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Jair Bolsonaro, do PSL, é
eleito presidente do Brasil

Novo presidente tomará posse em 1º de janeiro de 2019 e foi eleito
com mais de 56,8% dos votos válidos
Jair Messias Bolsonaro,
do PSL, foi eleito o 38º presidente da República neste
domingo (28) ao derrotar
em segundo turno o petista
Fernando Haddad, interrompendo um ciclo de vitórias do
PT que vinha desde 2002.
Capitão reformado do Exército, tem 63 anos, é o 16º militar
a ocupar o cargo, sendo o 3º
eleito pelo voto direto. Deputado federal desde 1991, se
elegeu com promessas de reformas liberais na economia
e um discurso conservador,
contrário à corrupção, ao PT e
ao próprio sistema político.
A vitória foi confirmada às 19h18, quando, com
94,44% das seções apuradas, Bolsonaro alcançou
55.205.640 votos (55,54%
dos válidos) e não podia
mais ser ultrapassado por
Haddad, que naquele momento somava 44.193.523
(44,46%). Com 100% das
seções apuradas, Bolsonaro recebeu 57.797.073
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Vem aí: Natal das Águas!

Uma novidade para a comemoração
do Natal em São Lourenço
Neste ano, o Natal em São
Lourenço terá novidades! Acontecerá a primeira edição do
Natal das Águas.
Com o objetivo de valorizar
a cultura local e fortalecer o
turismo como agente de desenvolvimento econômico, o evento será do dia 01 de dezembro
a 06 de janeiro de 2019.
Segundo a organização é
esperado um público de 30.000
turistas durante o período do
evento.
A programação contará
com Vila do Papai Noel, que
será montada na Praça Brasil,
Encontro de Folia de Reis, Procissão das Velas, Chamamento
par Corais, várias apresentações de músicos locais e de
danças.
Página 10

Foto: Tânia Rêgo/Agência Brasil

votos (55,13%) e Haddad,
47.039.291 (44,87%). Sendo o mais votado no Sul de
Minas.
Vo t o s b r a n c o s f o r a m
2.486.591 (2,14%), nulos
8.608.088 (7,43%) e abstenção 31.371.417 (21,30%).
No discurso da vitória,
Bolsonaro afirmou que o
novo governo será um “defensor da Constituição, da
democracia e da liberdade”.
“Faço de vocês minhas
testemunhas de que esse
governo será um defensor
da Constituição, da democracia e da liberdade. Isso é
uma promessa, não de um
partido, não é a palavra vã de
um homem, é um juramento a
Deus”, afirmou.
Bolsonaro afirmou no discurso que assumiu o compromisso de fazer um “governo
decente”, formado por pessoas
com o propósito de transformar
o Brasil em uma “grande, próspera, livre e grande nação”.

chamadas
Aiuruoca promove o 1º Encontro
de Sabores
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Guias do Parque Estadual da Serra
do Papagaio serão credenciados
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Hospital Municipal de Andrelândia
realiza primeira cirurgia por vídeo
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Romeu Zema, do Novo, é eleito
governador de Minas Gerais
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Feira Literária Anual em Caxambu
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CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL
MULTIFINALITÁRIO DA AMAG - CIMAG
EDITAL DE LICITAÇÃO DE N° 003/2018
PROCESSO DE LICITAÇÃO DE N° 003/2018
CONCORRÊNCIA PÚBLICA DE N° 002/2018
EXTRATO DO EDITAL
O CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL MULTIFINALITÁRIO DA AMAG - CIMAG, com sede na cidade de Caxambu, Estado de Minas Gerais, CNPJ n°21.406.451/000101, através da sua Comissão de Licitação e com base na
Lei Federal de n° 8.666/93 e suas posteriores alterações,
torna público que estará abrindo Licitação pública na Modalidade Concorrência Pública - Melhor Preço Global- para
concessão do serviço público de gerenciamento de resíduos
sólidos, englobando a coleta interna na sede de cada município, transporte, estação de transbordo de resíduos sólidos
urbanos, unidade de triagem de recicláveis e ou de tratamento de resíduos orgânicos originados de resíduos sólidos
urbanos e destinação final ambientalmente adequada, nos
termos da Política Nacional de Resíduos Sólidos prevista
na Lei Federal de n° 12.305/2010, e demais legislação ambiental aplicável, aos Municípios consorciados, cujo certame
será realizado no dia 30.11.2018, às 09:00 horas, na sede
do CIMAG, na Avenida Camilo Soares, n° 100 - Centro, na
cidade de Caxambu - MG.
O Edital completo e seus anexos, encontra-se a disposição de todos os interessados, podendo ser enviado por
e-mail.
Informações complementares no endereço acima, ou pelo
telefone (35) 3341-3500.
E-mail: administrativo@amag-mg.org.br.
Telefone do Presidente da Comissão de Licitação (35)
99919-1684.
Caxambu, 24 de outubro de 2018.
DR. ADRIANO JOSÉ SENADOR
PRESIDENTE DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO DO CIMAG

CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS
COMARCA DE BAEPENDI/MG

Isaias Faria Pagliarini, Oficial do Cartório de Registro de
Imóveis desta Comarca de Baependi/MG, localizado na Av.
Major José Izalino, 98, centro – Baependi/MG – CEP 37443000, na forma da Lei, etc....
Em cumprimento ao disposto no artigo 213, parágrafo 3.º
da Lei n.º 6.015/1973, com as alterações inseridas pela Lei
n.º 10.931/2004, vem notificar o(s) herdeiros ou sucessor(es)
de Jizela Luz Ferreira e Amaro Barbeitas Ferreira, não
encontrado(s) no(s) endereço(s) conhecido(s), localizado na
Rua Barão Monte Santo, n.º 641, São Cristóvão, Baependi/
MG, através de diligências ali efetuadas, para manifestar(em)
em quinze (15) dias sobre pedido apresentado neste Cartório
pelo(s) proprietário(s), Município de Baependi, com sede
em Baependi/MG, na Rua Dr. Cornélio Magalhães, n.º 97,
centro, inscrito no CNPJ sob o n.º 18.008.862/0001-26, de
retificação de área e desmembramento de imóvel urbano de
sua propriedade, localizado entre as Ruas Maestro Emílio
do Patrocíneo Nogueira, Rua São Francisco de Assis e Rua
Carlos Gomes, neste Município de Baependi/MG, constante
da Matrícula n.º 21.105 deste Cartório, nos termos do levantamento planimétrico apresentado. Decorridos o prazo
de 15 dias após a publicação deste edital, não havendo impugnação, serão efetivados os atos como se requer, com a
anuência presumida do(s) confrontante(s) notificado(s) (artigo
213, parágrafo 4.º da Lei 6.015). Baependi, 26/10/2018. O
Oficial, Isaias Faria Pagliarini

ABANDONO DE EMPREGO
Terrabel Empreendimentos LTDA., empresa com sede em
Andrelândia - MG, à Praça Manoel Teodoro, Bairro Rosário, número 119, CEP 37300-000, inscrita no CNPJ sob o
n.º 16.956.443/0001-90, convoca o Sr. Maykom Ronan de
Carvalho Diniz, CTPS 00097447 00171, a comparecer em
sua sede no prazo máximo de 24 (vinte e quatro horas)
sob pena de configurar abandono de emprego, sujeito às
penalidades previstas no art. 482 da CLT.
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Prefeitura Municipal de Andrelândia
Decreto N° 132 - de 29 de Junho de 2018
Abre Crédito Suplementar no Valor de R$ 73.710,00 as
dotações do Município de ANDRELÂNDIA
O Prefeito de ANDRELÂNDIA, no uso de suas atribuições, e devidamente autorizado pelo disposto na Lei n°
2064, 22 de Dezembro de 2017
Decreta:
Art. 1 - Fica aberto Crédito Suplementar no valor de R$
73.710,00 ( setenta e três mil e setecentos e dez reais ) as
seguintes dotações do Municipio de ANDRELÂNDIA.
Orgão 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRELÂNDIA
Unidade 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
E OBRAS
Sub-Unidade 00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
E OBRAS
2.03.00.15.451.0002.1.0004 - 4.4.90.51.00 PAVIMENTAÇÃO E CALÇAMENTO DE VIAS URBANAS - - - - - R$
40,00
Total da Sub-Unidade 00 - R$ 40,00
Total da Unidade 3 - R$ 40,00
Unidade 05 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Sub-Unidade 01 - ATENÇÃO BÁSICA
2.05.01.10.301.0004.2.0029 - 3.3.90.39.00 DESENVOLVIMENTO DO PSF/ PCAS / PSB - - - - - R$ 10.000,00
Total da Sub-Unidade 01 - R$ 10.000,00
Sub-Unidade 02 - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
2.05.02.10.302.0004.2.0036 - 3.3.90.39.00 DESENVOLVIMENTO DO HOSPITAL MUNICIPAL - - - - - R$
60.000,00
Total da Sub-Unidade 02 - R$ 60.000,00
Total da Unidade 5 - R$ 70.000,00
Unidade 08 - SEC. ESPORTE, LAZER, CULT., IND.
COMÉRCIO
Sub-Unidade 00 - Sec. Esporte,Lazer,Cultura, Ind.
Comércio
2.08.00.27.812.0010.2.0066 - 3.3.90.36.00 APOIO E
INCENTIVO AO DESPORTO - - - - - R$ 670,00
Total da Sub-Unidade 00 - R$ 670,00
Sub-Unidade 01 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA
2.08.01.13.392.0008.2.0067 - 3.3.90.39.00 DESENVOLVIMENTO E INCENTIVO A CULTURA - - - - - R$
3.000,00
Total da Sub-Unidade 01 - R$ 3.000,00
Total da Unidade 8 - R$ 3.670,00
Total Geral - R$ 73.710,00
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 ADMINISTRAÇÃO
E OBRAS
Sub-Unidade 00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
E OBRAS
2.03.00.17.512.0003.1.0008 - 4.4.90.51.00 CANALIZAÇÃO DO CÓRREGO SÃO DIMAS - - - - - R$ 3.710,00
Total da Sub-Unidade 00 - R$ 3.710,00
Total da Unidade 3 - R$ 3.710,00
Unidade 05 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Sub-Unidade 01 - ATENÇÃO BÁSICA
2.05.01.10.301.0004.2.0029 - 3.3.90.36.00 DESENVOLVIMENTO DO PSF/ PCAS / PSB - - - - - R$ 10.000,00
Total da Sub-Unidade 01 - R$ 10.000,00
Sub-Unidade 02 - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
2.05.02.10.302.0004.2.0036 - 3.3.90.36.00 DESENVOLVIMENTO DO HOSPITAL MUNICIPAL - - - - - R$
60.000,00
Total da Sub-Unidade 02 - R$ 60.000,00
Total da Unidade 5 - R$ 70.000,00
Total Geral - R$ 73.710,00
Art. 3 - Este decreto entra em vigor na data de sua
publicação.
Prefeitura Municipal de ANDRELÂNDIA, 29 de Junho
de 2018
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRELÂNDIA Exercício: 2018
FRANCISCO CARLOS RIVELLI
PREFEITO MUNICIPAL

Total da Sub-Unidade 01 - R$ 1.000,00
Total da Unidade 4 - R$ 1.000,00
Unidade 08 - SEC. ESPORTE, LAZER, CULT., IND.
COMÉRCIO
Sub-Unidade 00 - Sec. Esporte,Lazer,Cultura, Ind.
Comércio
2.08.00.27.812.0010.2.0066 - 3.3.90.30.00 APOIO E
INCENTIVO AO DESPORTO - - - - - R$ 5.000,00
Total da Sub-Unidade 00 - - - - - - - - - - R$ 5.000,00
Total da Unidade 8 -R$ 5.000,00
Total Geral - R$ 6.000,00
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
2.02.00.04.122.0001.2.0009 - 3.3.90.30.00 GESTÃO
ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE FINANÇAS
- - - - - R$ 5.000,00
Total da Sub-Unidade 00 - R$ 5.000,00
Total da Unidade 2 -R$ 5.000,00
Unidade 05 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Sub-Unidade 02 - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
2.05.02.10.302.0004.2.0036 - 3.3.90.39.00 DESENVOLVIMENTO DO HOSPITAL MUNICIPAL - - - - - R$
1.000,00
Total da Sub-Unidade 02 - R$ 1.000,00
Total da Unidade 5 - R$ 1.000,00
Total Geral -R$ 6.000,00
Art. 3 - Este decreto entra em vigor na data de sua
publicação.
Prefeitura Municipal de ANDRELÂNDIA, 09 de Julho
de 2018
FRANCISCO CARLOS RIVELLI
PREFEITO MUNICIPAL
Decreto N° 138 - de 09 de Julho de 2018
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 disposto na Lei n°
2064, 22 de Dezembro de 2017
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 Educação
2.06.01.12.365.0006.2.0052 - 3.1.90.94.00 REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO CRECHE MUNICIPAL
- - - - - R$ 911,52
Total da Sub-Unidade 01 - R$ 911,52
Total da Unidade 6 - R$ 911,52
Total Geral - R$ 911,52
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 Educação
2.06.01.12.365.0006.2.0052 - 3.1.90.11.00 REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO CRECHE MUNICIPAL
- - - - - R$ 911,52
Total da Sub-Unidade 01 - R$ 911,52
Total da Unidade 6 - R$ 911,52
Total Geral - R$ 911,52
Art. 3 - Este decreto entra em vigor na data de sua
publicação.
Prefeitura Municipal de ANDRELÂNDIA, 09 de Julho
de 2018
FRANCISCO CARLOS RIVELLI
PREFEITO MUNICIPAL

Decreto N° 133 - de 02 de Julho de 2018
Abre Crédito Suplementar no Valor de R$ 1.400,00 as
dotações do Município de ANDRELÂNDIA
O Prefeito de ANDRELÂNDIA, no uso de suas atribuições, e devidamente autorizado pelo disposto na Lei n°
2064, 22 de Dezembro de 2017
Decreta:
Art. 1 - Fica aberto Crédito Suplementar no valor de
R$ 1.400,00 ( um mil e quatrocentos reais ) as seguintes
dotações do Municipio de ANDRELÂNDIA.
Orgão 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRELÂNDIA
Unidade 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
E OBRAS
Sub-Unidade 00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
E OBRAS
2.03.00.04.122.0001.2.0011 - 4.4.90.52.00 GESTÃO
ADM. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E OBRAS - - - - R$ 1.400,00
Total da Sub-Unidade 00 - R$ 1.400,00
Total da Unidade 3 - R$ 1.400,00
Total Geral - R$ 1.400,00
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 ADMINISTRAÇÃO
E OBRAS
Sub-Unidade 00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
E OBRAS
2.03.00.17.512.0003.1.0008 - 4.4.90.51.00 CANALIZAÇÃO DO CÓRREGO SÃO DIMAS - - - - - R$ 1.400,00
Total da Sub-Unidade 00 - R$ 1.400,00
Total da Unidade 3 - R$ 1.400,00
Total Geral - R$ 1.400,00
Art. 3 - Este decreto entra em vigor na data de sua
publicação.
Prefeitura Municipal de ANDRELÂNDIA, 02 de Julho
de 2018
FRANCISCO CARLOS RIVELLI
PREFEITO MUNICIPAL

