3.90.47.00.2.02.00.04.122.0001.9.0001 
CONTRIBUIÇÕES AO PASEP

00.01.16 CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO 
DO DOMÍNIO ECONÔMICO-CIDE

00.01.00 RECURSOS ORDINÁRIOS 284,97
TOTAL 284,97
Prefeitura Municipal de ANDRELÂNDIA, 10 

de Abril de 2017
FRANCISCO CARLOS RIVELLI
PREFEITO MUNICIPAL

 
Decreto N° 48 - de 12 de Abril de 2017

Abre Crédito Suplementar no Valor de R$ 
1.000,00 as dotações do Município de ANDRE-
LÂNDIA

O Prefeito de ANDRELÂNDIA, no uso de suas 
atribuições, e devidamente autorizado pelo dispos-
to na Lei n° 2021, 18 de novembro de 2016

Decreta:
Art. 1 - Fica aberto Crédito Suplementar no 

valor de R$ 1.000,00 ( um mil reais ) as seguintes 
dotações do Municipio de ANDRELÂNDIA.

Orgão 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE 
ANDRELÂNDIA

Unidade 05 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚ-
DE

Sub-Unidade 01 - ATENÇÃO BÁSICA
2.05.01.10.301.0004.2.0028 - 4.4.90.52.00 

DESENVOLVIMENTO DO PSF/ PCAS / PSB 
- - - - - R$ 1.000,00

Total da Sub-Unidade 01 - R$ 1.000,00
Total da Unidade 5 -  R$ 1.000,00
Total Geral -  R$ 1.000,00
Art. 2 - Para atender o que prescreve o artigo 

anterior, será utilizada como fonte de recurso: 
ANULAÇÃO DE DOTAÇÕES do Orçamento do 
Munícipio na

forma do paragrafo 1°, inciso I a IV do artigo 
43 da Lei Federal 4.320.

Orgão 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE 
ANDRELÂNDIA

Unidade 05 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚ-
DE

Sub-Unidade 01 - ATENÇÃO BÁSICA
2.05.01.10.301.0004.2.0030 - 3.3.90.93.00 

DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO 
BÁSICA - - - - - R$ 1.000,00

Total da Sub-Unidade 01 R$ 1.000,00
Total da Unidade 5 - R$ 1.000,00
Total Geral -   R$ 1.000,00
Art. 3 - Este decreto entra em vigor na data 

de sua publicação.
Prefeitura Municipal de ANDRELÂNDIA, 12 

de Abril de 2017
FRANCISCO CARLOS RIVELLI
PREFEITO MUNICIPAL

    Decreto n° 049, de 18 de Abril de 2017
Altera a fonte de recursos nas seguintes dota-

ções do Município de ANDRELÂNDIA.
Art. 1 - O Prefeito de ANDRELÂNDIA, no uso 

de suas atribuições, altera a fonte de recursos 
das seguintes dotações do Município de AN-
DRELÂNDIA:

Dotação Fonte Acrescida Fonte Decrescida 
Valor

3.3.90.30.00.2.05.01.10.301.0004.2.0030 
DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DE ATEN-
ÇÃO BÁSICA

00.01.02 RECEITAS DE IMPOSTOS E 
TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS-SAÚDE

00.01.54 OUTRAS TRANSFERENCIAS DE 
RECURSOS DO SUS 13.000,00

TOTAL 13.000,00
Prefeitura Municipal de ANDRELÂNDIA, 18 

de Abril de 2017
FRANCISCO CARLOS RIVELLI
PREFEITO MUNICIPAL

Decreto N° 50 - de 19 de Abril de 2017
Abre Crédito Suplementar no Valor de R$ 

40.762,00 as dotações do Município de AN-
DRELÂNDIA

O Prefeito de ANDRELÂNDIA, no uso de suas 
atribuições, e devidamente autorizado pelo dispos-
to na Lei n° 2021, 18 de novembro de 2016

Decreta:
Art. 1 - Fica aberto Crédito Suplementar no 

valor de R$ 40.762,00 ( quarenta mil e setecentos e 
sessenta e dois reais ) as seguintes dotações do

Municipio de ANDRELÂNDIA.
Orgão 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE 

ANDRELÂNDIA
Unidade 02 - SECRETARIA DE FINANÇAS
Sub-Unidade 00 - Secretaria de Finanças
2.02.00.04.122.0001.2.0095 - 3.3.50.41.00 

CONTRIBUIÇÃO À AMPAR - - - - - R$ 15.492,00
Total da Sub-Unidade 00 R$ 15.492,00
Total da Unidade 2 - R$ 15.492,00
Unidade 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRA-

ÇÃO E OBRAS
Sub-Unidade 00 - SECRETARIA DE ADMINIS-

TRAÇÃO E OBRAS
2.03.00.15.451.0002.2.0015 - 3.3.90.39.00 

REVITAL. MANUT. DE VIAS URBANAS E ÁREAS 
PÚBLICAS -  R$ 5.270,00

Total da Sub-Unidade 00 - R$ 5.270,00
Total da Unidade 3  - R$ 5.270,00
Unidade 10 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS-

TÊNCIA SOCIAL
Sub-Unidade 01 - FUNDO MUNICIPAL DA 

ASSISTÊNCIA SOCIAL
2.10.01.08.244.0011.2.0079 - 3.3.90.36.00 

OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA BOLSA 
FAMILIA IGD-M - - - - - R$ 5.000,00

2.10.01.08.244.0011.2.0087 - 3.3.90.36.00 
SERV. DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO 
DE VÍNCULOS - - - - - R$ 15.000,00

Total da Sub-Unidade 01 -  R$ 20.000,00
Total da Unidade 10  R$ 20.000,00
Total Geral  R$ 40.762,00
Art. 2 - Para atender o que prescreve o artigo 

anterior, será utilizada como fonte de recurso: 
ANULAÇÃO DE DOTAÇÕES do Orçamento do 
Munícipio na

forma do paragrafo 1°, inciso I a IV do artigo 
43 da Lei Federal 4.320.

Orgão 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE 
ANDRELÂNDIA

Unidade 01 - GABINETE DO PREFEITO
Sub-Unidade 00 - Gabinete do Prefeito
2.01.00.04.122.0001.1.0004 - 4.4.90.52.00 

AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA O GABINETE 
- - - - - R$ 5.000,00

Total da Sub-Unidade 00 - R$ 5.000,00
Total da Unidade 1 R$ 5.000,00
Unidade 02 - SECRETARIA DE FINANÇAS
Sub-Unidade 00 - Secretaria de Finanças
2.02.00.04.122.0001.2.0007 - 3.3.90.36.00 

GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE 
FINANÇAS - R$ 20.000,00

Total da Sub-Unidade 00 -  R$ 20.000,00
Total da Unidade 2 -  R$ 20.000,00
Unidade 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRA-

ÇÃO E OBRAS
Sub-Unidade 00 - SECRETARIA DE ADMINIS-

TRAÇÃO E OBRAS
2.03.00.17.512.0003.1.0095 - 3.3.90.30.00 

CANALIZAÇÃO DO CÓRREGO SÃO DIMAS 
- - - - - R$ 6.000,00

2.03.00.17.512.0003.1.0095 - 4.4.90.51.00 
CANALIZAÇÃO DO CÓRREGO SÃO DIMAS 
- - - - - R$ 4.000,00

2.03.00.26.782.0002.1.0012 - 4.4.90.51.00 
CONSTRUÇÃO DE PONTES, MATA-BURROS E 
BUEIROS - R$ 1.762,00

Total da Sub-Unidade 00 - R$ 11.762,00
Total da Unidade 3 - R$ 11.762,00
Unidade 10 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS-

TÊNCIA SOCIAL
Sub-Unidade 02 - FUNDO MUN. DA CRIANÇA 

E DO ADOLESCENTE
2.10.02.08.243.0012.2.0089 - 3.3.90.36.00 

PROGRAMA FAMÍLIA ACOLHEDORA - - - - - R$ 
4.000,00

Total da Sub-Unidade 02 - R$ 4.000,00
Total da Unidade 10 - R$ 4.000,00
Total Geral -  R$ 40.762,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRELÂNDIA 

Exercício: 2017
Decreto Suplementar Página(s): 2/2
Art. 3 - Este decreto entra em vigor na data 

de sua publicação.
Prefeitura Municipal de ANDRELÂNDIA, 19 

de Abril de 2017
FRANCISCO CARLOS RIVELLI
PREFEITO MUNICIPAL

Decreto N° 51 - de 20 de Abril de 2017
Abre Crédito Suplementar no Valor de R$ 

89.000,00 as dotações do Município de AN-
DRELÂNDIA

O Prefeito de ANDRELÂNDIA, no uso de suas 
atribuições, e devidamente autorizado pelo dispos-
to na Lei n° 2021, 18 de novembro de 2016

Decreta:
Art. 1 - Fica aberto Crédito Suplementar 

no valor de R$ 89.000,00 ( oitenta e nove mil 
reais ) as seguintes dotações do Municipio de 
ANDRELÂNDIA.

Orgão 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE 
ANDRELÂNDIA

Unidade 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRA-
ÇÃO E OBRAS

Sub-Unidade 00 - SECRETARIA DE ADMINIS-
TRAÇÃO E OBRAS

2.03.00.17.512.0003.2.0020 - 3.3.90.39.00 
DESENVOLVIMENTO DA LIMPEZA PÚBLICA 
- - - - - R$ 3.000,00

Total da Sub-Unidade 00 - R$ 3.000,00
Total da Unidade 3 -  R$ 3.000,00
Unidade 05 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚ-

DE
Sub-Unidade 01 - ATENÇÃO BÁSICA
2.05.01.10.301.0004.2.0030 - 3.3.90.32.00 

DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO 
BÁSICA - - - - - R$ 6.000,00

Total da Sub-Unidade 01 - R$ 6.000,00
Total da Unidade 5 -  R$ 6.000,00
Unidade 07 - SEC. AGRIC. PEC. ABAST. E 

MEIO AMBIENTE
Sub-Unidade 00 - SEC. AGRIC. PEC. ABAST. 

E MEIO AMBIENTE
2.07.00.20.606.0007.2.0057 - 3.3.90.39.00 

REALIZAÇÃO EXPOSIÇÃO AGROPECUÁRIA 
- - - - - R$ 80.000,00

Total da Sub-Unidade 00 - R$ 80.000,00
Total da Unidade 7 - R$ 80.000,00
Total Geral -  R$ 89.000,00
Art. 2 - Para atender o que prescreve o artigo 

anterior, será utilizada como fonte de recurso: 
ANULAÇÃO DE DOTAÇÕES do Orçamento do 
Munícipio na

forma do paragrafo 1°, inciso I a IV do artigo 
43 da Lei Federal 4.320.

Orgão 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE 
ANDRELÂNDIA

Unidade 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRA-
ÇÃO E OBRAS

Sub-Unidade 00 - SECRETARIA DE ADMINIS-
TRAÇÃO E OBRAS

2.03.00.04.122.0001.2.0011 - 3.3.90.30.00 
GESTÃO ADM. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO 
E OBRAS - - - - - R$ 30.000,00

2.03.00.26.782.0002.2.0023 - 3.3.90.30.00 
DESENVOLVIMENTO DAS ESTRADAS VICINAIS 
- - - - - R$ 20.000,00

Total da Sub-Unidade 00 - R$ 50.000,00
Total da Unidade 3 - R$ 50.000,00
Unidade 07 - SEC. AGRIC. PEC. ABAST. E 

MEIO AMBIENTE
Sub-Unidade 00 - SEC. AGRIC. PEC. ABAST. 

E MEIO AMBIENTE
2.07.00.17.512.0003.2.0054 - 3.3.90.39.00 

MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE TRIAGEM E 
COMPOSTAGEM - - - - - R$ 39.000,00

Total da Sub-Unidade 00 - R$ 39.000,00
Total da Unidade 7 -  R$ 39.000,00
Total Geral -  R$ 89.000,00
Art. 3 - Este decreto entra em vigor na data 

de sua publicação.
Prefeitura Municipal de ANDRELÂNDIA, 20 

de Abril de 2017
FRANCISCO CARLOS RIVELLI
PREFEITO MUNICIPAL

Decreto n° 052, de 24 de Abril de 2017
Altera a fonte de recursos nas seguintes dota-

ções do Município de ANDRELÂNDIA.
Art. 1 - O Prefeito de ANDRELÂNDIA, no uso 

de suas atribuições, altera a fonte de recursos 
das seguintes dotações do Município de AN-
DRELÂNDIA:

Dotação Fonte Acrescida Fonte Decrescida 
Valor

3.3.90.30.00.2.05.02.10.302.0005.2.0031 DE-
SENVOLVIMENTO DO HOSPITAL MUNICIPAL

00.01.02 RECEITAS DE IMPOSTOS E 
TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS-SAÚDE

00.01.49 TRANSFERENCIAS DE RECURSOS 
DO SUS PARA ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA 
COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALA 
15.000,00

TOTAL 15.000,00
Prefeitura Municipal de ANDRELÂNDIA, 24 

de Abril de 2017
FRANCISCO CARLOS RIVELLI
PREFEITO MUNICIPAL

Decreto N° 53 - de 27 de Abril de 2017
Insere no Orçamento vigente a natureza de 

despesa que menciona e da outras providências.
O Prefeito de ANDRELÂNDIA, no uso de suas 

atribuições, e devidamente autorizado pelo dispos-
to na Lei n° 2021, 18 de novembro de 2016

Decreta:
Art. 1 - Fica inserido no orçamento vigente, 

conforme discriminação abaixo, a(s) seguinte(s) 
Natureza(s) de despesa(s): abrindo-se para 
este fim.

Orgão 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE 
ANDRELÂNDIA

Unidade 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRA-
ÇÃO E OBRAS

Sub-Unidade 00 - SECRETARIA DE ADMINIS-
TRAÇÃO E OBRAS

2.03.00.17.512.0003.2.0021 - 3.1.90.04.00 
DESENVOLVIMENTO DA REDE DE ESGOTO 
- - - - - R$ 9.500,00

Total da Sub-Unidade 00 -  R$ 9.500,00
Total da Unidade 3 -  R$ 9.500,00
Unidade 07 - SEC. AGRIC. PEC. ABAST. E 

MEIO AMBIENTE
Sub-Unidade 00 - SEC. AGRIC. PEC. ABAST. 

E MEIO AMBIENTE
2.07.00.20.606.0007.2.0058 - 3.1.90.04.00 

DESENVOLVIMENTO DE HORTAS E VIVEIROS 
- R$ 8.000,00

Total da Sub-Unidade 00 -  R$ 8.000,00
Total da Unidade 7 -  R$ 8.000,00
Total Geral -  R$ 17.500,00
Art. 2 - Para atender o que prescreve o artigo 

anterior, será utilizado como fonte de recurso: 
ANULAÇÃO DE DOTAÇÕES do Orçamento do 
Munícipio na forma do paragrafo 1°, inciso I a IV 
do artigo 43 da Lei Federal 4.320.

Orgão 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE 
ANDRELÂNDIA

Unidade 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRA-
ÇÃO E OBRAS

Sub-Unidade 00 - SECRETARIA DE ADMINIS-
TRAÇÃO E OBRAS

2.03.00.26.782.0002.1.0012 - 3.3.90.30.00 
CONSTRUÇÃO DE PONTES, MATA-BURROS E 
BUEIROS - - - - - R$ 5.000,00

2.03.00.15.452.0002.2.0018 - 4.4.90.51.00 DE-
SENVOLVIMENTO DE ATIV. NOS CEMITÉRIOS 
MUNICIPAIS - - - - - R$ 5.000,00

Total da Sub-Unidade 00 - R$ 10.000,00
Total da Unidade 3 - R$ 10.000,00
Unidade 10 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS-

TÊNCIA SOCIAL
Sub-Unidade 01 - FUNDO MUNICIPAL DA 

ASSISTÊNCIA SOCIAL
2.10.01.08.244.0011.2.0083 - 3.3.90.30.00 

MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO 
CRAS PAIF - - - - - R$ 2.500,00