Decreto n° 139, de 09 de Julho de 2018
Altera a fonte de recursos nas seguintes dotações 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 ANDRELÂNDIA:
Dotação: 3.3.90.30.00.2.05.02.10.302.0004.2.0036
DESENVOLVIMENTO DO HOSPITAL MUNICIPAL
Fonte Acrescida:TRANSFERENCIAS DE RECURSOS
DO SUS PARA ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALA
Fonte Decrescida: 00.01.02 RECEITAS DE IMPOSTOS
E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS-SAÚDE
Valor: 5.000,00
Dotação: 3.3.90.36.00.2.04.01.10.122.0001.2.0027
GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SAÚDE
Fonte Acrescida: 00.01.00 RECURSOS ORDINÁRIOS
00.01.02 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS-SAÚDE
Fonte Decrescida
Valor: 1.000,00
TOTAL 6.000,00
Prefeitura Municipal de ANDRELÂNDIA, 09 de Julho
de 2018

Decreto N° 134 - de 03 de Julho de 2018
Abre Crédito Suplementar no Valor de R$ 28.300,00 as
dotações do Município de ANDRELÂNDIA
O Prefeito de ANDRELÂNDIA, no uso de suas atribuições, e devidamente autorizado pelo disposto na Lei n°
2064, 22 de Dezembro de 2017
Decreta:
Art. 1 - Fica aberto Crédito Suplementar no valor de R$
28.300,00 ( vinte e oito mil e trezentos reais ) as seguintes
dotações do Municipio de
ANDRELÂNDIA.
Orgão 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRELÂNDIA
Unidade 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
E OBRAS
Sub-Unidade 00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
E OBRAS
2.03.00.04.122.0001.2.0011 - 3.3.90.39.00 GESTÃO
ADM. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E OBRAS - - - - R$ 17.000,00
Total da Sub-Unidade 00 - R$ 17.000,00
Total da Unidade 3 - R$ 17.000,00
Unidade 06 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Sub-Unidade 01 - Fundo Municipal de Educação
2.06.01.12.361.0006.2.0049 - 3.3.90.36.00 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - - - - - R$
10.200,00
2.06.01.12.361.0006.2.0048 - 3.3.90.39.00 DESENVOLVIMENTO DO TRANSPORTE ESCOLAR - - - - - R$
1.100,00
Total da Sub-Unidade 01 -R$ 11.300,00
Total da Unidade 6 -R$ 11.300,00
Total Geral - R$ 28.300,00
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 02 - SECRETARIA DE FINANÇAS
Sub-Unidade 00 - Secretaria de Finanças
2.02.00.04.122.0001.2.0009 - 3.3.90.39.00 GESTÃO
ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE FINANÇAS
- - - - - R$ 17.000,00
Total da Sub-Unidade 00 - R$ 17.000,00
Total da Unidade 2 - R$ 17.000,00
Unidade 06 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Sub-Unidade 01 - Fundo Municipal de Educação
2.06.01.12.122.0001.2.0045 - 3.3.90.36.00 GESTÃO
ADMINISTRATIVA DA EDUCAÇÃO - - - - - R$ 5.200,00
2.06.01.12.365.0006.2.0051 - 3.3.90.39.00 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR - - - - - R$
5.000,00
2.06.01.12.365.0006.1.0024 - 4.4.90.52.00 AQUIS. DE
MOBILIÁRIOS E EQUIPTOS. P/ ED. INFANTIL - - - - - R$
1.100,00
Total da Sub-Unidade 01 - R$ 11.300,00
Total da Unidade 6 - R$ 11.300,00
Total Geral - R$ 28.300,00
Art. 3 - Este decreto entra em vigor na data de sua
publicação.
Prefeitura Municipal de ANDRELÂNDIA, 03 de Julho
de 2018
FRANCISCO CARLOS RIVELLI
PREFEITO MUNICIPAL

Decreto n° 165, de 01 de Agosto de 2018
Altera a fonte de recursos nas seguintes dotações 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 ANDRELÂNDIA:
Dotação Fonte Acrescida Fonte Decrescida Valor
3.3.90.39.00.2.06.01.12.361.0006.2.0048
DESENVOLVIMENTO DO TRANSPORTE ESCOLAR
00.01.47
TRANSFERENCIA DO SALARIO EDUCAÇÃO
00.01.01
RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE
IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
50.000,00
TOTAL 50.000,00
Prefeitura Municipal de ANDRELÂNDIA, 01 de Agosto
de 2018
FRANCISCO CARLOS RIVELLI
PREFEITO MUNICIPAL

Decreto n° 135, de 03 de Julho de 2018
Altera a fonte de recursos nas seguintes dotações 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 ANDRELÂNDIA:
Dotação - Fonte Acrescida - Fonte Decrescida - Valor
Dotação: 3.3.90.39.00.2.06.01.12.361.0006.2.0048
ESENVOLVIMENTO DO TRANSPORTE ESCOLAR
Fonte Acrescida: 00.01.47 TRANSFERENCIA DO
SALARIO EDUCAÇÃO
Fonte Decrescida : 00.01.01 - RECEITAS DE IMPOSTOS
E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
Valor: 35.000,00
TOTAL 35.000,00
Prefeitura Municipal de ANDRELÂNDIA, 03 de Julho
de 2018
FRANCISCO CARLOS RIVELLI
PREFEITO MUNICIPAL
Decreto N° 136 - de 05 de Julho de 2018
Abre Crédito Suplementar no Valor de R$ 6.700,00 as
dotações do Município de ANDRELÂNDIA
O Prefeito de ANDRELÂNDIA, no uso de suas atribuições, e devidamente autorizado pelo disposto na Lei n°
2064, 22 de Dezembro de 2017
Decreta:
Art. 1 - Fica aberto Crédito Suplementar no valor de
R$ 6.700,00 ( seis mil e setecentos 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
2.02.00.04.181.0001.2.0010 - 3.3.90.30.00 CONVÊNIO
COM A POLÍCIA MILITAR - - - - - R$ 3.700,00
Total da Sub-Unidade 00 - R$ 3.700,00
Total da Unidade 2 - R$ 3.700,00
Unidade 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
E OBRAS
Sub-Unidade 00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
E OBRAS
2.03.00.17.512.0003.2.0021 - 3.3.90.30.00 DESENVOLVIMENTO DA REDE DE ESGOTO - - - - - R$ 3.000,00
Total da Sub-Unidade 00 - R$ 3.000,00
Total da Unidade 3 - R$ 3.000,00
Total Geral - R$ 6.700,00
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 ADMINISTRAÇÃO
E OBRAS
Sub-Unidade 00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
E OBRAS
2.03.00.26.782.0002.1.0009 - 3.3.90.30.00 CONSTRUÇÃO DE PONTES, MATA-BURROS E BUEIROS
- - - - - R$ 6.700,00
Total da Sub-Unidade 00 - R$ 6.700,00
Total da Unidade 3 - R$ 6.700,00
Total Geral - R$ 6.700,00
Art. 3 - Este decreto entra em vigor na data de sua
publicação.
Prefeitura Municipal de ANDRELÂNDIA, 05 de Julho
de 2018
FRANCISCO CARLOS RIVELLI
PREFEITO MUNICIPAL
Decreto N° 137 - de 09 de Julho de 2018
Abre Crédito Suplementar no Valor de R$ 6.000,00 as
dotações do Município de ANDRELÂNDIA
O Prefeito de ANDRELÂNDIA, no uso de suas atribuições, e devidamente autorizado pelo disposto na Lei n°
2064, 22 de Dezembro de 2017
Decreta:
Art. 1 - Fica aberto Crédito Suplementar no valor de
R$ 6.000,00 ( seis mil reais ) as seguintes dotações do
Municipio de ANDRELÂNDIA.
Orgão 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRELÂNDIA
Unidade 04 - SECRETARIA DE SAÚDE
Sub-Unidade 01 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA
SAÚDE
2.04.01.10.122.0001.2.0027 - 3.3.90.36.00 GESTÃO
ADMINISTRATIVA DA SAÚDE - - - - - R$ 1.000,00

Decreto n° 140, de 10 de Julho de 2018
Altera a fonte de recursos nas seguintes dotações 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 ANDRELÂNDIA:
Dotação - Fonte Acrescida - Fonte Decrescida - Valor
Dotação: 3.3.90.30.00.2.05.01.10.301.0004.2.0030 - DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA
Fonte Acrescida: 00.01.48 - TRANSFERENCIAS DE
RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BASICA
Fonte Decrescida: 00.01.02 - RECEITAS DE IMPOSTOS
E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS-SAÚDE
Valor: 5.000,00
TOTAL 5.000,00
Prefeitura Municipal de ANDRELÂNDIA, 10 de Julho
de 2018
FRANCISCO CARLOS RIVELLI
PREFEITO MUNICIPAL

Decreto N° 166 - de 06 de Agosto de 2018
Abre Crédito Suplementar no Valor de R$ 2.000,00 as
dotações do Município de ANDRELÂNDIA
O Prefeito de ANDRELÂNDIA, no uso de suas atribuições, e devidamente autorizado pelo disposto na Lei n°
2064, 22 de Dezembro de 2017
Decreta:
Art. 1 - Fica aberto Crédito Suplementar no valor de
R$ 2.000,00 ( dois mil reais ) as seguintes dotações do
Municipio de ANDRELÂNDIA.
Orgão 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRELÂNDIA
Unidade 05 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Sub-Unidade 03 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE
2.05.03.10.305.0004.2.0038 - 3.3.90.30.00 DESENVOLVIMENTO DO CONTROLE EPIDEMIOLÓGICO
- - - - - R$ 1.000,00
2.05.03.10.305.0004.2.0038 - 3.3.90.39.00 DESENVOLVIMENTO DO CONTROLE EPIDEMIOLÓGICO
- - - - - R$ 1.000,00
Total da Sub-Unidade 03 - R$ 2.000,00
Total da Unidade 5 - R$ 2.000,00
Total Geral - R$ 2.000,00
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 SAÚDE
Sub-Unidade 03 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE
2.05.03.10.304.0004.2.0037 - 3.3.90.36.00 DESENVOLVIMENTO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA - - - - - R$
2.000,00
Total da Sub-Unidade 03 - R$ 2.000,00
Total da Unidade 5 - R$ 2.000,00
Total Geral - R$ 2.000,00
Art. 3 - Este decreto entra em vigor na data de sua
publicação.
Prefeitura Municipal de ANDRELÂNDIA, 06 de Agosto
de 2018
FRANCISCO CARLOS RIVELLI
PREFEITO MUNICIPAL
Decreto n° 167, de 07 de Agosto de 2018
Altera a fonte de recursos nas seguintes dotações 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 ANDRELÂNDIA:
Dotação: 3.3.90.30.00.2.05.01.10.301.0004.2.0030 DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA
Fonte Acrescida: 00.01.48: TRANSFERENCIAS DE
RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BASICA
Fonte Decrescida: 00.01.02: RECEITAS DE IMPOSTOS
E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS-SAÚDE
Valor: 1.000,00
TOTAL 1.000,00
Prefeitura Municipal de ANDRELÂNDIA, 07 de Agosto
de 2018
FRANCISCO CARLOS RIVELLI
PREFEITO MUNICIPAL
Decreto N° 168 - de 07 de Agosto de 2018
Abre Crédito Suplementar no Valor de R$ 2.000,00 as
dotações do Município de ANDRELÂNDIA
O Prefeito de ANDRELÂNDIA, no uso de suas atribuições, e devidamente autorizado pelo disposto na Lei n°
2064, 22 de Dezembro de 2017
Decreta:
Art. 1 - Fica aberto Crédito Suplementar no valor de
R$ 2.000,00 ( dois mil reais ) as seguintes dotações do
Municipio de ANDRELÂNDIA.
Orgão 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRELÂNDIA
Unidade 05 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Sub-Unidade 01 - ATENÇÃO BÁSICA
2.05.01.10.301.0004.2.0030 - 3.3.90.30.00 DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA
- - - - - R$ 2.000,00
Total da Sub-Unidade 01 - R$ 2.000,00
Total da Unidade 5 - R$ 2.000,00
Total Geral - R$ 2.000,00
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 SAÚDE
Sub-Unidade 01 - ATENÇÃO BÁSICA
2.05.01.10.301.0004.2.0029 - 3.3.90.47.00 DESENVOLVIMENTO DO PSF/ PCAS / PSB - - - - - R$ 2.000,00
Total da Sub-Unidade 01 - R$ 2.000,00
Total da Unidade 5 - R$ 2.000,00
Total Geral - R$ 2.000,00
Art. 3 - Este decreto entra em vigor na data de sua
publicação.
Prefeitura Municipal de ANDRELÂNDIA, 07 de Agosto
de 2018
FRANCISCO CARLOS RIVELLI
PREFEITO MUNICIPAL
Decreto N° 169 - de 09 de Agosto de 2018
Abre Crédito Suplementar no Valor de R$ 22.590,00 as
dotações do Município de ANDRELÂNDIA
O Prefeito de ANDRELÂNDIA, no uso de suas atribuições, e devidamente autorizado pelo disposto na Lei n°
2064, 22 de Dezembro de 2017
Decreta:
Art. 1 - Fica aberto Crédito Suplementar no valor de R$
22.590,00 ( vinte e dois mil e quinhentos e noventa reais )
as seguintes dotações do Municipio de
ANDRELÂNDIA.
Orgão 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRELÂNDIA
Unidade 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
E OBRAS
Sub-Unidade 00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
E OBRAS
2.03.00.15.451.0002.1.0004 - 4.4.90.51.00 PAVIMENTAÇÃO E CALÇAMENTO DE VIAS URBANAS - R$ 90,00
Total da Sub-Unidade 00 - R$ 90,00
Total da Unidade 3 - R$ 90,00
Unidade 05 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Sub-Unidade 02 - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
2.05.02.10.302.0004.2.0036 - 3.3.90.39.00 DESENVOLVIMENTO DO HOSPITAL MUNICIPAL - - - - - R$
20.000,00
Total da Sub-Unidade 02 - R$ 20.000,00
Total da Unidade 5 - R$ 20.000,00
Unidade 07 - SEC. AGRIC. PEC. ABAST. E MEIO