2.10.01.08.244.0011.1.0036 - 4.4.90.52.00 
AQUISIÇÃO E REFORMA DO CRAS/PAIF - - - - - 
R$ 5.000,00

Total da Sub-Unidade 01 - R$ 7.500,00
Total da Unidade 10 - R$ 7.500,00
Total Geral - R$ 17.500,00
Art. 3 - Este decreto entra em vigor na data 

de sua publicação.
Prefeitura Municipal de ANDRELÂNDIA, 27 

de Abril de 2017
FRANCISCO CARLOS RIVELLI
PREFEITO MUNICIPAL

Decreto N° 54 - de 27 de Abril de 2017
Abre Crédito Suplementar no Valor de R$ 

31.500,00 as dotações do Município de AN-
DRELÂNDIA

O Prefeito de ANDRELÂNDIA, no uso de suas 
atribuições, e devidamente autorizado pelo dispos-
to na Lei n° 2021, 18 de novembro de 2016

Decreta:
Art. 1 - Fica aberto Crédito Suplementar no 

valor de R$ 31.500,00 ( trinta e um mil e quinhentos 
reais ) as seguintes dotações do Municipio de

ANDRELÂNDIA.
Orgão 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE 

ANDRELÂNDIA
Unidade 01 - GABINETE DO PREFEITO
Sub-Unidade 00 - Gabinete do Prefeito
2.01.00.04.122.0001.2.0006 - 3.3.90.93.00 

DESENVOLVIMENTO DO GABINETE - - - - - R$ 
1.500,00

Total da Sub-Unidade 00 - R$ 1.500,00
Total da Unidade 1 - R$ 1.500,00
Unidade 06 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Sub-Unidade 01 - Fundo Municipal de Edu-

cação
2.06.01.12.361.0006.2.0045 - 3.1.90.04.00 

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMEN-
TAL - - - - - R$ 20.000,00

2.06.01.12.365.0006.2.0051 - 3.1.90.04.00 
REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO CRECHE 
MUNICIPAL - - - - - R$ 10.000,00

Total da Sub-Unidade 01 - R$ 30.000,00
Total da Unidade 6 - R$ 30.000,00
Total Geral -  R$ 31.500,00
Art. 2 - Para atender o que prescreve o artigo 

anterior, será utilizada como fonte de recurso: 
ANULAÇÃO DE DOTAÇÕES do Orçamento do 
Munícipio na

forma do paragrafo 1°, inciso I a IV do artigo 
43 da Lei Federal 4.320.

Orgão 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE 
ANDRELÂNDIA

Unidade 01 - GABINETE DO PREFEITO
Sub-Unidade 00 - Gabinete do Prefeito
2.01.00.04.122.0001.1.0004 - 4.4.90.52.00 

AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA O GABINETE 
- - - - - R$ 10.000,00

Total da Sub-Unidade 00 - R$ 10.000,00
Total da Unidade 1 - R$ 10.000,00
Unidade 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRA-

ÇÃO E OBRAS
Sub-Unidade 00 - SECRETARIA DE ADMINIS-

TRAÇÃO E OBRAS
2.03.00.26.782.0002.2.0023 - 3.3.90.30.00 

DESENVOLVIMENTO DAS ESTRADAS VICINAIS 
- - - - - R$ 20.000,00

Total da Sub-Unidade 00 - R$ 20.000,00
Total da Unidade 3 - R$ 20.000,00
Unidade 10 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS-

TÊNCIA SOCIAL
Sub-Unidade 01 - FUNDO MUNICIPAL DA 

ASSISTÊNCIA SOCIAL
2.10.01.08.244.0011.2.0083 - 3.3.90.30.00 

MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO 
CRAS PAIF - - - - - R$ 1.500,00

Total da Sub-Unidade 01 - R$ 1.500,00
Total da Unidade 10 - R$ 1.500,00
Total Geral - R$ 31.500,00
Art. 3 - Este decreto entra em vigor na data 

de sua publicação.
Prefeitura Municipal de ANDRELÂNDIA, 27 

de Abril de 2017
FRANCISCO CARLOS RIVELLI
PREFEITO MUNICIPAL

Decreto n° 055, de 27 de Abril de 2017
Altera a fonte de recursos nas seguintes dota-

ções do Município de ANDRELÂNDIA.
Art. 1 - O Prefeito de ANDRELÂNDIA, no uso 

de suas atribuições, altera a fonte de recursos 
das seguintes dotações do Município de AN-
DRELÂNDIA:

Dotação Fonte Acrescida Fonte Decrescida 
Valor

3.1.90.04.00.2.05.03.10.305.0004.2.0037 
DESENVOLVIMENTO DO CONTROLE EPIDE-
MIOLÓGICO

00.01.50 TRANSFERENCIAS DE RECURSOS 
DO SUS PARA VIGILANCIA EM SAÚDE

00.01.02 RECEITAS DE IMPOSTOS E 
TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS-SAÚDE 
10.000,00

3.3.90.39.00.2.03.00.15.451.0002.2.0015 
REVITAL. MANUT. DE VIAS URBANAS E ÁREAS 
PÚBLICAS

00.01.16 CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO 
DO DOMÍNIO ECONÔMICO-CIDE

00.01 .00  RECURSOS ORDINÁRIOS 
8.000,00

3.3.90.93.00.2.10.01.08.244.0011.2.0079 
OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA BOLSA 
FAMILIA IGD-M

00.01.29 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS 
DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA 
SOCIAL 

00.01.00 RECURSOS ORDINÁRIOS 400,00
TOTAL 18.400,00
Prefeitura Municipal de ANDRELÂNDIA, 27 

de Abril de 2017
FRANCISCO CARLOS RIVELLI
PREFEITO MUNICIPAL

Decreto n° 057, de 28 de Abril de 2017
Altera a fonte de recursos nas seguintes dota-

ções do Município de ANDRELÂNDIA.
Art. 1 - O Prefeito de ANDRELÂNDIA, no uso 

de suas atribuições, altera a fonte de recursos 
das seguintes dotações do Município de AN-
DRELÂNDIA:

Dotação Fonte Acrescida Fonte Decrescida 
Valor

3.3.90.30.00.2.05.04.10.303.0004.2.0040
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA ATEN-

ÇÃO BÁSICA
00.01.02 RECEITAS DE IMPOSTOS E 

TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS-SAÚDE
00.01.51 TRANSFERENCIAS DE RECURSOS 

DO SUS PARA ASSISTENCIA FARMACEUTICA 
3.000,00

3.3.90.39.00.2.05.01.10.301.0004.2.0028 DE-
SENVOLVIMENTO DO PSF/ PCAS / PSB

00.01.02 RECEITAS DE IMPOSTOS E 
TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS-SAÚDE

00.01.48 TRANSFERENCIAS DE RECURSOS 
DO SUS PARA ATENÇÃO BASICA 1.500,00

TOTAL 4.500,00
Prefeitura Municipal de ANDRELÂNDIA, 28 

de Abril de 2017
FRANCISCO CARLOS RIVELLI
PREFEITO MUNICIPAL

Decreto N° 58 - de 28 de Abril de 2017
Abre Crédito Suplementar no Valor de R$ 

45.000,00 as dotações do Município de AN-
DRELÂNDIA

O Prefeito de ANDRELÂNDIA, no uso de suas 
atribuições, e devidamente autorizado pelo dispos-
to na Lei n° 2021, 18 de novembro de 2016

Decreta:
Art. 1 - Fica aberto Crédito Suplementar no 

valor de R$ 45.000,00 ( quarenta e cinco mil 
reais ) as seguintes dotações do Municipio de 
ANDRELÂNDIA.

Orgão 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE 
ANDRELÂNDIA

Unidade 05 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚ-
DE

Sub-Unidade 02 - MÉDIA E ALTA COM-
PLEXIDADE

2.05.02.10.302.0005.2.0033 - 3.3.90.30.00 
DESENVOLVIMENTO FISIOTERAPÊUTICO 
- - - - - R$ 1.000,00

2.05.02.10.302.0005.2.0033 - 3.3.90.39.00 
DESENVOLVIMENTO FISIOTERAPÊUTICO 
- - - - - R$ 1.000,00

Total da Sub-Unidade 02 - R$ 2.000,00
Sub-Unidade 04 - ASSISTÊNCIA FARMA-

CÊUTICA
2.05.04.10.303.0004.2.0040 - 3.3.90.30.00 

AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA ATENÇÃO 
BÁSICA - - - - - R$ 42.000,00

Total da Sub-Unidade 04 - R$ 42.000,00
Total da Unidade 5 - R$ 44.000,00
Unidade 06 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Sub-Unidade 01 - Fundo Municipal de Edu-

cação
2.06.01.12.361.0006.2.0046 - 3.1.90.94.00 

REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO ENSINO 
FUNDAMENTAL - - - - - R$ 1.000,00

Total da Sub-Unidade 01 -  R$ 1.000,00
Total da Unidade 6 - R$ 1.000,00
Total Geral -  R$ 45.000,00
Art. 2 - Para atender o que prescreve o artigo 

anterior, será utilizada como fonte de recurso: 
ANULAÇÃO DE DOTAÇÕES do Orçamento do 
Munícipio na

forma do paragrafo 1°, inciso I a IV do artigo 
43 da Lei Federal 4.320.

Orgão 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE 
ANDRELÂNDIA

Unidade 05 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚ-
DE

Sub-Unidade 01 - ATENÇÃO BÁSICA
2.05.01.10.301.0004.2.0030 - 3.3.90.39.00 

DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO 
BÁSICA - - - - - R$ 2.000,00

Total da Sub-Unidade 01 -  R$ 2.000,00
Sub-Unidade 02 - MÉDIA E ALTA COM-

PLEXIDADE
2.05.02.10.302.0005.2.0031 - 3.3.90.30.00 

DESENVOLVIMENTO DO HOSPITAL MUNICIPAL 
- - - - - R$ 42.000,00

Total da Sub-Unidade 02 -  R$ 42.000,00
Total da Unidade 5 -  R$ 44.000,00
Unidade 06 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Sub-Unidade 01 - Fundo Municipal de Edu-

cação
2.06.01.12.122.0001.2.0044 - 3.3.90.30.00 

GESTÃO ADMINISTRATIVA DA EDUCAÇÃO 
- - - - - R$ 1.000,00

Total da Sub-Unidade 01 -  R$ 1.000,00
Total da Unidade 6 -  R$ 1.000,00
Total Geral -  R$ 45.000,00

DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DE MINAS GERAIS
DETRAN/MG

EDITAL DE LEILÃO Nº 00779/2017 - CONSERVADOS / 
SUCATAS APROVEITÁVEIS

O ESTADO DE MINAS GERAIS, pelo Departamento de Trânsito de 
Minas Gerais - DETRAN/MG, órgão integrante da estrutura orgânica da 
Polícia Civil de Minas Gerais, em conformidade com o disposto no art. 
22, inciso I, e art. 328, Caput, §§ 14 e 15, da Lei Federal Nº 9.503, de 
23 de setembro de 1997 (Código de Trânsito Brasileiro); e consoante 
com a Resolução do Conselho Nacional de Trânsito Nº 623, de 06 de 
setembro de 2016, torna público que realizará LEILÃO, recebendo o 
Nº 00779/2017 - CONSERVADOS/SUCATAS APROVEITÁVEIS, de 
veículos apreendidos por infração de trânsito, presidido pelo Leiloeiro 
Administrativo PAULO CESAR AGOSTINHO e demais Leiloeiros Admi-
nistrativos, descritos na Portaria/Resolução n° 1001, de 24 de Outubro de 
2016, que conduzirão a hasta pública, assistido pela Comissão de Leilão 
do DEPARTAMENTO DE TRANSITO DE MINAS GERAIS, instituída pela 
Portaria  Nº 1001, sendo o evento regido pelas normas gerais da Lei 
Federal Nº 8.666/93 e suas alterações posteriores, no que couberem, 
para alienação, pela melhor oferta individual de cada bem, no estado 
em que se encontram, dos lotes de veículos apreendidos e recolhidos 
nos pátios credenciados e ou vinculados ao DETRAN/MG, de acordo 
com as regras e disposições deste ato convocatório.

O LEILÃO será realizado no Parque Ilha Antonio Dutra, situado(a) 
na Parque Das Águas, São Lourenço - MG, s/nº - Bairro Centro, Sao 
Lourenco - MG, no(s) dia(s) 19 de Setembro de 2017, com início dos 
trabalhos marcados para as 09:00 horas, conforme disposto abaixo:

I – no dia 19 de Setembro de 2017, será(ão) colocado(s) a venda 
e  o(s) veículo(s) recolhido(s) no pátio denominado DACIANO ENRI-
KO PEREIRA DE LIMA, compreendendo os lotes de número 1 ao de 
número 67; 

A VISITA ao pátio PARA INSPEÇÃO VISUAL dos veículos poderá 
ser feita pelos interessados no(s) dia(s) 16 a 17 neste mesmo mês e 
ano, no horário de 09:00 às 17:00 horas, em seu respectivo endereço, 
a saber:

I – DACIANO ENRIKO PEREIRA DE LIMA - CENTRO, situado no(a) 
Rua Capitao Pinto, nº 344 - FIRMA, Bairro Centro, Cruzilia-MG; 

O inteiro teor deste leilão poderá ser obtido nos sites: www.iof.mg.gov.
br e www.detran.mg.gov.br ou nas dependências do Detran/MG, na av. 
João Pinheiro, n.º 417, bairro centro, Belo Horizonte/MG.

Belo Horizonte, 4 de Setembro de 2017.

MARCEL JUNGUEIRA NEVES
PRESIDENTE DA COMISSÃO DE LEILAO

Presidente da Comissão Especial de Leilão
DETRAN-MG

Art. 3 - Este decreto entra em vigor na data 
de sua publicação.

Prefeitura Municipal de ANDRELÂNDIA, 28 
de Abril de 2017

 FRANCISCO CARLOS RIVELLI
PREFEITO MUNICIPAL

Decreto N° 59 - de 02 de Maio de 2017
Abre Crédito Suplementar no Valor de R$ 

13.300,00 as dotações do Município de AN-
DRELÂNDIA

O Prefeito de ANDRELÂNDIA, no uso de suas 
atribuições, e devidamente autorizado pelo dispos-
to na Lei n° 2021, 18 de novembro de 2016

Decreta:
Art. 1 - Fica aberto Crédito Suplementar no 

valor de R$ 13.300,00 ( treze mil e trezentos 
reais ) as seguintes dotações do Municipio de 
ANDRELÂNDIA.

Orgão 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE 
ANDRELÂNDIA

Unidade 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRA-
ÇÃO E OBRAS

Sub-Unidade 00 - SECRETARIA DE ADMINIS-
TRAÇÃO E OBRAS

2.03.00.17.512.0003.2.0020 - 3.1.90.94.00 
DESENVOLVIMENTO DA LIMPEZA PÚBLICA 
- - - - - R$ 2.000,00

2.03.00.17.512.0003.2.0020 - 3.3.90.30.00 
DESENVOLVIMENTO DA LIMPEZA PÚBLICA 
- - - - - R$ 10.000,00

Total da Sub-Unidade 00 - R$ 12.000,00
Total da Unidade 3 - R$ 12.000,00
Unidade 05 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚ-

DE
Sub-Unidade 02 - MÉDIA E ALTA COM-

PLEXIDADE
2.05.02.10.302.0005.2.0033 - 3.3.90.39.00 

DESENVOLVIMENTO FISIOTERAPÊUTICO 
- - - - - R$ 500,00

Total da Sub-Unidade 02 - R$ 500,00
Total da Unidade 5 -  500,00
Unidade 06 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Sub-Unidade 01 - Fundo Municipal de Edu-

cação
2.06.01.12.361.0006.2.0046 - 3.1.90.94.00 

REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO ENSINO 
FUNDAMENTAL - - - - - R$ 800,00

Total da Sub-Unidade 01 -  R$ 800,00
Total da Unidade 6 -  R$ 800,00
Total Geral -  R$ 13.300,00
Art. 2 - Para atender o que prescreve o artigo 

anterior, será utilizada como fonte de recurso: 
ANULAÇÃO DE DOTAÇÕES do Orçamento do 
Munícipio na

forma do paragrafo 1°, inciso I a IV do artigo 
43 da Lei Federal 4.320.