AMBIENTE
Sub-Unidade 00 - SEC. AGRIC. PEC. ABAST. E MEIO
AMBIENTE
2.07.00.20.606.0007.2.0059 - 3.3.90.39.00 APOIO AO
PRODUTOR RURAL - - - - - R$ 2.000,00
Total da Sub-Unidade 00 - R$ 2.000,00
Total da Unidade 7 - R$ 2.000,00
Unidade 08 - SEC. ESPORTE, LAZER, CULT., IND.
COMÉRCIO
Sub-Unidade 00 - Sec. Esporte,Lazer,Cultura, Ind.
Comércio
2.08.00.27.812.0010.2.0066 - 3.3.90.30.00 APOIO E
INCENTIVO AO DESPORTO - - - - - R$ 500,00
Total da Sub-Unidade 00 - R$ 500,00
Total da Unidade 8 - R$ 500,00
Total Geral - R$ 22.590,00
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 SAÚDE
Sub-Unidade 02 - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
2.05.02.10.302.0004.2.0035 - 3.3.93.39.00 DESENVOLV. DE AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
- - - - - R$ 20.000,00
Total da Sub-Unidade 02 - R$ 20.000,00
Total da Unidade 5 - R$ 20.000,00
Unidade 10 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA
SOCIAL
Sub-Unidade 02 - FUNDO MUN. DA CRIANÇA E DO
ADOLESCENTE
2.10.02.08.243.0012.2.0083 - 3.3.90.36.00 PROGRAMA
FAMÍLIA ACOLHEDORA - - - - - R$ 2.590,00
Total da Sub-Unidade 02 - R$ 2.590,00
Total da Unidade 10 - R$ 2.590,00
Total Geral - R$ 22.590,00
Art. 3 - Este decreto entra em vigor na data de sua
publicação.
Prefeitura Municipal de ANDRELÂNDIA, 09 de Agosto
de 2018
FRANCISCO CARLOS RIVELLI
PREFEITO MUNICIPAL
Decreto N° 170 - de 10 de Agosto de 2018
Abre Crédito Suplementar no Valor de R$ 600,00 as
dotações do Município de ANDRELÂNDIA
O Prefeito de ANDRELÂNDIA, no uso de suas atribuições, e devidamente autorizado pelo disposto na Lei n°
2064, 22 de Dezembro de 2017
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 SAÚDE
Sub-Unidade 03 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE
2.05.03.10.305.0004.2.0038 - 3.3.90.30.00 DESENVOLVIMENTO DO CONTROLE EPIDEMIOLÓGICO
- - - - - R$ 600,00
Total da Sub-Unidade 03 - 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 SAÚDE
Sub-Unidade 03 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE
2.05.03.10.305.0004.2.0038 - 3.3.90.36.00 DESENVOLVIMENTO DO CONTROLE EPIDEMIOLÓGICO
- - - - - R$ 600,00
Total da Sub-Unidade 03 - 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, 10 de Agosto
de 2018
FRANCISCO CARLOS RIVELL
PREFEITO MUNIPAL
Decreto n° 173, de 20 de Agosto de 2018
Altera a fonte de recursos nas seguintes dotações 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 ANDRELÂNDIA:
Dotação: 3.3.90.39.00.2.05.02.10.302.0004.2.003
5 DESENVOLV. DE AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
Fonte Acrescida 00.01.49 TRANSFERENCIAS DE
RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA
COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALA
Fonte Decrescida: 00.01.02 RECEITAS DE IMPOSTOS
E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS-SAÚDE
Valor: 800,00
TOTAL 800,00
Prefeitura Municipal de ANDRELÂNDIA, 20 de Agosto
de 2018
FRANCISCO CARLOS RIVELLI
PREFEITO MUNICIPAL
Decreto N° 174 - de 20 de Agosto de 2018
Abre Crédito Suplementar no Valor de R$ 7.000,00 as
dotações do Município de ANDRELÂNDIA
O Prefeito de ANDRELÂNDIA, no uso de suas atribuições, e devidamente autorizado pelo disposto na Lei n°
2064, 22 de Dezembro de 2017
Decreta:
Art. 1 - Fica aberto Crédito Suplementar no valor de
R$ 7.000,00 ( sete mil reais ) as seguintes dotações do
Municipio de ANDRELÂNDIA.
Orgão 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRELÂNDIA
Unidade 05 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Sub-Unidade 03 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE
2.05.03.10.305.0004.2.0038 - 3.3.90.30.00 DESENVOLVIMENTO DO CONTROLE EPIDEMIOLÓGICO
- - - - - R$ 500,00
2.05.03.10.304.0004.2.0037 - 3.3.90.39.00 DESENVOLVIMENTO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA - R$ 6.500,00
Total da Sub-Unidade 03 - R$ 7.000,00
Total da Unidade 5 - R$ 7.000,00
Total Geral - R$ 7.000,00
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 SAÚDE
Sub-Unidade 03 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE
2.05.03.10.304.0004.2.0037 - 3.1.90.11.00 DESENVOLVIMENTO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA - - - - - R$
7.000,00
Total da Sub-Unidade 03 - R$ 7.000,00
Total da Unidade 5 - R$ 7.000,00
Total Geral - R$ 7.000,00
Art. 3 - Este decreto entra em vigor na data de sua
publicação.
Prefeitura Municipal de ANDRELÂNDIA, 20 de Agosto
de 2018
FRANCISCO CARLOS RIVELLI
PREFEITO MUNICIPAL
Decreto N° 175 - de 21 de Agosto de 2018
Abre Crédito Suplementar no Valor de R$ 9.000,00 as
dotações do Município de ANDRELÂNDIA
O Prefeito de ANDRELÂNDIA, no uso de suas atribuições, e devidamente autorizado pelo disposto na Lei n°
2064, 22 de Dezembro de 2017
Decreta:
Art. 1 - Fica aberto Crédito Suplementar no valor de
R$ 9.000,00 ( nove mil reais ) as seguintes dotações do
Municipio de ANDRELÂNDIA.
Orgão 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRELÂNDIA
Unidade 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
E OBRAS
Sub-Unidade 00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
E OBRAS
2.03.00.15.451.0002.2.0017 - 3.3.90.30.00 REVITAL.
MANUT. DE VIAS URBANAS E ÁREAS PÚBLICAS - - - - R$ 9.000,00
Total da Sub-Unidade 00 - R$ 9.000,00
Total da Unidade 3 - R$ 9.000,00
Total Geral - R$ 9.000,00
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 07 - SEC. AGRIC. PEC. ABAST. E MEIO
AMBIENTE
Sub-Unidade 00 - SEC. AGRIC. PEC. ABAST. E MEIO
AMBIENTE
2.07.00.20.606.0007.2.0060 - 3.1.90.04.00 DESENVOLVIMENTO DE HORTAS E VIVEIROS - - - - - R$ 9.000,00
Total da Sub-Unidade 00 - R$ 9.000,00
Total da Unidade 7 - R$ 9.000,00
Total Geral - R$ 9.000,00
Art. 3 - Este decreto entra em vigor na data de sua
publicação.
Prefeitura Municipal de ANDRELÂNDIA, 21 de Agosto
de 2018
FRANCISCO CARLOS RIVELLI
PREFEITO MUNICIPAL
Decreto N° 176 - de 22 de Agosto de 2018
Abre Crédito Suplementar no Valor de R$ 1.500,00 as
dotações do Município de ANDRELÂNDIA
O Prefeito de ANDRELÂNDIA, no uso de suas atribuições, e devidamente autorizado pelo disposto na Lei n°
2064, 22 de Dezembro de 2017
Decreta:
Art. 1 - Fica aberto Crédito Suplementar no valor de
R$ 1.500,00 ( um mil e quinhentos reais ) as seguintes
dotações do Municipio de ANDRELÂNDIA.
Orgão 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRELÂNDIA
Unidade 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
E OBRAS
Sub-Unidade 00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
E OBRAS
2.03.00.15.122.0001.2.0014 - 3.3.90.39.00 MANUTENÇÃO OFICINA E SERRARIA - - - - - R$ 1.500,00
Total da Sub-Unidade 00 - R$ 1.500,00
Total da Unidade 3 - R$ 1.500,00
Total Geral - R$ 1.500,00
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 07 - SEC. AGRIC. PEC. ABAST. E MEIO
AMBIENTE
Sub-Unidade 00 - SEC. AGRIC. PEC. ABAST. E MEIO
AMBIENTE
2.07.00.20.606.0007.2.0060 - 3.1.90.04.00 DESENVOLVIMENTO DE HORTAS E VIVEIROS - - - - - R$ 1.500,00
Total da Sub-Unidade 00 - R$ 1.500,00
Total da Unidade 7 - R$ 1.500,00
Total Geral - R$ 1.500,00
Art. 3 - Este decreto entra em vigor na data de sua
publicação.
Prefeitura Municipal de ANDRELÂNDIA, 22 de Agosto
de 2018
FRANCISCO CARLOS RIVELLI
Decreto n° 177, de 23 de Agosto de 2018
Altera a fonte de recursos nas seguintes dotações 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 ANDRELÂNDIA:
Dotação: 3.3.90.30.00.2.05.02.10.302.0004.2.0036
DESENVOLVIMENTO DO HOSPITAL MUNICIPAL
Fonte Acrescida: 00.01.49 TRANSFERENCIAS DE
RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA
COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALA
Fonte Decrescida: 00.01.02 RECEITAS DE IMPOSTOS
E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS-SAÚDE
Valor: 10.000,00
TOTAL 10.000,00
Prefeitura Municipal de ANDRELÂNDIA, 23 de Agosto
de 2018
FRANCISCO CARLOS RIVELLI
PREFEITO MUNICIPAL
Decreto N° 178 - de 24 de Agosto de 2018
Abre Crédito Suplementar no Valor de R$ 10.500,00 as
dotações do Município de ANDRELÂNDIA
O Prefeito de ANDRELÂNDIA, no uso de suas atribuições, e devidamente autorizado pelo disposto na Lei n°
2064, 22 de Dezembro de 2017
Decreta:
Art. 1 - Fica aberto Crédito Suplementar no valor de
R$ 10.500,00 ( dez mil e quinhentos reais ) as seguintes
dotações do Municipio de ANDRELÂNDIA.
Orgão 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRELÂNDIA
Unidade 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
E OBRAS
Sub-Unidade 00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
E OBRAS
2.03.00.04.122.0001.2.0011 - 3.3.90.30.00 GESTÃO
ADM. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E OBRAS - - - - R$ 10.000,00
2.03.00.15.451.0002.2.0015 - 3.3.90.30.00 REVITALIZ.
E MANUT. DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS - - - - -

R$ 500,00
Total da Sub-Unidade 00 - R$ 10.500,00
Total da Unidade 3 - R$ 10.500,00
Total Geral - R$ 10.500,00
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 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 - 3.1.90.04.00 APOIO AO
PRODUTOR RURAL - - - - - R$ 10.500,00
Total da Sub-Unidade 00 - R$ 10.500,00
Total da Unidade 7 - R$ 10.500,00
Total Geral - R$ 10.500,00
Art. 3 - Este decreto entra em vigor na data de sua
publicação.
Prefeitura Municipal de ANDRELÂNDIA, 24 de Agosto
de 2018
FRANCISCO CARLOS RIVELLI
PREFEITO MUNICIPAL
Decreto N° 179 - de 28 de Agosto de 2018
Abre Crédito Suplementar no Valor de R$ 71.266,48 as
dotações do Município de ANDRELÂNDIA
O Prefeito de ANDRELÂNDIA, no uso de suas atribuições, e devidamente autorizado pelo disposto na Lei n°
2064, 22 de Dezembro de 2017
Decreta:
Art. 1 - Fica aberto Crédito Suplementar no valor de R$
71.266,48 ( setenta e um mil, duzentos e sessenta e seis
reais e quarenta e oito centavos ) as
seguintes dotações do Municipio de ANDRELÂNDIA.
Orgão 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRELÂNDIA
Unidade 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
E OBRAS
Sub-Unidade 00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
E OBRAS
2.03.00.17.512.0003.2.0021 - 3.1.90.04.00 DESENVOLVIMENTO DA REDE DE ESGOTO - - - - - R$ 4.000,00
2.03.00.26.782.0002.2.0025 - 3.1.90.04.00 DESENVOLVIMENTO DAS ESTRADAS VICINAIS - - - - - R$
19.000,00
2.03.00.04.122.0001.9.0007 - 3.1.90.91.00 PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS - - - - - R$ 6.092,48
2.03.00.04.122.0001.2.0011 - 3.3.90.47.00 GESTÃO
ADM. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E OBRAS - - - - R$ 1.800,00
Total da Sub-Unidade 00 - R$ 30.892,48
Total da Unidade 3 - R$ 30.892,48
Unidade 04 - SECRETARIA DE SAÚDE
Sub-Unidade 01 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA
SAÚDE
2.04.01.10.122.0001.2.0027 - 3.3.90.39.00 GESTÃO
ADMINISTRATIVA DA SAÚDE - - - - - R$ 5.000,00
Total da Sub-Unidade 01 - R$ 5.000,00
Total da Unidade 4 - R$ 5.000,00
Unidade 05 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Sub-Unidade 01 - ATENÇÃO BÁSICA
2.05.01.10.301.0004.2.0029 - 3.3.90.36.00 DESENVOLVIMENTO DO PSF/ PCAS / PSB - - - - - R$ 5.000,00
Total da Sub-Unidade 01 - R$ 5.000,00
Total da Unidade 5 -R$ 5.000,00
Unidade 06 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Sub-Unidade 00 - Secretaria de Educação
2.06.00.12.364.0001.2.0043 - 3.1.90.04.00 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO SUPERIOR - - - - - R$ 3.000,00
Total da Sub-Unidade 00 - R$ 3.000,00
Sub-Unidade 01 - Fundo Municipal de Educação
2.06.01.12.361.0006.2.0049 - 3.1.90.16.00 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - - - - - R$
2.000,00
2.06.01.12.122.0001.2.0045 - 3.3.90.36.00 GESTÃO
ADMINISTRATIVA DA EDUCAÇÃO - - - - - R$ 15.000,00
2.06.01.12.361.0006.2.0049 - 3.3.90.47.00 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - - - - - R$
2.040,00
Total da Sub-Unidade 01 - R$ 19.040,00
Total da Unidade 6 - R$ 22.040,00
Unidade 08 - SEC. ESPORTE, LAZER, CULT., IND.
COMÉRCIO
Sub-Unidade 00 - Sec. Esporte,Lazer,Cultura, Ind.
Comércio
2.08.00.27.812.0010.2.0066 - 3.3.90.47.00 APOIO E
INCENTIVO AO DESPORTO - - - - - R$ 134,00
Total da Sub-Unidade 00 - R$ 134,00
Total da Unidade 8 - R$ 134,00
Unidade 09 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA
SOCIAL
Sub-Unidade 00 - Secretaria de Assistência Social
2.09.00.08.122.0013.2.0071 - 3.1.90.16.00 GESTÃO
ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - - - - - R$
1.000,00
2.09.00.08.122.0013.2.0071 - 3.3.90.93.00 GESTÃO
ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - - - - - R$
200,00
Total da Sub-Unidade 00 - R$ 1.200,00
Total da Unidade 9 - R$ 1.200,00
Unidade 10 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA
SOCIAL
Sub-Unidade 01 - FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
2.10.01.08.244.0011.2.0080 - 3.1.90.04.00 MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO CRAS PAIF
- - - - - R$ 5.000,00
2.10.01.08.244.0011.2.0079 - 3.3.90.47.00 OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA IGD-M
- - - - - R$ 2.000,00
Total da Sub-Unidade 01 - R$ 7.000,00
Total da Unidade 10 - R$ 7.000,00
Total Geral - R$ 71.266,48
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
2.02.00.04.122.0001.2.0009 - 3.1.90.11.00 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
Unidade 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
E OBRAS
Sub-Unidade 00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
E OBRAS
2.03.00.04.122.0001.2.0011 - 3.1.90.11.00 GESTÃO
ADM. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E OBRAS - - - - R$ 23.000,00
2.03.00.04.122.0001.9.0008 - 3.1.90.91.00 PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS JUDICIAIS - - - - - R$ 6.092,48
2.03.00.04.122.0001.2.0011 - 3.3.90.36.00 GESTÃO
ADM. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E OBRAS - - - - R$ 1.800,00
Total da Sub-Unidade 00 - R$ 30.892,48
Total da Unidade 3 - R$ 30.892,48
Unidade 05 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Sub-Unidade 01 - ATENÇÃO BÁSICA
2.05.01.10.301.0004.2.0029 - 3.1.90.11.00 DESENVOLVIMENTO DO PSF/ PCAS / PSB - - - - - R$ 5.000,00
Total da Sub-Unidade 01 - R$ 5.000,00
Sub-Unidade 02 - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
2.05.02.10.302.0004.2.0032 - 3.3.90.30.00 CENTRO DE
APOIO PSICO SOCIAL CAPS - - - - - R$ 200,00
2.05.02.10.302.0004.2.0032 - 3.3.90.36.00 CENTRO DE
APOIO PSICO SOCIAL CAPS - - - - - R$ 1.200,00
2.05.02.10.302.0004.2.0032 - 3.3.90.39.00 CENTRO DE
APOIO PSICO SOCIAL CAPS - - - - - R$ 3.600,00
Total da Sub-Unidade 02 - R$ 5.000,00
Total da Unidade 5 - R$ 10.000,00
Unidade 06 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Sub-Unidade 01 - Fundo Municipal de Educação
2.06.01.12.122.0001.2.0045 - 3.1.90.11.00 GESTÃO
ADMINISTRATIVA DA EDUCAÇÃO - - - - - R$ 15.000,00
2.06.01.12.361.0006.2.0049 - 3.1.90.11.00 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - - - - - R$
2.000,00
2.06.01.12.365.0006.2.0051 - 3.3.90.36.00 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR - - - - - R$
2.040,00
Total da Sub-Unidade 01 - R$ 19.040,00
Total da Unidade 6 - R$ 19.040,00
Unidade 08 - SEC. ESPORTE, LAZER, CULT., IND.
COMÉRCIO
Sub-Unidade 00 - Sec. Esporte,Lazer,Cultura, Ind.
Comércio
2.08.00.27.812.0010.2.0066 - 3.3.90.39.00 APOIO E
INCENTIVO AO DESPORTO - - - - - R$ 134,00
Total da Sub-Unidade 00 - R$ 134,00
Total da Unidade 8 - R$ 134,00
Unidade 09 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA
SOCIAL
Sub-Unidade 00 - Secretaria de Assistência Social
2.09.00.08.122.0013.2.0071 - 3.1.90.11.00 GESTÃO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - R$ 1.000,00
2.09.00.08.122.0013.2.0071 - 3.3.90.36.00 GESTÃO
ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - - - - - R$
200,00
Total da Sub-Unidade 00 - R$ 1.200,00
Total da Unidade 9 - R$ 1.200,00
Unidade 10 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA
SOCIAL
Sub-Unidade 01 - FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
2.10.01.08.244.0011.2.0080 - 3.3.90.30.00 MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO CRAS PAIF
- - - - - R$ 2.000,00
2.10.01.08.244.0011.2.0079 - 3.3.90.36.00 OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA IGD-M
- - - - - R$ 5.000,00
Total da Sub-Unidade 01 - R$ 7.000,00
Total da Unidade 10 - R$ 7.000,00
Total Geral -R$ 71.266,48
Art. 3 - Este decreto entra em vigor na data de sua
publicação.
Prefeitura Municipal de ANDRELÂNDIA, 28 de Agosto
de 2018
FRANCISCO CARLOS RIVELLI
PREFEITO MUNICIPAL
Decreto n° 180, de 28 de Agosto de 2018
Altera a fonte de recursos nas seguintes dotações 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 ANDRELÂNDIA:
Dotação / Fonte Acrescida / Fonte Decrescida / Valor
3.1.90.04.00.2.05.01.10.301.0004.2.0030 DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA
00.01.02 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS-SAÚDE
00.01.48 TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS
PARA ATENÇÃO BASICA
10.000,00
3.1.90.04.00.2.10.01.08.244.0011.2.0080 MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO CRAS PAIF
00.01.29 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
00.01.56 TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (FEAS)
4.814,00
3.1.90.11.00.2.06.01.12.122.0001.2.0045 GESTÃO
ADMINISTRATIVA DA EDUCAÇÃO
00.01.01 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
00.01.19 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB(APLICAÇÃO EM OUTRAS DESPESAS DA EDUCAÇÃO
BÁSICA)
15.000,00
3.1.90.11.00.2.06.01.12.365.0006.2.0051 DESENVOLVIMENTO 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 - EDUCAÇÃO
10.000,00
3.1.90.16.00.2.06.01.12.365.0006.2.0051 DESENVOLVIMENTO 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 - EDUCAÇÃO
200,00
3.3.90.30.00.2.05.02.10.302.0004.2.0036 DESENVOLVIMENTO DO HOSPITAL MUNICIPAL
00.01.49 TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS
PARA ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE
AMBULATORIAL E HOSPITALA
00.01.02 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS-SAÚDE
10.000,00
3.3.90.39.00.2.04.01.10.122.0001.2.0027 GESTÃO
ADMINISTRATIVA DA SAÚDE
00.01.02 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS-SAÚDE
00.01.55 TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO
FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE
3.700,00
4.4.90.52.00.2.05.05.10.302.0004.1.0015 AQUIS. DE
EQUIPAMENTOS E MOBÍLIA P/ HOSPITAL
00.01.49 TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS
PARA ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE
AMBULATORIAL E HOSPITALA
00.01.23 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS A SAÚDE
7.000,00
TOTAL 60.714,00
Prefeitura Municipal de ANDRELÂNDIA, 28 de Agosto
de 2018
FRANCISCO CARLOS RIVELLI
PREFEITO MUNICIPAL

Quarta-feira, 31 de outubro de 2018

Regional

Jair Bolsonaro, do PSL é
eleito presidente do Brasil

Novo presidente tomará posse em 1º de janeiro de 2019 e
foi eleito com mais de 56,8% dos votos válidos
Jair Messias Bolsonaro, do
PSL, foi eleito o 38º presidente
da República neste domingo (28)
ao derrotar em segundo turno o
petista Fernando Haddad, interrompendo um ciclo de vitórias do
PT que vinha desde 2002. Capitão reformado do Exército, tem 63
anos, é o 16º militar a ocupar o
cargo, sendo o 3º eleito pelo voto
direto. Deputado federal desde
1991, se elegeu com promessas
de reformas liberais na economia e um discurso conservador,
contrário à corrupção, ao PT e ao
próprio sistema político.
A vitória foi confirmada às
19h18, quando, com 94,44%
das seções apuradas, Bolsonaro alcançou 55.205.640 votos
(55,54% dos válidos) e não podia
mais ser ultrapassado por Haddad, que naquele momento somava 44.193.523 (44,46%). Com
100% das seções apuradas, Bolsonaro recebeu 57.797.073 votos
(55,13%) e Haddad, 47.039.291
(44,87%). Sendo o mais votado
no Sul de Minas.
Vo t o s b r a n c o s f o r a m
2.486.591 (2,14%), nulos
8.608.088 (7,43%) e abstenção
31.371.417 (21,30%).
No discurso da vitória, Bolsonaro afirmou que o novo
governo será um “defensor da
Constituição, da democracia e
da liberdade”.
“Faço de vocês minhas testemunhas de que esse governo
será um defensor da Constituição, da democracia e da liberdade. Isso é uma promessa, não de
um partido, não é a palavra vã
de um homem, é um juramento
a Deus”, afirmou.
Bolsonaro afirmou no discurso que assumiu o compromisso
de fazer um “governo decente”,
formado por pessoas com o
propósito de transformar o Brasil
em uma “grande, próspera, livre
e grande nação”.
Bolsonaro declarou que a
“liberdade é um princípio fundamental” e citou como exemplos
a liberdade de ir e vir, político e
religiosa, de informar e de ter
opinião e de fazer escolhas.
“Como defensor da liberdade, vou guiar um governo que
defenda e proteja os direitos do

Foto: Tânia Rêgo/Agência Brasil

Bolsonaro declarou que seu governo “respeitará de verdade a federação”

cidadão que cumpre seus deveres e respeita a leis. Elas são
para todos porque assim será o
nosso governo: constitucional e
democrático”, declarou o presidente eleito.
O presidente eleito declarou
que a futura administração precisa criar condições para “que
todos cresçam”. Segundo ele,
o governo federal vai reduzir
estrutura e burocracia e cortará
“desperdícios e privilégios”.
“Nosso governo vai quebrar
paradigmas, vamos confiar nas
pessoas, vamos desburocratizar, simplificar e permitir que o
cidadão, o empreendedor, tenha
mais liberdade e construir o seu
futuro. Vamos desamarrar o
Brasil”, declarou.
Bolsonaro declarou que seu
governo “respeitará de verdade
a federação”, garantindo que os
recursos federais cheguem aos
estados e municípios. “Precisamos de mais Brasil e menos
Brasília”, disse.
Ele reafirmou a defesa do direito de propriedade e destacou
a intenção de realizar de reformas, mas não disse no discurso
quais seriam.
O presidente eleito declarou
que seu governo quebrará o
“ciclo vicioso do crescimento da
dívida” para estimular investimentos e gerar empregos.
“Emprego, renda e equilíbrio fiscal é o nosso compromisso para ficarmos mais
próximos de oportunidades e

trabalho para todos”, afirmou.
No discurso, Bolsonaro ainda
agradeceu às equipes da Santa
Casa de Juiz de Fora (MG) e do
hospital Albert Einstein, de São
Paulo, locais pelos quais passou
após o atentado no qual recebeu
uma facada em setembro, durante ato de campanha.
Bolsonaro disse que os jovens do país vivem um período
de estagnação econômica e prometeu que isso mudará, já que,
afirmou que governará “com os
olhos nas futuras gerações, e
não na próxima eleição”.
Sobre as relações com outros países, disse que libertará
o “Brasil e o Itamaraty” – o presidente eleito é crítico do apoio
dos governos petistas a países
como Venezuela e Cuba. Ele
ainda defendeu buscar relações
bilaterais com países que agreguem valor econômico e tecnológico aos produtos brasileiros.
“Libertaremos o Brasil e o
Itamaraty das relações internacionais com viés ideológico
a que foram submetidos nos
últimos anos. O Brasil deixará de
estar apartado das nações mais
desenvolvidas”, declarou.
Questionado após a leitura do
discurso sobre a divisão do Brasil,
Bolsonaro disse que trabalhará
para “pacificar o Brasil”.
“Não sou Caxias [Duque de
Caxias], mas sigo o exemplo desse grande herói brasileiro. Vamos
pacificar o Brasil e, sob a Constituição e as leis, vamos constituir

uma grande nação”, declarou.
Sobre a montagem do futuro
governo, o presidente eleito
afirmou que três nomes estão
acertados – em entrevistas anteriores, Bolsonaro havia declarado que Onyx Lorenzoni será
o ministro da Casa Civil, Paulo
Guedes o ministro da Fazenda
e o general Augusto Heleno,
ministro da Defesa.
O presidente eleito ainda
disse que “está quase certo”
que o Marcos Pontes, o primeiro
astronauta brasileiro a ir para o
espaço, fará parte do governo.
Bolsonaro não citou qual
seria o cargo ocupado por Pontes, cotado nos bastidores para
assumir um ministério na área de
ciência e tecnologia. Os demais
integrantes do governo será
anunciado “com muita cautela”,
segundo o presidente eleito.
Jair Bolsonaro materializou
em votos o apoio que cultivou
e ampliou a partir das redes
sociais e em viagens pelo Brasil
para obter o mandato de presidente de 2019 a 2022.
Na campanha, por meio das
redes sociais e do aplicativo de
mensagens WhatsApp, apostou
em um discurso conservador nos
costumes, de aceno liberal na economia, de linha dura no combate à
corrupção e à violência urbana e
opositor do PT e da esquerda.
Com isso, se tornou um
fenômeno eleitoral ao vencer
a corrida presidencial filiado a
uma legenda sem alianças formais com grandes partidos, com
pouco tempo na propaganda
eleitoral de rádio e TV e distante
das ruas na maior parte da campanha, em razão do atentado no
qual sofreu uma facada que o
perfurou no abdômen.
Após quatro vitórias consecutivas do PT em eleições presidenciais (2002, 2006, 2010 e 2014), o
novo presidente eleito se apresenta
como um político de direita.
Vitorioso na primeira vez em
que se candidatou a presidente, Bolsonaro sucederá Michel
Temer (MDB), vice de Dilma
Rousseff (PT) que assumiu o
governo em 2016 devido ao
impeachment da petista.
Com informações do G1