Orgão 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE 
ANDRELÂNDIA

Unidade 07 - SEC. AGRIC. PEC. ABAST. E 
MEIO AMBIENTE

Sub-Unidade 00 - SEC. AGRIC. PEC. ABAST. 
E MEIO AMBIENTE

2.07.00.17.512.0003.2.0054 - 3.3.90.39.00 
MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE TRIAGEM E 
COMPOSTAGEM - - - - - R$ 13.300,00

Total da Sub-Unidade 00 -  R$ 13.300,00
Total da Unidade 7 -   R$ 13.300,00
Total Geral - R$ 13.300,00
Art. 3 - Este decreto entra em vigor na data 

de sua publicação.
Prefeitura Municipal de ANDRELÂNDIA, 02 

de Maio de 2017
FRANCISCO CARLOS RIVELLI
PREFEITO MUNICIPAL

Decreto n° 060, de 02 de Maio de 2017
Altera a fonte de recursos nas seguintes dota-

ções do Município de ANDRELÂNDIA.
Art. 1 - O Prefeito de ANDRELÂNDIA, no uso 

de suas atribuições, altera a fonte de recursos 
das seguintes dotações do Município de AN-
DRELÂNDIA:

Dotação Fonte Acrescida Fonte Decrescida 
Valor

3.1.90.94.00.2.06.01.12.365.0006.2.0048 DE-
SENVOLVIMENTO DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR

00.01.19 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB-
(APLICAÇÃO EM OUTRAS DESPESAS DA 
EDUCAÇÃO BÁSICA)

00.01.01 RECEITAS DE IMPOSTOS E 
TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - EDUCA-
ÇÃO 3.000,00

3.3.90.30.00.2.03.00.26.782.0002.2.0023 DE-
SENVOLVIMENTO DAS ESTRADAS VICINAIS

00.01.16 CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO 
DO DOMÍNIO ECONÔMICO-CIDE

00.01 .00  RECURSOS ORDINÁRIOS 
10.000,00

3.3.90.30.00.2.06.01.12.361.0006.2.004
7 DESENVOLVIMENTO DO TRANSPORTE 
ESCOLAR 

00.01.01 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANS-
FERÊNCIAS DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO

00.01.47 TRANSFERENCIA DO SALARIO 
EDUCAÇÃO 10.000,00

3.3.90.39.00.2.03.00.15.452.0002.2.0017 
SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

00.01.00 RECURSOS ORDINÁRIOS
00.01.17 CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO 

DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA-
COSIP

14.000,00 3.3.90.39.00.2.06.01.12.361.0006.
2.0047 DESENVOLVIMENTO DO TRANSPORTE 
ESCOLAR

00.01.19 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB-
(APLICAÇÃO EM OUTRAS DESPESAS DA 
EDUCAÇÃO BÁSICA)

00.01.01 RECEITAS DE IMPOSTOS E 
TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - EDUCA-
ÇÃO 81.000,00

TOTAL 118.000,00
Prefeitura Municipal de ANDRELÂNDIA, 02 

de Maio de 2017
FRANCISCO CARLOS RIVELLI
PREFEITO MUNICIPAL

Decreto n° 063, de 05 de Maio de 2017
Altera a fonte de recursos nas seguintes dota-

ções do Município de ANDRELÂNDIA.
Art. 1 - O Prefeito de ANDRELÂNDIA, no uso 

de suas atribuições, altera a fonte de recursos 
das seguintes dotações do Município de AN-
DRELÂNDIA:

Dotação Fonte Acrescida Fonte Decrescida 
Valor

3.3.90.30.00.2.05.02.10.302.0005.2.0031 DE-
SENVOLVIMENTO DO HOSPITAL MUNICIPAL

00.01.02 RECEITAS DE IMPOSTOS E 
TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS-SAÚDE

00.01.49 TRANSFERENCIAS DE RECURSOS 

DO SUS PARA ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA 
COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALA 
10.000,00

3.3.90.30.00.2.06.01.12.361.0006.2.004
7 ESENVOLVIMENTO DO TRANSPORTE 
ESCOLAR

00.01.01 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANS-
FERÊNCIAS DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO

00.01.47 TRANSFERENCIA DO SALARIO 
EDUCAÇÃO 10.000,00

TOTAL 20.000,00
Prefeitura Municipal de ANDRELÂNDIA, 05 

de Maio de 2017
FRANCISCO CARLOS RIVELLI
PREFEITO MUNICIPAL

Decreto N° 64 - de 05 de Maio de 2017
Abre Crédito Suplementar no Valor de R$ 

5.000,00 as dotações do Município de ANDRE-
LÂNDIA

O Prefeito de ANDRELÂNDIA, no uso de suas 
atribuições, e devidamente autorizado pelo dispos-
to na Lei n° 2021, 18 de novembro de 2016

Decreta:
Art. 1 - Fica aberto Crédito Suplementar no 

valor de R$ 5.000,00 ( cinco mil reais ) as seguintes 
dotações do Municipio de ANDRELÂNDIA.

Orgão 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE 
ANDRELÂNDIA

Unidade 07 - SEC. AGRIC. PEC. ABAST. E 
MEIO AMBIENTE

Sub-Unidade 00 - SEC. AGRIC. PEC. ABAST. 
E MEIO AMBIENTE

2.07.00.20.606.0007.2.0059 - 3.3.90.30.00 
APOIO AO PRODUTOR RURAL - R$ 5.000,00

Total da Sub-Unidade 00 -  R$ 5.000,00
Total da Unidade 7 -  R$ 5.000,00
Total Geral   - R$ 5.000,00
Art. 2 - Para atender o que prescreve o artigo 

anterior, será utilizada como fonte de recurso: 
ANULAÇÃO DE DOTAÇÕES do Orçamento do 
Munícipio na

forma do paragrafo 1°, inciso I a IV do artigo 
43 da Lei Federal 4.320.

Orgão 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE 
ANDRELÂNDIA

Unidade 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRA-
ÇÃO E OBRAS

Sub-Unidade 00 - SECRETARIA DE ADMINIS-
TRAÇÃO E OBRAS

2.03.00.17.512.0003.1.0095 - 3.3.90.30.00 
CANALIZAÇÃO DO CÓRREGO SÃO DIMAS 
- - - - - R$ 5.000,00

Total da Sub-Unidade 00  R$ 5.000,00
Total da Unidade 3 -  R$ 5.000,00
Total Geral - R$ 5.000,00
Art. 3 - Este decreto entra em vigor na data 

de sua publicação.
Prefeitura Municipal de ANDRELÂNDIA, 05 

de Maio de 2017
FRANCISCO CARLOS RIVELLI
PREFEITO MUNICIPAL

Decreto N° 65 - de 10 de Maio de 2017
Abre Crédito Suplementar no Valor de R$ 

37.000,00 as dotações do Município de AN-
DRELÂNDIA

O Prefeito de ANDRELÂNDIA, no uso de suas 
atribuições, e devidamente autorizado pelo dispos-
to na Lei n° 2021, 18 de novembro de 2016

Decreta:
Art. 1 - Fica aberto Crédito Suplementar no 

valor de R$ 37.000,00 ( trinta e sete mil reais 
) as seguintes dotações do Municipio de AN-
DRELÂNDIA.

Orgão 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE 
ANDRELÂNDIA

Unidade 01 - GABINETE DO PREFEITO
Sub-Unidade 00 - Gabinete do Prefeito
2.01.00.04.122.0001.2.0006 - 3.3.90.39.00 

DESENVOLVIMENTO DO GABINETE - - - - - R$ 
1.000,00

Total da Sub-Unidade 00   R$ 1.000,00
Total da Unidade 1  - R$ 1.000,00
Unidade 05 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚ-

DE
Sub-Unidade 01 - ATENÇÃO BÁSICA
2.05.01.10.301.0004.2.0030 - 3.1.90.94.00 

DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO 
BÁSICA - - - - - R$ 2.000,00

2.05.01.10.301.0004.2.0028 - 3.3.90.39.00 
DESENVOLVIMENTO DO PSF/ PCAS / PSB 
- - - - - R$ 3.000,00

Total da Sub-Unidade 01 -  R$ 5.000,00
Sub-Unidade 02 - MÉDIA E ALTA COM-

PLEXIDADE
2.05.02.10.302.0005.2.0033 - 3.3.90.39.00 

DESENVOLVIMENTO FISIOTERAPÊUTICO 
- - - - - R$ 1.000,00

Total da Sub-Unidade 02 -  R$ 1.000,00
Sub-Unidade 04 - ASSISTÊNCIA FARMA-

CÊUTICA
2.05.04.10.303.0004.2.0040 - 3.3.90.30.00 

AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA ATENÇÃO 
BÁSICA - - - - - R$ 20.000,00

2.05.04.10.303.0004.2.0040 - 3.3.90.30.00 
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA ATENÇÃO 
BÁSICA - - - - - R$ 10.000,00

Total da Sub-Unidade 04 -  R$ 30.000,00
Total da Unidade 5 -  R$ 36.000,00
Total Geral -   R$ 37.000,00
Art. 2 - Para atender o que prescreve o artigo 

anterior, será utilizada como fonte de recurso: 
ANULAÇÃO DE DOTAÇÕES do Orçamento do 
Munícipio na forma do paragrafo 1°, inciso I a IV 
do artigo 43 da Lei Federal 4.320.