Romeu Zema, do Novo, é eleito
governador de Minas Gerais
Novo presidente tomará posse em 1º de janeiro de 2019 e
foi eleito com mais de 56,8% dos votos válidos
Foto: Raquel Freitas/G1

O candidato Romeu Zema,
do partido Novo, foi eleito neste
domingo (28) o novo governador
de Minas Gerais. O candidato
do Novo, vencedor do 1º turno,
voltou a derrotar Antonio Anastasia (PSDB) no 2º turno e vai
governar o estado a partir de 1º
de janeiro de 2019, no lugar de
Fernando Pimentel (PT).
Com 100% das urnas apuradas, segundo o Tribunal Superior
Eleitoral, Zema teve 71,80% dos
votos válidos (6.963.806 votos)
e Anastasia teve 28,20% dos votos válidos (2.734.535 votos) . O
tucano teve menos votos do que
no primeiro turno, quando teve
votação de 2.814.704 eleitores.
Votos brancos (476.483)
e nulos (1.889.351) somaram 2.365.834. Houve ainda
3.631.177 abstenções. Somados
brancos, nulos e abstenções,
chega-se a 5.997.011votos,
mais que o dobro dos votos de
Antonio Anastasia. Os votos válidos totalizaram 9.698.449.
No Sul de Minas o novo governador também foi o mais votado.
“Vou fazer um governo escutando. E a partir de agora
eu deixo de ser o candidato
de muitos para me tornar o
governador de todos”, disse
Zema em seu discurso da
vitória. “Fui o candidato que
mais visitou cidades, que mais
trabalhou. E o mais importante, sem gastar R$ 1 de recurso
público”. “Quero deixar claro a
gravidade da situação do estado de Minas Gerais. Comparo
ele com um doente terminal
e nós vamos precisar tomar
medidas urgentes isso vai ser
essencial”, completou.
Na festa da vitória, Zema
agradeceu ao povo mineiro que
deu a ele um voto de confiança.
“Tivemos uma votação muito
expressiva, o que comprova que
as pessoas querem mudança”,
disse. Completando 54 anos

Romeu Zema comemora aniversário e vitória em BH
neste domingo, ele afirmou que
foi uma “feliz coincidência” o
aniversário e a vitória nas urnas.
Miliatantes do Novo o receberam
cantando “parabéns”.
O novo governador do estado disse que a política tem que
estar mais democratizada e que
não pode estar com um grupo
fechado. Afirmou ainda que situações como atraso de salário
demandam medidas urgentes.
“Os professores recebendo
atrasado, os militares a mesma coisa, os pensionistas do
estado também, as prefeituras sem os repasses. Então,
isso tudo demanda medidas
urgentes. Não dá para ficar
esperando”, disse.
Ele acrescentou que essas
medidas poderão ser impopulares, mas não detalhou
quais seriam. “Não tem como
viabilizar um estado falido sem
você, em alguns momentos,
adotar medidas no sentido de
equalizar aí a questão do fluxo
de caixa, que é o grande problema”, pontuou, reafirmando
que haverá cortes em cargos
de indicação política.
Segundo ele, a equipe de
transição será constituída a

partir desta segunda-feira (29),
mas ainda não há definição de
nomes do secretariado.
Sobre as privatizações, afirmou que estão nos planos mais
adiante. Entretanto, ponderou
que, neste momento, a venda de
estatais “não seria um bom negócio” para os mineiros porque
o valor de mercado delas estaria
“longe de resolver o problema
financeiro de Minas”.
O novo governador falou
ainda que recebeu uma ligação do candidato derrotado,
Anastasia.
Romeu Zema Neto nasceu
em Araxá, no Triângulo Mineiro,
tem 54 anos, é divorciado e pai
de dois filhos. Ele é empresário
e formado em Administração de
Empresas. Começou a trabalhar aos 11 anos. Foi cobrador,
frentista, balconista, estoquista,
caixa, comprador, vendedor,
analista de marketing, analista
comercial e gerente.
Em 1991, ele assumiu o
comando das Lojas Zema, na
época com quatro unidades,
hoje o Grupo Zema, do qual é
acionista, é composto por empresas que operam em cinco
ramos: Varejo de Eletrodomés-

ticos e Móveis, Distribuição de
Combustível, Concessionárias
de Veículos, Serviços Financeiros e Autopeças, com atuação
em Minas Gerais, São Paulo,
Goiás, Mato Grosso do Sul,
Bahia e Espírito Santo.
Zema disputou a primeira
eleição de sua vida, e sai vitorioso no pleito pelo partido Novo,
do qual é filiado desde janeiro de
2018. Esta também é a primeira
vez que a legenda elege um governador de estado no país.
O Novo foi fundado em 12
de fevereiro de 2011 e teve o
registro deferido pelo Tribunal
Superior Eleitoral em setembro
de 2015. Esta é a segunda eleição que o partido disputa.
Na eleição para governador,
Zema esteve em terceiro, atrás
de Antonio Anastasia (PSDB)
e do governador Fernando
Pimentel (PT), nas pesquisas
durante parte da campanha.
Na última semana do 1º turno,
começou a subir nas pesquisas
e terminou na 1ª primeira colocação com 42,73 % dos votos
válidos. Ele disputou o 2º turno
com o senador Antonio Anastasia, mantendo-se sempre à
frente com ampla vantagem
nas pesquisas.
Durante a campanha, o
plano de governo do candidato
sofreu alterações em pontos
polêmicos, como a proposta de
privatizar a Companhia Energética de Minas Gerais (Cemig) e a
Companhia de Saneamento de
Água de Minas Gerais (Copasa).
Zema voltou atrás com relação
a esta proposta.
Com um patrimônio declarado de R$ 69,7 milhões, o candidato firmou um compromisso em
cartório de que só irá receber o
salário após o pagamento para
todo o funcionalismo. O compromisso também foi feito pelo seu
vice, Paulo Brant (Novo).
Fonte: G1 Minas
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Trabalho voluntário:
uma forma de
expressão?
Por Luziana Karla
Braga de Souza
Este texto é uma versão
condensada da dissertação de
mestrado cujo tema são as representações sociais do trabalho voluntário, realizado por um grupo
de voluntários atuantes na Associação do Voluntariado Vida Viva,
localizada em Varginha/MG.
A importância econômica
e social desse tipo de trabalho
na sociedade contemporânea
pode ser vista como espaço de
conhecimento em construção,
representando um dos eixos de
sustentação das organizações
não governamentais (ONGs),
onde tem sido exercido predominantemente. [1]
O conceito de “voluntariado”
ganhou status jurídico no Brasil
a partir da Lei 9.608/98, que
classificou o serviço como uma
atividade não remunerada, prestada por pessoa física à entidade
pública de qualquer natureza
ou às instituições privadas de
sem fins lucrativos, que tenham
objetivos cívicos, culturais, educacionais, científicos, recreativos
ou de assistência social. [2]
A compreensão da atividade
passa pelos principais conceitos
e definições teóricas sobre o
voluntariado, com ênfase ao
denominado voluntariado social
ou novo voluntariado. O trabalho
em nossa sociedade contemporânea se reveste de variadas
formas de expressão, onde o
voluntariado é umas dessas
maneiras que o trabalho possui
de se expressar. [3]
O trabalho voluntário, inicialmente, era visto como uma atividade não remunerada de caráter
social e criativo. No fim do século
XX, o conceito foi reformulado,
passando a ser entendido como
um espaço de cidadania e responsabilidade social, que denota
um sentido de bem-estar, de participação nas relações sociais e
de desprendimento de benefícios
financeiros. Apesar de não ser
uma atividade recente, o trabalho
voluntário tem sido discutido em
seu aspecto gerencial e em questões de cidadania e solidariedade,
como uma maneira de se atender
às novas demandas sociais. [4]
O trabalho remunerado e
o voluntário são considerados
complementares e as percepções acerca deles são importantes para a sua compreensão.
A característica fundamental da
atividade voluntária, que a distingue do trabalho remunerado,
é de que, enquanto nesse último
o vínculo é definido, inicialmente, por meio de um contrato
utilitário, na primeira há outras
motivações e influências, que
conduzem a uma relação menos
utilitária e mais substantiva [5].
Assim, o elemento basilar do
voluntariado e a sua definição
estão, geralmente, associados ao
sentido de uma ação espontânea
de oferecer ajuda ao outro. Para
Caldana e Figueiredo (2008), o
trabalho voluntário é visto como
um modo de construção da subjetividade, havendo uma diversidade
de sentidos. Nessa multiplicidade
de sentidos, esses autores concluíram que o voluntariado pode
significar uma relação de ajuda e
uma troca de experiências, bem
como um elemento de formação
de identidade social [6].
A visibilidade desta atividade somente ocorreu nas
últimas décadas em virtude
das lutas em prol dos direitos
humanos, civis e sociais, passando a ser percebida como
uma ação de cidadania e direcionada ao bem público [7].
Na atualidade, o voluntariado é
visto como constructo histórico em
desenvolvimento. Nesse caminho,
o trabalho voluntário se tornou
portador de uma dimensão política
e solidária, posto que através de
forças motivacionais subjetivas e
internas, transmuda-se em uma

forma de exercício da cidadania e
de solidariedade social [8].
O elemento novo que aparece na concepção é a cidadania
participativa, com o viés da
motivação pessoal, atrelado à
questão religiosa, bem como
um viés social [9]. Segundo Dal
Rio uma das naturezas sociais
do trabalho voluntário se orienta
por postura crítica diante dos
problemas, quando o indivíduo
opta pelo engajamento. [8]
O engajamento essencialmente crítico leva em conta a postura
do Estado frente às necessidades
dos cidadãos brasileiros. O engajamento na busca por soluções
dos problemas sociais não está
fundamentalmente ligado a uma
perspectiva crítica. Na maioria
dos casos, ocorre justamente o
contrário, inexistindo a compreensão da estrutura e dinâmica social
quando se assume as responsabilidades que são do Estado. Na
verdade, o Estado deveria ser
cobrado para que efetivamente
cumpra com o seu papel e os cidadãos conscientizados a lutarem
por seus direitos.
Desse modo, esse novo voluntário refletiria um tipo de comprometimento da sociedade para
assumir res¬ponsabilidades no
enfrentamento de problemas
sociais, embora não tenha
capacidade de resolvê-los. A
solidariedade e reciprocidade
das relações pessoais e sociais baseiam-se em ações na
maioria das vezes, de cunho
assistencialista.
O sentido desta atividade
passou por transformações,
evoluindo de um sentido inicial
relacionado quase que exclusivamente à caridade religiosa e
doação assistencialista, quando
possuía um sentido de obrigação, para nova postura cidadã e
solidária, de busca por resultado
social, dentro de uma relação
dialética, entre quem doa e
quem recebe a doação.
É importante lembrar que
essas duas concepções (assistencialista e emancipatória) ainda convivem e coexistem mutuamente. Uma não foi excluída
em detrimento da outra. Ambas
refletem uma iniciativa particular
e espontânea, porém vinculada
ao comprometimento moral e
ao sentimento de obrigação
com a sociedade. Isso denota
a concepção de engajamento
voluntário, sendo uma tendência contemporânea pautada
em discursos garantidores dos
direitos dos cidadãos [10].
Esta suposta evolução e
mudança de sentido do voluntariado e do cidadão voluntário foi
mínima, já que tanto o voluntário
quanto o trabalho que ele realiza
se transmudam em uma única
ação. O que efetivamente mudou
foi o discurso em torno do tema.
O que antes era percebido sob o
mantra da caridade, atualmente
se desvela sob o signo de participação social cidadã.
Os propósitos neoliberais trouxeram a invenção de que o voluntariado ligado à caridade é “antigo”
e com isso o coloriram com uma
roupagem negativa. Foi criada
uma falsa imagem, designada de
mais moderna, considerando-se
a participação e engajamento
social. Tal perspectiva é útil aos
propósitos neoliberais de redução
do Estado, por exemplo, quando
justamente se cria essa nova
forma de percepção do trabalho
voluntário. Na verdade, a mudança ocorrida não passa de um mero
discurso, muito direcionado aos
interesses do grande capital e da
ideologia neoliberal.
Luziana Karla Braga de
Souza é advogada, professora
de graduação e pós graduação,
especialista em Direito Penal e
Processo Penal, além mestre
em Gestão Pública e Sociedade pela Universidade Federal
de Alfenas/MG.
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Aiuruoca promove o Feira Literária Anual
em Caxambu
1º Encontro de Sabores Evento
acontece entre os dias
Evento aconteceu entre os dias 12 e 13 de outubro

Fotos: Luís Felipe Soares

O 1º Encontro de Sabores de Aiuruoca foi um
sucesso! O evento aconteceu entre os dias 12 e 13
de outubro e foi realizado
pelo Espaço Casa Rosa, no
bairro rural da Pedra, em
Aiuruoca.
O evento surgiu com o
objetivo de promover e valorizar os produtores rurais e
seus produtos, com feira de
produtos, praça de alimentação, degustação, palestras e
musicalidade.
Os conteúdos abordados
durante o encontro foram
sobre a História da Culinária
de Aiuruoca e suas influências africanas, indígenas e
europeias, ministrado pelo
historiador Gilberto Alves
Furriel; degustação da Cerveja Bela Flora e sugestões
de harmonização, comandada por André Naverrete,
que é cervejeiro; Fernando
Gradim desmistificou curiosidades a respeito da Kombucha e falou sobre seus
benefícios, seguido de uma
farta degustação; a Cachaça
Tiê foi apresentada e servida
ao público por Cris Amin, que
falou sobre os paladares da
cachaça e o local onde ela
é produzida, na Guapiara;
Turismo Criativo foi tema
apresentado por Eloi Zanetti,
especialista em marketing;
Os Desafios do Azeite na
Mantiqueira, história de uma
produção orgânica de azeite
em Aiuruoca pelas produtoras Bel e Ângela; criação de
uma CSA, sigla que significa
Comunidades que Sustentam a Agricultura, palestrado
pelo agricultor Fernando
Revuelta, desenvolvedor de
um projeto sobre horticultura
e fungicultura em Aiuruoca
chamado Coletivo Terra Preta; A Arte da Fermentação
Natural, apresentada por
Bruno Conde, jovem que
com sua família, elaboram
diversos pratos com o broto
de bambu; A Farinha de Pinhão, produto desenvolvido
pela Sra. Ana Maciel Alves,
conhecida como Ana Rezadeira que, com sua família
e comunidade, elaboram as
quitandas Mãos da Serra,
do bairro dos Quatro Óleos;
exibição do filme O Ciclo do
Milho - Da Semente ao Artefato, da Associação Broto
Brasilis, projeto que ocorreu
na Escola Municipal Serra
do Papagaio; os músicos
Raphael Rocha & Leandro
Ruffino abrilhantaram com
a legítima música caipira; a
Folia de Reis da Pedra mostrou um pouco das ladainhas
do Santo Reis; Leo Carvalho
com uma viola e música raiz
tradicional e Eduardo Lara
com clássicos do MPB. Ainda houve oficina de broa de
fubá ministrado por Maria
Inês, em comemoração do
dia das crianças e sorteio de
cestas com produtos de Aiuruoca, que foram distribuídas
entre quatro ganhadores.
Segundo Luís Felipe Soares, um dos organizadores
do Encontro, o evento foi
um ambiente permeado pela
culinária, história, música,
criatividade, convívio social,