Orgão 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE 
ANDRELÂNDIA

Unidade 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRA-
ÇÃO E OBRAS

Sub-Unidade 00 - SECRETARIA DE ADMINIS-
TRAÇÃO E OBRAS

2.03.00.04.122.0001.2.0011 - 3.3.90.30.00 
GESTÃO ADM. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO 
E OBRAS - - - - - R$ 1.000,00

Total da Sub-Unidade 00 -  R$ 1.000,00
Total da Unidade 3 -   R$ 1.000,00
Unidade 05 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 

Sub-Unidade 01 - ATENÇÃO BÁSICA
2.05.01.10.301.0004.2.0028 - 3.3.90.30.00 

DESENVOLVIMENTO DO PSF/ PCAS / PSB 
- - - - - R$ 36.000,00

Total da Sub-Unidade 01 - R$ 36.000,00
Total da Unidade 5 - R$ 36.000,00
Total Geral -  R$ 37.000,00
Art. 3 - Este decreto entra em vigor na data 

de sua publicação.
Prefeitura Municipal de ANDRELÂNDIA, 10 

de Maio de 2017
PREFEITO MUNICIPAL
FRANCISCO CARLOS RIVELLI
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Toque você também

Instruções:  O objetivo do 
Sudoku é preencher os quadrados 
vazios com números entre 1 e 9 de 
acordo com as seguintes regras:

Cada número deve aparecer so-
mente uma vez em cada linha.

Cada número deve aparecer so-
mente uma vez em cada coluna.

Cada número deve aparecer somen-
te uma vez em cada quadrante.

Sudoku

Cozinhe você também

Tirinhas

Merengue de Chocolate

Ingredientes:
- 1 embalagem de Biscoito 
Tortinhas Chocolate Tipo 
Suíço Adria 
- 150g de suspiro 
chocolate ao leite à gosto, 
ralado

Creme:
- 1 lata de leite conden-
sado
- 1 lata de creme de leite
- 2 medidas da lata com 
leite
- 2 gemas, peneiradas 
- 1 xícara (chá) de leite
- 2 colheres (sopa) de amido 
de milho
- 2 colheres (sopa) de man-
teiga ou margarina
- 2 colheres (sopa) de licor 
de chocolate

Modo de Preparo:
- Prepare o creme. Numa 
panela média, coloque o leite 
diluído com as gemas e o 
amido de milho, acrescente 

o leite condensado, creme 
de leite, leve ao fogo médio e 
deixe até engrossar, reserve. 
- Deixe esfriar, acrescente 
o licor de chocolate, mexa 
delicadamente e reserve. 
- Monte o merengue de cho-
colate num refratário peque-
no da seguinte forma: creme, 
biscoito picado grosseira-
mente com suspiro, creme, 
biscoito picado grosseira-
mente com suspiro, creme, 
espalhe por cima chocolate 
ao leite ralado e decore com 
biscoito e suspiro. 
- Leve à geladeira por 3 
horas antes de servir.

Rendimento: 10 porções
Tempo de preparo: 30 mi-
nutos

Toque do Chef:  Para 
que o merengue f ique 
mais fácil para cortar e 
com sabor mais delicado 
utilize mini suspiro

Ria você também
Brasil x Argentina
Um brasileiro está cal-

mamente tomando o 
café da manhã quando 
um argentino típico, 
mascando chicletes, 
senta-se ao lado dele. 
O brasileiro ignora o 
argentino (óbvio) que, 
não se conformando, 
começa a puxar con-
versa:

- Você come este pão 
inteirinho? Pergunta o 
argentino.

- Claro! Responde 
o brasileiro, de mau-
humor.

- Nós, não. Nós come-
mos só o miolo. A casca 
nós vamos juntando 
num contêiner, depois 
processamos, transfor-
mamos em croissant 
e vendemos para o 
Brasil.

O brasileiro ouve ca-
lado. O argentino in-
siste:

- Você come esta ge-
léia com o pão?

- Claro! Responde o 
brasileiro.

- Nós, não. Nós come-
mos frutas frescas no 
café da manhã. Joga-
mos todas as cascas, 
sementes e bagaços 
em contêineres, proces-
samos, transformamos 
em geléia e vendemos 
para o Brasil.

O brasileiro, puto da 
vida, pergunta ao ar-
gentino:

- O que vocês fazem 
com as camisinhas de-
pois de usadas?

- Jogamos fora, claro! 
Diz o argentino.

- Nós, não! Vamos 
guardando tudo em con-
tâineres, processamos, 
transformamos em chi-
cletes e vendemos para 
a Argentina.

Em Estado Vegeta-
tivo

Ontem, minha esposa 
e eu estávamos sen-
tados na sala, falando 
das muitas coisas da 
vida. Estávamos falan-
do de viver ou morrer. 
Eu lhe disse:

- Nunca me deixes 
viver em estado ve-
getativo, dependendo 

de uma máquina e de 
líquidos. Se você me vir 
nesse estado, desliga 
tudo o que me mantém 
vivo, sim?

Você acredita que a 
cretina se levantou, 
desligou a televisão e 
jogou minha cerveja 
fora!!!

Mundança Portu-
guesa

Manuel estava de mu-
dança e chamou seu 
amigo Joaquim para 
ajudá-lo naquela em-
preitada. Um dos fun-
cionários da empresa 
contratada para fazer 
a mudança vê Manuel 
com o armário nas cos-
tas e diz:

- Senhor, você ficou 
maluco?! Esse armário 
é muito pesado. Precisa 
de pelo menos duas 
pessoas para carregá-
lo.

Suando muito e com 
as pernas tremendo 
por conta do esforço, 
Manuel responde:

- Ora, mas nós es-
tamos em dois. Meu 
amigo Joaquim está 
aqui dentro segurando 
os cabides!!!

Copa no Céu

Ao visitar um amigo à 
beira da morte, um ve-
lhinho faz um pedido:

- Quando você chegar 
ao céu, veja se lá tem 
futebol e me avisa por 
meio de um sonho!

Três dias depois da 
morte o amigo apareceu 
em um sonho e disse:

- Tenho uma notícia 
boa e outra ruim.

- Qual a boa?
- A boa é que tem fu-

tebol no céu, sim.
- Mas, e a ruim?
- A ruim é que você 

foi escalado na zaga 
semana que vem!!!

Mão de Vaca

Uma garota inteira-
mente nua entra no bar 
do mineiro e pede uma 
cachaça. Ele prepara 
a bebida e, ao passar-
lhe o copo, debruça-se 
sobre o balcão para ob-

servá-la atentamente. 
Pouco depois a garota 
pede outra cachaça e o 
mineiro volta a debru-
çar-se sobre o balcão. 
Ela se irrita:

- Você nunca viu uma 
mulher nua?

Educadamente, o mi-
neirinho responde:

- Mais claru qui vi sô, 
bão dimais. Tô é que-
rendo sabê dondi ocê 
vai tirar o dinheiro pra 
pagá as cachaça!!!

Um Azarado Muito 
Azarado

Um sujeito encontra 
um amigo que não via 
há muito tempo e, que-
rendo ser simpático, 
inicia a conversa:

- E aí, Paulinho, tudo 
bem?

- Péssimo!!!
- Mas como péssimo? 

Com aquela Ferrari que 
você tem?