Evento aconteceu no Espaço Rosa
a troca de dos sabores e dos
saberes. “Foi um espaço para
refletirmos a importância dos
nossos hábitos alimentares,
a qualidade dos produtos
que consumimos, a origem
de cada ingrediente e a história que cada um carrega e
o intercâmbio entre produtores de diferentes partes de
Aiuruoca com os visitantes
do evento”, ressalta.
O cuidado com a identidade foi um ponto marcante. Várias atividades, também para as crianças, foram realizadas
Maira Helena da Silva, chefe
de cozinha e idealizadora
do Encontro de Sabores,
em conjunto com os participantes do evento criaram
um critério de participação
fundamental, de modo que
cada produto exposto ou
degustado no evento, fosse
feito com matéria prima originária de Aiuruoca, ou seja,
pelo menos 70% do produto,
deveria ser plantado, colhido
e produzido em Aiuruoca,
garantido assim dois dos Nos dois dias, várias pessoas foram prestigiar o encontro
principais objetivos do encontro, a regionalização e
originalidade.
“Nosso objetivo com este
encontro é garantir para as
pessoas que vieram saborear, tenham a compreensão
de que os alimentos foram
feitos com produtos originais
de Aiuruoca. Queremos ressignificar a qualidade de cada
produto e promover cada produtor com o trabalho honesto
que eles realizam. Visamos
estimular a culinária criativa O evento promoveu os produtores rural da cidade e região
de Aiuruoca, de modo que ela
ganhe mais reconhecimento
em nossa região e nos roteiros gastronômicos de Minas
Gerais. Uma característica
única que os alimentos de
Aiuruoca e região carregam,
é a sazonalidade, pois cada
estação permite você produzir e colher diferentes tipos
de alimentos, por exemplo,
e combinar o sabor com a
época do ano. Isso dá muito
mais originalidade ao produto
Alimentos foram produzidos usando ingredientes da cidade
e, consumir alimentos da
estação, melhor estimula a
saúde”. Diz Maira Helena,
formada em gastronomia e
uma das idealizadoras do
evento.
A próxima edição do Encontro de Sabores de Aiuruoca tem previsão para o
período do outono ou inverno.
As datas ainda não foram
definidas mas, certamente, ficaremos sabendo das
próximas novidades deste
saboroso encontro.
Próxima edição tem previsão para acontecer outuno ou inverno

Autor aiuruocano lança o livro
“Manuscritos do Tempo”
Evento acontecerá nos dias 08, 12 e 18 de dezembro
O livro Manuscritos
do Tempo, de autoria do
aiuruocano, Gilmar Batista
da Silva, é uma poética e
cultural narrativa do verídico fato acontecido em
Aiuruoca, na antiga rua da
campina ,denotado como
o Assassinato da Italiana
de nome Luiza Pirangioli,
conhecida por Madama
ou Madame em data de
26.03.1906.
Este cruel e sangrento
episódio denominou se “Crime das Joias e posteriormente foi identificado e publicado
como “A Maior Tragédia da
História desta Terra”
De acordo com os cinquenta e um depoimentos
colhidos, mostra-se o envolvimento de várias pessoas,
das quais foram apenas
quatro presas e julgadas,

cumprindo partes de suas
penas na cadeia pública da
cidade de Campanha (MG),
por um período de um ano
e seis meses, enquanto
que “outros passeavam
impunes pelas ruas desta
cidade, conforme registraram as páginas 08, 192,
193, 194 e 195.

O livro é constituído
de quatro capítulos, nos
quais visualiza se toda
a história, devidamente
solidificada dentro dos
autos,(processo crime nº
1477) reencontrado no
fórum da cidade vizinha de
Baependi (MG).
Para mais veracidade

de tais acontecimentos
aguardem o lançamento,
que tão logo será marcada
sua data.
“A verdade é,
exatamente,como esses
remédios amargos que desagrada ao paladar. Mas
depois nos dão saúde.”
Papa Clemente XlV.

08 a 11 de novembro

Nos dias 08 a 11 de
novembro acontecerá a
Feira Literária Anual em
Caxambu (FLACX), um
projeto de incentivo a leitura desenvolvido e realizado pela Associação
Multidisciplinar de Arte e
Cultura – AMAC.
O evento acontecerá
na Praça XVI de setembro, no Centro da cidade,
de 9h às 20h,
e procura envolver
toda a comunidade, com a
participação tanto de autores e artistas locais, quanto a visitação por parte de
crianças e jovens, através
dos pais e das escolas.
É destinado aos já

leitores e aos ainda em
formação como as crianças e os jovens, aos
educadores, alunos de
todas as idades, universitários, jornalistas culturais, escritores, agentes
culturais, expositores,
famílias, empresários,
turistas, artistas, comunidade em geral e os ainda
não leitores como forma
de incentivo.
A FLACX tem como
missão inspirar e resgatar
a importância da leitura
e da criatividade, promovendo atividades culturais
e lúdicas, com o propósito de gerar experiências
transformadoras no mundo

intelectual e educacional
de cada indivíduo, incentivando a reintegração social, cultural e educacional
como um todo. Além de
fortalecer Caxambu como
um polo cultural do Sul
de Minas, ampliando sua
atuação como parte do calendário anual do Circuito
das Águas.
A programação da Feira conta com diversas atividades: Apresentações
Literárias, Livros Novos,
Livros Usados, Quadros
e fotografias, Atividades
Culturais, Palestras, Autores Consagrados, Lançamentos e Autógrafos e
Shows Musicais.

ONG AMPA em
Aiuruoca

Associação foi criada para amparar
e proteger animais de rua

Fotos: Arquivo ONG

ONG foi criada para proteger e evitar os maus tratos contra animais
Os animais de Aiuruoca
tem agora mais uma proteção. Isso porque, no começo
de outubro, foi criada a ONG
AMPA – Associação Mineira
de Proteção aos Animais.
Fundada em 13 de outubro
deste ano, a ONG tem como
missão transformar a realidade dos animais desamparados e abandonados.
Atua nas cidades mineiras,
sendo que a diretoria desta
Todo dia 20 tem o BazarCão
associação é formada por
protetores de Carvalhos e
Em Carvalhos, outros forma mais ampla e atuar na
Aiuruoca.
três casos de envenena- raiz do problema, optou por
Segundo Jéssica de mento também foram regis- não ter um abrigo próprio.
Fátima Andrade, Sócia trados. Os laudos apontam Todo o trabalho é realizado
Fundadora da AMPA, a que os cachorros foram en- nas ruas das cidades.
ONG foi criada após uma venenados com chumbinho.
Para ajudar nos trabasérie de envenenamentos Mas, infelizmente, como em lhados desenvolvidos pela
de cachorros que aconte- Aiuruoca, ainda não se sabe ONG, o grupo organiza todo
ceu em Aiuruoca, no mês quem praticou a maldade.
dia 20 do mês um bazar.
de setembro. “Já tínhamos
As ações da AMPA acon- Todo dinheiro é revertido
uma vontade de criar a tecem por meio de projetos para compras de medicaONG, com os ocorridos educativos, propagação da mentos, remédios, dar apoio
essa vontade se tornou adoção e esterilização para para animais de rua.
realidade. Foram enve- controle populacional, por
Esse bazar acontece na
nenados cinco cachorros. meio de doação de medica- Lan House de uma intrigante
Inclusive o meu também mentos, vacinas, atendimen- da ONG, Selma Torre, na
pegou veneno na rua. Eu to veterinário aos animais Rua Felipe Senador, 740, no
consegui salvar ele e mais de rua e organização de centro da cidade.
dois. Dois infelizmente eventos de adoção. “Defen“Acreditamos que unindo
morreram. A ONG tomou demos que os animais mere- forças com voluntários e
as medidas cabíveis, nos cem respeito, amor, cuidado parceiros, construiremos um
reunimos e fomos à Polícia e dignidade, e repudiamos grande movimento do bem,
Florestal lavrar o boletim toda e qualquer forma de vio- capaz de transformar esse
de ocorrência. Porém não lência ou crueldade. Para au- planeta num lugar melhor
sabemos quem cometeu o mentar nossa abrangência, e mais justo para que todas
crime. Isso vem acontecen- estamos sempre em busca as formas de vida possam
do direto. No último dia que de pessoas e empresas que viver em harmonia”, encerra
ocorreu envenenamento fo- queiram fazer a diferença a Sócia Fundadora.
ram mortos oito cachorros. no mundo e que simpatizem
Para mais informações e
Estamos tentando proteger com a causa animal”, ressal- contato: AMPA em Aiuruoca:
o máximo que podemos”, ta Jéssica.
(35) 99754-4168 / em Carvaconta Jéssica.
A ONG para poder agir de lhos: (35) 99993-0494.
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Guias do Parque Estadual
da Serra do Papagaio
serão credenciados

Workshops estão sendo realizados nas cidades que abrangem o Parque
Novidade para os atuais
e futuros guias do Parque
Estadual da Serra do Papagaio (PESP): a gerência
do parque está realizando
workshops com o objetivo
de iniciar um programa de
credenciamento destes profissionais, que atuam dentro
das Unidades de Conservação do parque.
Além de apresentar legislações que competem
aos profissionais do serviço guiado e exemplos de
gestão de outros parques
nacionais, os encontros são,
principalmente, para coletar
as sugestões que irão compor o modelo de credenciamento, que entrará em vigor
dentro do PESP e dialogar
com cada grupo.
Segundo Lorena Soares
Cardoso Brito, Gerente do
Parque, cada workshop
reúne guias, ambientalistas,
servidores públicos e diversivas pessoas dispostas
a colaborar na construção
deste modelo de credenciamento, e está acontecendo
em cada município pertencente ao PESP.
“Nesses encontros, além
de traçar o modelo de credenciamento, também haverá a
possibilidade do guia estar de
acordo com as normas do parque, com as condutas de mínimo impacto. O programa de
credenciamento pode ser feito
de vários modelos. Queremos
escolher um modelo que aten-

Fotos: Divulgação

Workshops estão sendo realizados para o futuro cadastramento dos guias
da os guias, que seja coerente
com o modelo de trabalho dos
que já atuam na área, para
que se sintam motivados a
participar do credenciamento”,
conta a gerente.
O primeiro workshop
aconteceu em Itamonte,
com guias dos municípios
de Alagoa, Pouso Alto e
Itamonte. Realizado em
parceria com o Instituto Alto
Montana, o encontro contou
com cerca de 20 participantes, entre guias que já
atuam no Parque e pessoas
interessadas, que trabalham
com turismo.
Em Aiuruoca, o encontro
aconteceu no dia 25 de outubro e reuniu 17 participantes.
O próximo será em
Baependi, no dia 06 de

Encontro conta com a opinião de todos os interessados

novembro.
“Nas duas cidades que
já foram realizadas os encontros já saímos com um
modelo de credenciamento
escolhido pelos guias. Depois de finalizarmos e concluirmos as três reuniões,

faremos um novo encontro
com a presença dos guias.
Apresentaremos as três propostas e juntos formalizaremos um modelo para credenciamento. Pretendemos
efetivar o cadastramento em
2019”, ressalta Lorena.
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Grupo em Andrelândia preserva
a tradição da capoeira

Casamento de Aline Campos
Caim e Bruno Luiz Gonçalves

Associação de Capoeira Malícia Negra atua há dez anos na cidade

Foto: Prefeitura Municipal

Presente em Andrelândia há 10 anos, a Associação de Capoeira Malícia
Negra busca levar a rica
tradição e a história da Capoeira para toda a cidade.
A Associação foi fundada pelo Mestre Xandy,
natural de Tambaú (SP) e
pelo professor andrelandense Kaká, e atende cerca
de 25 alunos, composto por
crianças, adolescentes e
adultos. “A Capoeira é uma
arte que abrange todas as
idades. Nosso grupo têm integrantes com apenas cinco
anos de idade. Estamos
abertos a todos”, explica o
professor Kaká.
Os treinos acontecem
três vezes por semana. Na
segunda, terça e quartafeira, as crianças se reúnem das 18h às 19h; e os
adultos as segundas, terças e quintas, das 19h às
21h, na Fundação Guairá.
De acordo com o professor, o amor pela Capoeira é o principal combustível
para manter o grupo unido.
“Sobrevivemos das mensalidades de nossos alunos.
Com isso, bancamos os
uniformes e as apresentações em outras cidades,
as quais são totalmente
gratuitas”, esclarece.
Para participar da Associação de Capoeira Malícia
Negra é só procurar o Mestre Xandy ou o Professor
Kaká nos horários dos
treinos. O professor ressalta ainda que as ajudas de
pessoas físicas ou empresas são muito bem-vindas.
“Nosso objetivo é ensinar
a arte da capoeira para o
maior número de pessoas.
Essa arte que além de trazer uma bagagem cultural,
também é um exercício excelente. Então se alguém
quiser ajudar nosso grupo,
nós agradecemos muito”.
A Fundação Guairá
fica na Avenida Nossa Senhora do Porto da Eterna
Salvação, 261, no Centro

No dia 13 de outubro de 2018, às 17h, foi realizado na Basílica Menor do
Senhor Bom Jesus do Livramento, na cidade de Liberdade (MG), o matrimônio de Aline Caim e Bruno Gonçalves.
A cerimônia foi concedida pelo Pe. Ivair Carolino, responsável pela paróquia da cidade.
Logo após, os noivos ofereceram uma belíssima festa para seus convidados no CAE. Entre eles, amigos e familiares do casal.
Com uma decoração exuberante, feito por Paulinha Carvalho, responsável pelo cerimonial e ornamentação da linda festa, com mesas fartas, tudo
com excelentes qualidades oferecidos pelos noivos.
A equipe do Jornal Correio do Papagaio deseja aos noivos muitas felicidades, e que a presença de Deus permaneça constante na vida do casal.
Parabéns!
São os votos de toda a equipe do JCP/São Lourenço/MG

Associação está há 10 anos levando a tradição da Capoeira
de Andrelândia.
Sobre a Capoeira
A capoeira é uma das
manifestações culturais
mais importantes do nosso
país. A relevância desta
arte é tão grande, que no
ano de 2008 o Instituto
do Patrimônio Artístico e
Cultural (Iphan) reconheceu a “Roda de Capoeira
e Ofício dos Mestres de
Capoeira” como Bens Imateriais do Patrimônio Cultural do Brasil. Afirmando
assim que a Capoeira é um
bem que contribuiu para
a formação da sociedade
brasileira.
A capoeira é uma expressão cultural brasileira que compreende os
componentes arte-marcial,
esporte, cultura popular,
dançae música.
As origens da capoeira
remetem basicamente a
três mitos fundadores: a
capoeira nasceu na África
Central e foi trazida intacta por africanos escravizados; a capoeira é criação
de escravos quilombolas
no Brasil; a capoeira é
criação dos índios, daí a
origem do vocábulo que
nomeia o jogo.