- Deu perda total num 
acidente... E o pior é 
que o seguro tinha aca-
bado de vencer.

-  Bem, vão-se os 
anéis, mas ficam os 
dedos. E aquele filhão 
inteligente?

- Estava dirigindo a 
Ferrari... Morreu!

O cara tenta fugir 
daquele assunto tão 
trágico:

- E aquela sua filha 
que mais parecia uma 
modelo?

- Pois é... Estava junto 
com o irmão. Só a mi-
nha mulher não estava 
no carro.

-  Graças a Deus! 
Como ela vai?

- Fugiu com o meu 
sócio.

- Bem... Pelo menos a 
empresa ficou só para 
você.

- Ela fugiu com ele 
porque me roubaram 
tudo. Deixaram a firma 
falida. Estou devendo 
milhões!

- Pôxa vida! Então va-
mos mudar de assunto. 
E seu time?

- Sou VASCAÍNO...
- Pelo amor de Deus, 

Paulinho! Você não tem 
nada de positivo???

- Tenho. HIV!!!  

Apresentador do Câmera
Record encontra autoridades 

da Polícia Federal

Recompensou-me o 
Senhor segundo a mi-
nha justiça, retribuiu-me 
segundo a pureza de 
minhas mãos.

Porque guardei os 
caminhos do Senhor; 
nem pecando me afastei 
do meu Deus.

Davi
Uma raposa se puse-

ra a namorar avidamente 
uma vinha tão bem cer-
cada que não havia bre-
cha por onde entrasse. 
Deu voltas e mais voltas, 
até que topou com um 
resquício da cerca entre 
os moirões. Lança-se por 
ele, impetuosamente, 
mas era tão estreito que 
mal pôde insinuar a ca-
beça. Esforça-se daqui, 
tenta dali, mas tudo em 
vão. Veio-lhe, então, à 
ideia um plano singular: 
“Se eu pudesse”, mono-
logava ela, “emagrecer 
bastante passaria por 
esta brecha.” Resolvida 
a vencer a prova, subme-
teu-se a um estranho teor 
de vida: ficou três dias 
sem provar alimento, e 
pôs-se tão fina e magri-
nha que mais parecia um 
palito. Toda ancha com 
o sucesso, esgueira-se 
pelo delgado vão e entra 
radiante na vinha.

Ali pôde pagar-se de 
tudo quanto sofrera e pas-
sou alguns dias na mais 
regalada abundância.

Chegado o tempo 
de sair, receosa dos do-
nos do vinhedo que não 
podiam tardar, corre à 
brecha por onde entrara 
e tenta meter-se por ela. 
Aconteceu, porém, que 
a infortunada, naqueles 
poucos dias de regabofe, 

engordara tanto que não 
mais cabia ali.

Mais triste do que 
um mocho, desiste do 
intento e resolve repetir 
a provação por que pas-
sara, pondo-se de novo 
em rigoroso jejum até 
que, novamente magra 
como um esqueleto, lhe 
foi possível safar-se pelo 
agulheiro. Estava, porém, 
tão fraca e debilitada que 
parecia um cadáver.

Livre daquele cati-
veiro, olhou melancoli-
camente para a vinha e 
disse-lhe: “Adeus, não 
me apanharás mais. És 
sedutora e deliciosa. 
Tens, em abundância, 
frutos saborosos, mas 
que importa? De ti saio, 
como entrei.”

Assim o homem em 
relação aos prazeres efê-
meros da vida terrena.

Ensinava o sábio 
Rabi Meir: O homem 
quando nasce tem os 
braços estendidos para a 
frente, como se dissesse: 
“É meu o mundo. Todo 
mundo é meu!” Quando 
morre, os traz ao longo 
do corpo, como a preve-
nir os que se aferram aos 
bens materiais: “Nada 
levo deste mundo. Deixo 
da vida o que a vida me 
deu!”

Esta interessantís-
sima fábula da raposa é 
narrada em Midrasch, p. 
98, 2. Sob o título La Vie 
podemos admirá-la numa 
versão um pouco diferen-
te em Contes du Talmud, 
de Léon Berman, p. 90. É 
atribuída ao Rabi Gniva, 
do século III, conforme 
Koheleth Rabba, parte I.

Lendas do Bom Rabi 
Malba Tahan

A raposa e a 
vinha

Karina Lajusticia

O jorna l is ta  e 
apresen tador  do 
Câmera  Record , 
Marcus Hummel , 
esteve com o Su-
per intendente da 
Polícia Federal de 
São Paulo, Disney 
Rosseti, com o ad-
junto Lindinalvo Ale-
xandrino de Almeida 

Filho, que assumiu o 
cargo de Delegado 
Regional Executivo 
da Polícia Federal 
em São Paulo, em 
fevereiro deste ano, 
e com Zacarias Pag-
nanelli.

Hummel, já atuou 
em várias emissoras 
como Globo, Band, 

a extinta Manchete e 
há 13 anos trabalha 
na Record TV, onde 
comanda o Câmera 
Record, exibido aos 
domingos, a partir 
das 23h15. O pro-
grama jornalístico 
traz grandes docu-
mentários sobre di-
versos temas.

Toque você também

Cantinho da Coquetel

Zacarias Pagnanelli; Disney Rosseti; Marcus Hummel; Lindinalvo 
Alexandrino de Almeida Filho
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Convention & Visitors Bureal realiza 
a sexta edição do DEGUSTA - Festival 

Gastronômico de São Lourenço

Durante o mês de setembro, o Sul de Minas 
recebe a sexta edição do DEGUSTA – Festival 
Gastronômico de São Lourenço, com tema “Nos-
sos Queijos - Terroir Mantiqueira”. Realizado pelo 
São Lourenço Convention & Visitors Bureau, o 
evento tem como objetivo fomentar o resgate das 
cozinhas regionais mineiras e a valorização da 
produção artesanal com excelência gastronômi-
ca, como queijos tradicionais, cafés especiais, 
doces e azeites da Mantiqueira.

Entre as atividades abertas ao público es-
tão os Roteiros Gastronômicos, experiências 
de hospitalidade vivenciadas em diferentes 
espaços, tendo a comida como o primeiro 
acolhimento para o visitante. As visitas guiadas 
percorrem fazendas produtoras de café da 
região; as receitas, histórias e memórias de fa-
mílias mineiras com o roteiro “Lenha no Fogão”, 
idealizado pela pesquisadora Juliana Venturelli; 
a rota do queijo e azeite nas Terras Altas da 
Mantiqueira; e à Fazenda Biodinâmica. A ideia 
é promover a interação com os múltiplos modos 
de produzir, comer e viver do sul mineiro. Os 
municípios que fazem parte destes roteiros são: 
Carmo de Minas, Cruzília, Baependi, Aiuruoca, 
Alagoa, Itamonte e Maria da Fé.

O público poderá participar ainda da Vila 
Gastronômica, que acontece de 28 a 30 de 
setembro, no Calçadão Silvério Sanches, em 
São Lourenço, e irá reunir produtores locais e 
restaurantes que apresentarão a gastronomia da 
região. No espaço destinado à Cozinha Show, 
haverá workshops, palestras e aulas práticas 
das receitas do festival, ministradas por chefs 
regionais, além da ação “Traga a sua receita”, 
onde qualquer pessoa poderá se inscrever pre-
viamente e apresentar sua receita no local.

Para os amantes da sétima arte, haverá a 
exibição dos filmes “Comer o quê?”, de Leonar-
do Brant; e “Lenha no Fogão”,  que apresenta a 
pesquisa de mestrado de Juliana Venturelli. O 
desdobramento de seu resgate culinário foi um 
roteiro turístico-afetivo. Aqueles que querem 
aprender um pouco mais sobre a gestão em 

gastronomia poderão se inscrever no curso 
“Marketing Gastronômico Essencial, ministrado 
pela Escola Mineira de Marketing, ou se aventu-
rar nos workshops de harmonização de queijos 
com cervejas artesanais, cachaças, azeites, 
cafés e vinhos. 

Os visitantes poderão conferir também 
espetáculos musicais e cênicos como as apre-
sentações do Coral por Amor, Anderson Bacha 
e Abrhaan Noronha, com a participação de Os-
mar da Gaita, Mantiqueira Duo, Luca Esteves, 
Samuel Rodriguez e Serginho e da cantora e 
compositora mineira Ceumar.