Adultos, jovens e crianças fazem parte do projeto

Para celebrar a data, várias atividades foram
desenvolvidas na primeira semana de outubro

Fotos: Prefeitura de SVM

Treinos acontecem três vezes por semana
As três hipóteses ge- comprovação da raiz afriram questões ainda não cana, é preciso reconhecer
resolvidas. Embora es- as mudanças e as contritudos recentes tenham buições que ocorreram em
comprovado a existência solo brasileiro.
Com informações do
de danças guerreiras similares à capoeira, como na Iphan e da Prefeitura de
África Centra. Apesar da Andrelândia

Guardiões do Rei de Arantina
Grupo procura, dentre outras, fazer atividades úteis à comunidade

Na cidade de Arantina
há o Grupo Guardiões do
Rei. Formado em 2017,
conta com meninos e meninas com idades entre 10
e 15 anos, de diferentes
classes sociais, cor, ou
religião, que dedicam o
tempo, conhecimento, talento e espírito de aventura
ao serviço de Deus e ao
semelhante.
O grupo reúne uma vez
por semana para aprender
a desenvolver talentos e
habilidades, crescer em
companheirismo, aprofundar os conhecimentos
e firmar os valores em
princípios de vida.
As atividades dos Guardiões vão desde acampamentos, eventos culturais e
conhecimento da natureza
até primeiros socorros.
Gostam de acampamentos, caminhadas,
escaladas, explorações
nas matas e cavernas.
Sabem cozinhar ao ar
livre, fazendo fogo sem
fósforo. Demonstramos
habilidade com a disciplina através de ordem
unida, e têm a criatividade despertada pelas
artes manuais.
Através da Bíblia, descobrem o Criador de todas
as coisas e O servem
fielmente.
As crianças e jovens
adotam uma forma de vida
saudável, livre de vícios e
hábitos nocivos.
Trabalham em equipe
procurando sempre serem

Fotos: Aquivo dos Guardiões

úteis à comunidade. Prestam, também, socorro em
calamidades e participam
ativamente de campanhas
comunitárias para ajudar
pessoas carentes.
História do Clube de
Desbravadores :
O Clube de Desbravadores começou em 1972,
quando a Igreja Adventista
do Sétimo Dia tentou, pela
primeira vez, criar um programa específico para as
crianças menores de dez
anos. Isso aconteceu em
Washington (EUA), sob a
direção de Carolee Riegel.
Em 1975, outra Associação (a do Nordeste
– EUA) realizou um programa focado neste grupo especial e, cinco anos mais
tarde, várias Associações
já estavam seguindo estes
exemplos
pioneiros. A ideia ganhou força e foi copiada
em muitos outros lugares.
Em 1990, o plano piloto
do Clube de Aventureiros
foi iniciado nos Estados
Unidos, na Divisão Norte
Americana.
Em 1991, a Associação
Geral o autorizou, como
programa mundial, estabelecendo seus objetivos,
currículo, bandeira, uniforme e ideais.
Hoje, o Clube de Desbravadores está presente
em mais de 160 países,
com 90.000 sedes e mais
de dois milhões de partici-

CRAS de São Vicente
de Minas comemora
o dia do idoso

Em Arantina, o grupo foi formado em 2017

Meninos e meninas, entre 10 e 15 anos participam do grupo

Trabalhos em equipe são desenvolvidas pelo grupo

pantes. Existem oficialmente desde 1950, como um

programa oficial da Igreja
Adventista do 7º Dia.

Evento aconteceu durante a primeira semana de outubro

No dia 01 de outubro foi
comemorado o Dia Mundial da Pessoa Idosa. Por
isso, com a finalidade de
proporcionar a integração
entre a terceira idade várias
atividades, como palestras,
teatros, danças, exercícios
físicos, bingo, dia de beleza,
entre outros, foram realizadas em São Vicente de
Minas, entre os dias 29 de
setembro a 05 de outubro.
A semana foi destinada
aos idosos que participam
do Serviço de Convivência
e Fortalecimento de Vínculos (SCFV). Cerca de 60
pessoas participaram das
atividades.
Para abrir a semana, na
manhã do sábado, dia 29
de setembro, aconteceu o
Bailão da Melhor Idade. O
evento super especial, que
aconteceu na Escola Municipal São Vicente Férrer
animou os participantes.
Na segunda-feira, dia 01
de outubro, teve dançaterapia e contação de história.
Na terça-feira, houve
atividade física divertida e
dia de beleza com profissionais de beleza.
Na quarta-feira houve aferição de pressão/
glicemia e palestra sobre
Hipertensão com profissionais da equipe da Saúde da
Família, além de um animado Bailinho no Salão.
No penúltimo dia de
festa os participantes puderam fazer atividades
aeróbicas e participar da
palestra “Benefícios do
Idoso”, além de um bingo.
Para encerrar as atividades o grupo fez uma
viagem até Caxambu para
participar do Encontro Social da Feliz Idade.

Cerca de 60 pessoas participaram das atividades

Uma programação especial foi realizada para o grupo

Segundo a Assitente
Social, Milena Pereira de
Melo, a semana foi de extrema importância, pois
possibilitou um entrosamento, tanto dos profissionais
com os idosos, quanto dos
idosos entre si. “Tivemos
uma resposta muito positiva
das atividades ofertadas,
pois foram momentos de
muita alegria, diversão e
aprendizado. Objetivamos
através de ações, como
essa, desenvolver a potencialização de cada participante e o fortalecimento
das relações sociais.
O dia Mundial do Idoso
foi instituído em 1991 pela

(ONU) Organização das
Nações Unidas, por meio
do Serviço de Convivência
e Fortalecimento de Vínculos. Este dia foi e tem
como objetivo sensibilizar a
sociedade para as questões
do envelhecimento e da
necessidade de proteger
e cuidar a população mais
idosa. A mensagem do dia
do idoso é passar mais
carinho aos idosos, muitas
vezes esquecidos pela sociedade e pela família.
Essa data, marca
também o dia que a Lei
N°10.741, que é o Estatuto do Idoso entrou em
vigor no Brasil.
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Hospital Municipal de
Andrelândia realiza primeira
cirurgia por vídeo
Aparelho de Videolaparoscopia, entre vários outros equipamentos,
foram adquiridos para melhorar os atendimentos do hospital
Fotos: Prefeitura de Andrelândia

O Hospital Municipal
Dr. José Gustavo Alves,
investiu nos últimos meses
R$ 700 mil em compras de
equipamentos. No total,
foram adquiridos mais de
100 aparelhos, sendo alguns de última tecnologia
como o aparelho de Videolaparoscopia Diagnóstica
e Cirúrgica. Foi com esse
aparelho que o Hospital
realizou a primeira cirurgia
por vídeo na cidade.
O Videolaparoscopia,
amplia em até 20 vezes a
imagem, fazendo com que
o cirurgião opere com mais
precisão e segurança,
além de causar um trauma
menor no paciente.
A cirurgia realizada foi
de colecistectomia (retirada
da vesícula biliar) e durou
apenas 16 minutos, graças
a precisão que o aparelho
fornece para o cirurgião.
A paciente foi uma mulher de 39 anos, que além
de ter o tempo de internação reduzido, também
apresentou um quadro de
recuperação bem mais
rápido, devido às incisões
mínimas ocorridas.
O moderno equipamento é o primeiro da região,
fazendo com que o SUS de
Andrelândia se equipare
aos serviços de pontas de
grandes cidades, como
explica o cirurgião Wagner
William Lopes. “A população de Andrelândia terá
a mesma tecnologia que
temos em Juiz de Fora,
Belo Horizonte, São Paulo.
A cidade irá se beneficiar
com essa tecnologia, que
hoje só temos na Rede
Particular de Saúde. Com
isso, o Hospital Municipal
que é 100% SUS, ou seja,
totalmente gratuito, está se

Primeira cirurgia realizada por vídeo foi de colecistectomia

equiparando aos hospitais
de ponta”, destaca.
Ainda de acordo com
o médico, as vantagens
da cirurgia videolaparoscópica são imensas, como
a redução do tempo da
operação; a diminuição da
dor e até mesmo a redução da internação. “Como
este aparelho consegue
ampliar a imagem para
que o cirurgião opere,
não há a necessidade de
um grande corte, fazendo
com que o trauma cirúrgico
seja incomparavelmente
menor”, explica.
Além destes benefícios, o aparelho que custou R$ 212 mil reais, também irá proporcionar uma
economia para o Hospital
Municipal, como explica o
cirurgião. “O retorno para o
Hospital será muito rápido,
pois além de diminuir o
tempo de internação, também reduz os gastos com
curativos e medicamentos”, explica Dr. Wagner.
Além do aparelho de
Videolaparoscopia, outros equipamentos como
Digitalizador de Imagens
Radiográficas; Bisturi Elé-

Vários equipamentos foram adquiridos para o hospital

trico; Ultrassom Diagnóstico; Ventilador Pulmonar;
Aspirador de Secreção e
Bisturi Eletrônico, entre
outros foram adquiridos.
O Digitalizador de Imagens Radiográficas possibilita a realização de laudos remotos a distância,
pois a imagem fica disponível eletronicamente, sendo
disponibilizada por e-mail
imediatamente após o exame, economizando tempo
da estrutura interna.
Com o Bisturi Elétrico
as incisões são rápidas e
precisas, não havendo a
necessidade de exercer
pressão demasiada sobre

os tecidos, proporcionando
mais facilidade na remoção de tecidos, gerando o
controle da hemorragia.

Secretaria Municipal de Agricultura
de Bom Jardim de Minas promove
vacinação de Brucelose em distritos
Mutirão vacinou cerca de 40 bezerras fêmeas
na região do Taboão e Rio do Peixe

A Prefeitura Municipal
de Bom Jardim de Minas, através da Secretaria
Municipal de Agricultura,
promoveu um mutirão de
vacinação de brucelose
em bezerros na região de
Taboão e Rio do Peixe.
A equipe vacinou cerca de 40 bezerras fêmeas. As duas regiões
vacinadas já estavam
com pedido de vacinação
agendado na Secretaria.
Devem ser vacinadas
bezerras com idade entre
três e oito meses. A campanha tem a finalidade de
erradicar a doença, que
é transmitida ao homem
pelo animal, por meio
de contato direto com a
bezerra ou a vaca contaminada, ou por meio do
consumo de leite e derivados, como o queijo.
Para agendar a vacinação em qualquer
região de Bom Jardim de
Minas, o produtor deve
comparecer a Secretaria
e fazer o seu pedido.
Sobre a Brucelose:
A brucelose, embora
subdiagnosticada e subestimada em nosso meio, é
uma das mais importantes
zoonoses bacterianas, com
mais de meio milhão de

Fotos: Prefeitura BJM

Bezerras com idade entre três a oito meses precisam ser vacinadas

casos novos em humanos
reconhecidos anualmente,
principalmente em países
em desenvolvimento.
A brucelose é uma doença infectocontagiosa
que pode ser adquirida
pelo contato com secreções, urina, sangue
e restos placentários de
animais infectados. Além
disso, a bactéria pode
ser adquirida através do
consumo de produtos lácteos não pasteurizados,
consumo de carne mal
cozida, durante limpeza
dos estábulos, durante a
movimentação do gado ou
em abatedouros.
Nos casos agudos
da doença, o paciente

Para agendar a vacinação basta ir até a Secretaria da cidade

apresenta febre, calafrios,
suores, cansaço, inapetência, cefaleia, dor nas
costas e no abdômen. Já
nos quadros crônicos, os
sintomas ressurgem mais
intensos e inclui: febre

recorrente, fraqueza muscular acentuada, intensa
cefaleia, falta de apetite,
perda de peso, tremores,
manifestações alérgicas,
hipotensão, alterações de
humor e de memória.