Segundo Alexandre Melo, coordenador geral 
do evento, o Passaporte Degusta está nova-
mente presente. Ele é um impresso em forma 
de livreto onde os consumidores recebem um 
carimbo com pontos acumulados a cada prato 

Evento, que busca fomentar a gastronomia no Sul de Minas, conta com 
visitas guiadas, oficinas, workshops e shows abertos ao público

do festival saboreado. “O objetivo é fazer com 
que os participantes conheçam ao máximo a 
culinária mineira. Por isso, ao atingir a meta de 
consumo estabelecida pelo festival, eles serão 
premiados com uma cesta contendo produtos 
típicos da nossa região”, completa.

O DEGUSTA -  Festival Gastronômico 
de São Lourenço conta com patrocínio da 
CODEMIG – Companhia de Desenvolvimento 
Econômico de Minas Gerais, Governo de 
Minas, Raimax e Laticínios Miramar, além da 
parceria com Sindcomércio, SESC, SENAC, 
IF Sul de Minas – Instituto Técnico Federal de 
Minas Gerais, e apoio da Escola Marketing 
Mineiro (E-MKT), Parque das Águas, Sítio 
Lagoa Seca, SEBRAE, Prefeitura Municipal 
de São Lourenço e Secretaria de Turismo e 
Cultura de São Lourenço.

AGENDA  CULTURAL

27/09 Seminário: Queijos Artesanais - Patri-
mônio de Minas - Local: Sítio Lagoa Seca

09h - Queijos artesanais: Patrimônio de Minas
10h - Desafios e novos mercados para o queijo
artesanal - Gilson De Assis Sales - IMA
11h - Queijo Artesanal da Serra da Mantiqueira - Maria 
de Fátima Ávila Pires - EMBRAPA
14h - Movimento Slow Food, o queijo e Arca
do Gosto
15h - Queijos Artesanais e Inovações - Manoel
Barroso - Dom Luís/PT
16h - Cases de Sucesso/Degustação - Terroir
Mantiqueira

27/09 - Encontro Nacional de Turismo,
Gastronomia e Criatividade

Local: Hotel Guanabara
18h30m - Abertura - Palestra: Turismo e Inovação
20h - Mesa - Turismo e Gastronomia: Políticas
Públicas
21h - Dia Internacional do Turismo

28/09 - Encontro Nacional de Turismo,
Gastronomia e Criatividade

Local: Hotel Guanabara 
10h - Turismo e Criatividade - Decio Coutinho - 
Sebrae
11h - Endomarketing em Destinos Turísticos
14h - Gastronomia de Origem, Âncora para o Turismo 
- Vani Maria Fonseca - SENAC
16h - AFGM e o Paclo da Gastronomia Mineira
pela Sustentabilidade
17h - Marketing Gastronônomico Essencial

28/09 - Vila Gastrônomica

Local: Calçadão II
Carreta SENAC - TURISMO E HOSPITALIDADE com 
aulas show
18h - Abertura das atividades na Praça Gastronô-
mica
19:30h - Apresentação do Coral por Amor
20:30h - Apresentação Musical - Chico Botelho e 
Auyra Ferrer

29/09 - Vila Gastrônomica

Local: Calçadão II
Carreta SENAC - TURISMO E HOSPITALIDADE com 
aulas show
20h - Samuel Rodriguez e Sérgio
21h - Apresentação Musical com Mantiqueira Duo

22h - Apresentação Musical com Anderson Bacha e 
Abrhaan Noronha + Osmar da Gaita

30/09 - Vila Gastronômica

Local: Calçadão II
Carreta SENAC - TURISMO E HOSPITALIDADE com 
aulas show
20h - Musical Ópera de Sabão
21h - Apresentação Musical - Luca Esteves
22:30h - Apresentação Musical - Ceumar

workshop’s - Venha participar de nossos cursos!

28 e 29/08 - Curso Queijos especiais

Conhecimentos técnicos e gastronômicos indicado 
para Gestores, chefes de cozinha e colaboradores de 
atendimento ao público.
Tópicos abordados: Apresentação de aspectos tecno-
lógicos dos queijos (características gerais da produção 
e conservação). Orientações básicas para a compra 
e harmonização de queijos: temperatura e utensilíos 
para servir; o que beber com queijos. Seguestão de 
pratos com queijos para o verão, primavera, outono 
e inverno. Degustação de queijos especiais e pratos 
elaborados com queijos.
Realização: IF Sul De Minas
Inscrições e informações: degusta@saolourencocvb.
com.br
Carga Horária: 8 horas
Vagas: 25 - Gratuito
Local: IF Sul de Minas-Campus Avançado Carmo de 
Minas das 14h ás 17h.

09/09 - Degustação comentada de queijos

Sabores da França e da Mantiqueira - A oficina inclui 
uma parte teórica onde serão apresentados os prin-
cípios da fabricação de queijos. Em seguida, serão 
degustados diferentes tipos de queijos franceses fabri-
cados no Sul de Minas e queijos artesanais mineiros. 
A degustação é acompanhada de explicações sobre 
as características e história de cada queijo e, é claro, 
de um bom vinho.
Instrutora - Dra Patrícia Vilhena Dias de Andrade, 
Méd. Veterinária, Doutora em tecnologia do leite pelo 
AgroParisTech.
Realização: Sítio Lagoa Seca
Local: Sítio Lagoa Seca
Endereço: Av. Dr. José Pereira Garcia, 1 - Bairro 
Lagoa Seca
Inscrições e informações: (35) 99210-9505 (What-
sApp)

09 e 10/09 - “Food Books: Escrita
e Literatura Gastronômica”

Os encontros pretendem provocar (acender brasas, 
como diz o escritor Rumbem Alves) para a construção 

de processos de comunicação criativos e engajados, 
temperados com a junção inseparável entre saber 
e o sabor, garimpada na obra de literatos, filósofos, 
cientistas e poetas.
Prof. Juliana Dias - Especialista em Comunicação e 
Imagem (PUC-Rio)
Realização: Malagueta Comunicações
Local: Parque das Águas
Inscrições e informações: Juliana Dias

16 e 17/09 - Bebendo Azeitonas - Uma aula
de azeite sem falar grego

O consumo de azeites vem crescendo em todo o mundo, 
seja por suas propriedades gastronômicas ou por seus 
benefícios nutricionais. Como eu reconheço um bom 
azeite? Essa história de acidez é verdade? Azeite brasi-
leiro é bom? Nesta aula-degustação estão as respostas 
para essas perguntas com ensinamentos práticos de 
como reconhcer bons azeites e como usar o azeite para 
valorizar seus pratos e melhorar sua saúde.
Prof. Sandro Marques - SENAC/SP, consultor e espe-
cialista em azeites
Realização: Um Litro de Azeite
Local: Parque das Águas
Inscrições e informações: sandro.marques@umlitro-
deazeite.com.br

29/09 - Marketing Gastronômico Essencial

Com o avanço da tecnologia e novas práticas no 
marketing digital este curso possibilita conhecer de 
forma prática o que é marketing, como ele é feito e 
qual gestão estratégica será mais assertiva para o seu 
mercado-alvo, especialmente para o mercado gastro-
nômico. Você vai aprender a teoria e logo praticá-la 
durante o curso com a metodologia “do it now”.
Realização: Escola Mineira de Marketing
Local: Parque das Águas
Inscrições e informações: (31) 2626-4243 ou 99451-
2741 (WhatsApp)

Cozinha e Criatividade

Aprenda passo a passo a confeccionar artesanatos 
variados e úteis para serem usados no dia a dia ou 
presentear pessoas queridas. Ao vivenciar a experi-
ência de fazer artesanatos desperta-se a criatividade 
de forma relaxante, prazerosa e divertida.
06, 13 e 22/09 - Porta copos em tear de prego
09/09 - Maritacas - pastel de fubá
14/09 - Petisqueira em cabeça
15/09 - Pimentas Decorativas
18/09 - Colher de pau pintada
19/09 - Suplá de tecido
Realização: Centro Cultural Caminho do Artesanato
Local: Centro Cultural Caminho do Artesanato
Informações e inscrições: Centro Cultural Caminho 
do Artesanato