Distrito de Taboão recebe
oficinas de dança e violão

Projeto é realizado todas as terças-feiras
O Distrito de Taboão,
em Bom Jardim de Minas, agora oferece para
as crianças e jovens da
região oficinas de Violão,
Dança e Brinquedoteca.
As oficinas são promovidas pela Prefeitura de
Bom Jardim através da
Secretaria Municipal de
Ação Social e CRAS.
As aulas acontecem
todas as terças-feiras, às
11h, na Escola Municipal
do distrito, e são ministradas pelos professores
Tiago Esteves (Dança),
Rosa Helena (Violão) e
equipe do CRAS (brinquedoteca).
As Escolas de Taboão
estão apoiando a iniciativa e já na primeira
semana de oficina cerca
de 30 alunos participaram
das aulas.
De acordo com a Secretária Municipal de Ação
Social, Juliana Carvalho,
o objetivo das aulas é levar lazer e convivência,
tornando as atividades do
CRAS mais acessíveis para
a população da zona rural.
“ O CRAS oferece várias
outras atividades no município, priorizando sempre
as demandas de vulnera-

Fotos: Prefeitura BJM

Cerca de 30 alunos participam das atividades		

Aulas de dança, violão e brinquedoteca são ofertadas

bilidade e risco social, ,esta
ação também faz parte do
Serviço de Convivência e

Fortalecimento de Vínculos,
e tem como público-alvo
crianças e adolescentes.”
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Cozinhe você também

Toque você também

Escondidinho de carne moída

O simpático fã, não me escapou...
Às dez para as sete da manhã
já me encontrava embarcado na
poltrona 9 do ônibus que me levaria
à cidade de Valença, RJ, quando
ao meu lado senta-se um senhor
gorducho dotado de uma luzidia
calva. Reclinando a poltrona, escarrapacha-se descansando os braços
sobre a proeminente e incomparável
barriga. Observando-o discretamente, imaginei que o cidadão era
dessas pessoas que adoravam um
bom cochilo. E não deu outra, ao
entrarmos à linha vermelha já se
ouvia seus primeiros ressonos. Um
pouco adiante a altura de Mesquita,
um ronco discreto fazia-se presente
acompanhado de um som agudo
como se fosse um assobio.
Embora estivesse entretido na
leitura do meu compêndio sobre as
Crônicas dos Turistas Pitorescos em
um livro do qual sempre me utilizo
nos momentos de tranquilidade, afinal todo pai não deixa de amar seus
filhos, senti que os roncos começavam a interferir na minha atenção à
leitura e resolvi fechar o livro ficando
a curtir a paisagem.
Próximo à entrada, pela via
Dutra, para Piraí, absorto em meus
devaneios, fui surpreendido por um
ronco forte do gorducho. Ao virar a
cabeça, um tanto espantado o mesmo de olhos arregalados, deixa aparecer um sorriso meio sem graça e,
meneando a cabeça diz:- Desculpeme, mas esta noite deitei muito tarde
e dormi pouco. A partir de então o
simpático careca ficou a conversar,
quando de repente arregalando os
olhos, observa sobre minhas pernas
o compêndio das crônicas; Esses
turistas pitorescos. Ao revelar ser
um leitor assíduo dessa coluna no
semanário em Vassouras, indagoume em que livraria o adquirira. Ne-

nhuma foi a minha resposta. Apenas
por ser o cronista que as escreve, o
tenho à minha satisfação pessoal a
lê-lo quando me encontro relaxado e
tranquilo. Afinal qual é o pai que não
gosta de curtir o seu filho?
Sem ação talvez pela surpresa
me fez uma indagação: - São verdadeiros ou criados pela imaginação
os episódios e fatos ali expostos em
suas crônicas ?
Sorrindo o respondi: - Sim, são
reais. As pessoas, os turistas em
especial, sempre nos proporcionam esta mina farta e inesgotável
de episódios. Veja por exemplo o
senhor neste exato instante... Retrucando e sorrindo, o gorducho se
defende. – Ah... Mas roncar é uma
circunstância, infelizmente, natural
à maioria das pessoas. Sem dúvida
concordo. Mas andar pelas ruas, viajar, desfilar em público com o par de
tênis calçado de modelos diferentes
e ainda por cima o pé direito preto
com apliques em branco e verde
e, com o esquerdo todo azul, não
é uma coisa normal, concorda? A
observar sua falha, meneando a
cabeça a deixar esboçar um leve
sorriso, diz; É mesmo... Você tem
razão. Serei então personagem de
sua próxima crônica?
Moral da história: Por mais que
sejamos desligados nas coisas que
fazemos na vida, sempre, se deve
ter um pouco de atenção e cuidados
com aquilo que nos diz respeito.
Ah... esses” turistas distraídos”
quando se vêm flagrados pelos
seus próprios desligamentos, são
de fato bem pitorescos e, ainda
quando tentam não querer ser um
personagem em potencial, mais
pitorescos se tornam. Desculpe-me
seu Djalma...Mas nosso momento é
bem pitoresco não acha?

Ingredientes:
2 colheres (sopa)
de óleo
1 cebola picada
2 dentes de alho
amassados
300g de carne
moída
1/2 pimentão verde
em cubos
1 tomate sem sementes em cubos
1 talo de alho-poró
em rodelas
1/2 abobrinha em
cubos
1 cenoura em cubos
1/2 xícara (chá) de
vagem cozida e picada
1/2 xícara (chá) de
milho verde escorrido
Sal, salsa picada e
noz-moscada ralada a
gosto
1 e 1/2 xícara (chá)
de Catupiry
500g de batata
cozida e espremida
2 colheres (sopa) de
manteiga
1/2 xícara (chá) de

creme de leite
1/2 xícara (chá) de
queijo mussarela ralado
1/2 xícara (chá) de
queijo parmesão ralado
Modo de fazer:
Aqueça o óleo em
fogo médio e frite a cebola e o alho por 3 minutos. Junte a carne e
refogue até secar. Junte
o pimentão, o tomate, o
alho-poró, a abobrinha,
a cenoura e refogue por
4 minutos. Junte a vagem, o milho, sal, salsa
e refogue até secar. Coloque em um refratário,
espalhe o Catupiry® e
reserve. Leve uma panela ao fogo baixo com
a batata, a manteiga,
sal, noz-moscada e o
creme de leite, mexendo
até ficar liso. Espalhe no
refratário, polvilhe com
os queijos e leve ao forno
médio, preaquecido, por
20 minutos ou até dourar.
Retire e sirva.

Sudoku

Ria você também
Ajudando o
velhinho
Joãozinho entra em
casa esbaforido:
- Mãe, mãe, me dá
um real pra eu dar pro
tio ali na rua!!
Orgulhosa, ela dá
o dinheiro ao filho e
pergunta:
- Pra qual tio você
vai dar o dinheiro,
meu anjo?
- Pra aquele ali que
está gritando “Olha a
pipoca quentinha!”
Vovó repreende
o neto
A vovó repreende
o neto:
- Joãozinho, por que
você atirou uma pedra na cabeça do teu
primo?
- Ele me beliscou!!!
- E por que você não
me chamou?
- Pra quê? A senhora não iria acertar…
Três paulistas
e um mineiro
Três paulistas e um
mineiro numa clínica
de loucos:
1º. paulista: Eu tenho muito dinheiro... Vou comprar
o Citibank!

Tirinhas

2º. paulista: Eu sou muito rico...
Comprarei a General
Motors!
3º. paulista: Eu sou um magnata... Vou comprar a
Microsoft!
E os três ficam esperando o que o mineiro vai falar.
O mineiro engole a
saliva... faz uma pausa... e diz:
- Num vendo...
O ladrão azarado
Um homem rindo
muito conta para o
amigo:
- Hoje às 03:30 da
manhã entrou um ladrão lá em casa...
O amigo diz:
- Caramba, cara!!!!
Um ladrão entrou na
sua casa e você está
rindo??E o que ele
levou?
E o homem responde:
- Levou uma surra ...
minha mulher achou
que era eu chegando
bêbado.
Dor de dente
O Bêbado chega no
boteco e pede uma
dose de pinga, e dá
a desculpa de que o

dente doía muito.
Ele tomou a pinga,
disse que o dente continuava a doer e pediu
mais uma dose.
Novamente ele tomou a pinga, reclamou que o dente ainda doía e pediu mais
uma dose caprichada
de pinga.
O dono do boteco já
curioso, pergunta:
- Mas qual dente
que está doendo tanto
assim?
O bêbado tira uma
dentadura da boca ,
aponta e diz:
- Não sei se é esse
ou esse outro!
Português tomando banho
Manuel está tomando banho, e grita para
Maria:
- Ô Maria, me traz
um xampu.
E Maria lhe entrega
o xampu. Logo em
seguida, ele grita novamente:
- Ô Maria, me traz
outro xampu.
- Mas eu já te dei
um agorinha mesmo,
homem!
- É que aqui está
dizendo que é para
cabelos secos, e eu já
molhei os meus.

Cantinho da Coquetel
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 somente uma vez em cada linha.
Cada número deve aparecer somente uma vez em cada coluna.
Cada número deve aparecer somente uma vez em cada quadrante.

Lendas do Bom Rabi
Malba Tahan

Elogio ao silêncio

O silêncio é preferível à loquacidade;
morre do mal do silêncio, mas evita o perigo
da loquacidade. Saber
calar é virtude cem
vezes mais rara do que
saber falar.
Rabi Azai, o sábio,
viajava pelo Irã em
companhia de vários
discípulos. Em certo
momento, um mercador persa, que vinha
na caravana, tomado
de cólera, por um motivo fútil, entrou a vociferar contra os israelitas.
Um dos discípulos disse ao mestre:
-Vamos ó rabi, responde com energia a
esse homem. Insulta-o
por nós. Ele fala em
valaat e tu conheces
muito bem esse dialeto!
Retorquiu o douto
Azai:
-Sim, meu filho,
aprendi a falar o deri,
o galani e o valaat, mas
aprendi também a ficar
calado em valaat, em
deri e em galani. É o
que vou fazer. Guardar silêncio nesses
três dialetos persas. E
acrescentou imperturbável, anediando as
longas barbas brancas
que lhe caíam sobre o
peito: - Seria insensatez trocar injúrias com
um exaltado, que deblatera como um louco
e que nem sabe o que
está dizendo.
Pelo silêncio, podes ter um desgosto,
mas a loquacidade
semeará a estrada de
tua vida de mil e um
arrependimentos. Uma

palavra irrefletida é,
amiúde, mais perigosa
do que um passo em
falso.
Guarda a tua língua, como guarda o
avarento a sua riqueza. A natureza, que nos
deu um só órgão para
falar, nos forneceu dois
para ouvir. A inferência é óbvia. Forçoso é
concluir que havemos
de ouvir duas vezes e
falar uma só.
Conta-se que um
árabe ingressou numa
comitiva em que todos
eram barulhentos e
discutidores e guardou
longo silêncio. Um dos
companheiros lhe segredou:
-Consideram-te
como um dos mais nobres da tua tribo. Sei
agora o motivo. És silencioso e discreto.
Replicou o islamita:
- Meu irmão, o nosso
quinhão de ouvidos nos
pertence; as palavras
afoitas e levianas que
proferimos pertencem
aos outros. A palavra
que ficou pendente,
pelo silêncio, em nossos lábios, é vassalo
pronto a nos servir; a
que proferimos leviana
e inoportunamente é
algoz atento em nos
escravizar.
O sábio e judicioso
Simeão, filho do Rabi
Gamaliel, doutrinava:
- Passei a vida entre
sábios e nada achei
melhor do que o silêncio. O essencial não
é estudar, é fazer. E
quem fala demais abre,
em sua vida, portas e
janelas para o pecado.
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São Lourenço

Vem aí: Natal das Águas!
Uma novidade para a comemoração
do Natal em São Lourenço

Neste ano, o Natal
em São Lourenço terá
novidades! Acontecerá a
primeira edição do Natal
das Águas.
Com o objetivo de
valorizar a cultura local
e fortalecer o turismo
como agente de desenvolvimento econômico,
o evento será do dia 01
de dezembro a 06 de
janeiro de 2019.
Segundo a organização é esperado um público de 30.000 turistas
durante o período do
evento.
A programação contará com Vila do Papai
Noel, que será montada
na Praça Brasil, Encontro de Folia de Reis, Procissão das Velas, Chamamento para Corais,
várias apresentações
de músicos locais e de
danças.
Os turistas também
poderão aproveitar a
oportunidade para conhecer e fazer o passeio
na Rota do Queijo e do
Azeite, que será feito
pela Araucária Ecoturismo, Rota do Café Especial, Rota do Pé ao
Pote - Vila Chico, Voo
de Balão pelo Flat Balonismo e ainda poderão
conhecer a Casa do
Papai Noel, no Caminho

do Artesanato.
As escolas da cidade
participarão da festa ao
propor aos alunos que
criem presépios. Também será realizada uma
cerimônia de abertura.
Haverá ainda uma
campanha para que todos os comerciantes
participantes coloquem
músicas natalinas em
seus estabelecimentos.
A festividade será uma
realização do Comtur
(Conselho Municipal de
Turismo) com o Poder
Público e a Iniciativa Privada. Prefeitura e suas
Secretarias juntamente
com o São Lourenço
Convention & Visitors
Bureau, Sindicomércio
e Sindicato de Hospedagem e Alimentação
de São Lourenço, CDL
e ACE, Trem das Águas,
Parque das Águas, Sebrae e Paróquia São
Lourenço Mártir.
Segundo a prefeita
Célia Cavalcanti, o projeto é uma ótima ideia e
será um grande ganho
para a cidade e população. “Como prefeita
e como cidadã de São
Lourenço fiquei muito
feliz com esse projeto.
Na hora que une o poder
público com a iniciativa
privada a chance de dar

mais certo é grande. No
ano passado investimos
cerca de 100 mil nos
enfeites, neste ano estamos estimando o valor
de 70 mil, porque haverá
essa colaboração de
outras instituições. A cidade vai ficar ainda mais
bonita para o Natal”,
ressalta a prefeita.
O Presidente do São
Lourenço Convention
& Visitors Bureau, Alexandre Melo contou
que a ideia do Natal
das Águas surgiu de
uma iniciativa coletiva
que existe na cidade
a muito tempo por ser
uma cidade turística.
“Isso já era um apelo
da cidade, dos moradores e empresários,
então, nada melhor
do que um natal que
dure um período maior
e atraia mais e mais
turistas com uma vasta
programação, assim
como acontece com
outras cidades, como
Gramado e Campos do
Jordão”.
Para fazer o Natal das
Águas um evento histórico em São Lourenço
vários empresários já
estão se organizando e
movimentando. Segundo Alexandre haverão
cotas para os empreen-

dedores que quiserem
participar e colaborar
com o projeto.
“Todo empresário que
aderir ao projeto ganhará uma guirlanda
do evento para colocar na porta, assim as
pessoas saberão que
aquele estabelecimento
está participando e colaborando com a grande
festa do Natal. Também
faremos um painel com
os colaboradores que
ficará exposto na vila do
Papai Noel. Acreditamos
que podemos unir as
pessoas cada vez mais
através do Natal e é uma
oportunidade de tornar
São Lourenço a cidade
mais natalina do Circuito das Águas”, conta o
presidente.
Alexandre explica
que o evento começará no dia 1º de dezembro com uma grande
abertura. “No dia 1º
haverá uma grande
abertura e começaremos a programação na
Praça da Estação com
apresentações natalinas e após a grande chegada do Papai
Noel, que chegará de
trem na estação. Todo
sábado de dezembro
acontecerá essa programação”, ressalta.

acesse www.correiodopapagaio.com.br/saolourenco
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