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Encontro aconteceu no dia 24 de novembro e contou com a presença de lideranças do ramo

Simpósio do Agronegócio é 
realizado em Caxambú

No dia 24 de novembro de 
2018, na cidade de Caxambu, 
localizada no Circuito das 
Águas no Sul de Minas Ge-
rais, aconteceu um encontro 
com lideranças do agronegó-
cio, que apresentaram pro-
postas aos setores do café, 
leite, turismo urbano e rural.

O evento foi organizado 
pela jornalista Eliana Oliveira 
Inácio em parceria com 

“A Voz do Campo”, um 
programa de rádio, coorde-
nado pelo grande comunica-
dor Marcelo Brum, com sede 
no Rio Grande do Sul e que 
vai ao ar todos os sábados, 
através de uma cadeia de 
emissoras espalhadas por 
várias regiões do país. 

Obteve também, apoio 
da Prefeitura Municipal, 
através o Secretário de 
Turismo, Sr. Felipe Condé 
e de uma equipe espe-
cializada na organização 
de eventos, composta por 
Ivan Martins do Nascimen-
to; Ana Beatriz de Moura; 
Valeria Rozental de Mou-

ra; Gloria Regina Duarte; 
Marcio Scarpelline; Patricia 
Scarpelline; dentre outros.

Mais de 35 lideranças 
de diversos setores estive-
ram presentes em um rico 
debate para a criação de 
novas políticas e diretrizes, 
com o intuito de alavancar 
e desenvolver de forma 
sustentável cada setor da 
economia regional. 

Na transmissão ao vivo 
através do Programa “A 
Voz do Campo”, que teve 
como mediador o Sr. Fer-
nando Barbosa, Presidente 
do Conselho do Café da 
AMOG, fizeram uso da pa-
lavra: o Sr. João Marcos 
Lollobrigida, Presidente do 
Núcleo Regional do cavalo 
Mangalarga Marchador; Sr. 
Claudio Delfaro,  Diretor 
da Sociedade Rural do Sul 
de Minas; Sr. Pedro Lucio, 
Auditor Fiscal do MAPA; o 
Sr. Marco António, Extensio-
nista da EMATER-MG , do 
município de Soledade; o Sr. 
Nelson Carlos, Presidente da 

Câmara Municipal do municí-
pio de São Pedro da União; 
José Carlos Presidente do 
Sindicato Rural de caxambu 
e demais autoridades.

Na mesa de debates, fo-
ram levantados importantes 
temas e discutido diversas 
alternativas para implanta-
ção de diversas políticas. 
Ficou também acertado que 
em 2019, será realizado um 
Simpósio Nacional com a 
finalidade de implantar as re-
feridas políticas de melhora-
mento dos diversos setores 
que compõem a economia 
regional.

Uma comissão irá verificar 
o calendário dos eventos do 
agronegócio brasileiro para 
sugerir uma data com melhor 
aproveitamento possível. 
Assim que definida, será 
disparado o convite com o 
“Save the date” para todos os 
interessados. Como também 
haverá várias reuniões para 
formatar o referido evento.

Fonte:  
Leonardo Assad Aoun

1º Natal das Águas de São Lourenço

Veja programação completa do Primeiro “Natal das Águas de São Lourenço” - Quem Ama Cuida - Mantiqueira de Minas, na pág 10
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Prefeitura Municipal de Andrelândia
Decreto n° 171, de 10 de

Agosto de 2018
Altera a fonte de recursos nas 

seguintes dotações do Município de 
ANDRELÂNDIA.

Art. 1 - O Prefeito de ANDRELÂN-
DIA, no uso de suas atribuições, 
altera a fonte de recursos das se-
guintes dotações do Município de 
ANDRELÂNDIA:

Dotação - Fonte Acrescida - Fonte 
Decrescida - Valor

Dotação 3.3.90.30.00.2.05.02.10.3
02.0004.2.0036 DESENVOLVIMEN-
TO DO HOSPITAL MUNICIPAL

Fonte Acrescida 00.01.49 - TRANS-
FERENCIAS DE RECURSOS DO 
SUS PARA ATENÇÃO DE MEDIA E 
ALTA COMPLEXIDADE AMBULATO-
RIAL E HOSPITALA

Fonte Decrescida 00.01.02 - RE-
CEITAS DE IMPOSTOS E TRANS-
FERÊNCIAS DE IMPOSTOS-SAÚ-
DE

Valor 10.000,00
Dotação 3.3.90.93.00.2.03.00.04

.122.0001.2.0011 - GESTÃO ADM. 
DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E 
OBRAS

Fonte Acrescida  00.01.24 - 
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊ-
NIOS OUTROS NÃO RELACIONA-
DOS A EDUCAÇÃO/SAÚDE E NEM 
A ASSIST. SOCIAL

Fonte Decrescida 00.01.00 - RE-
CURSOS ORDINÁRIOS

Valor 820,19
TOTAL 10.820,19
Prefeitura Municipal de ANDRE-

LÂNDIA, 10 de Agosto de 2018
FRANCISCO CARLOS RIVELLI
PREFEITO MUNICIPAL

Decreto N° 172 - de 16 de
Agosto de 2018

Abre Crédito Suplementar no Valor 
de R$ 2.000,00 as dotações do Mu-
nicípio de ANDRELÂNDIA

O Prefeito de ANDRELÂNDIA, no 
uso de suas atribuições, e devida-
mente autorizado pelo disposto na 
Lei n° 2064, 22 de Dezembro de 2017

Decreta:
Art. 1 - Fica aberto Crédito Suple-

mentar no valor de R$ 2.000,00 ( dois 
mil reais ) as seguintes dotações do 
Municipio de ANDRELÂNDIA.

Orgão 02 - PREFEITURA MUNICI-
PAL DE ANDRELÂNDIA

Unidade 03 - SECRETARIA DE 
ADMINISTRAÇÃO E OBRAS

Sub-Unidade 00 - SECRETARIA 
DE ADMINISTRAÇÃO E OBRAS

2.03.00.17.512.0003.2.0022 - 
3.3.90.30.00 DESENVOLVIMENTO 
DA LIMPEZA PÚBLICA - R$ 1.000,00

Total da Sub-Unidade 00 -  R$ 
1.000,00

Total da Unidade 3 -  R$ 1.000,00
Unidade 07 - SEC. AGRIC. PEC. 

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

PEC. ABAST. E MEIO AMBIENTE
2.07.00.20.606.0007.2.0059 - 

3.3.90.30.00 APOIO AO PRODUTOR 
RURAL - - - - - R$ 500,00

2.07.00.20.606.0007.2.0059 - 
3.3.90.39.00 APOIO AO PRODUTOR 
RURAL - - - - - R$ 500,00

Total da Sub-Unidade 00 - R$ 
1.000,00

Total da Unidade 7 -  R$ 1.000,00
Total Geral - R$ 2.000,00
Art. 2 - Para atender o que pres-

creve 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 MUNICI-
PAL DE ANDRELÂNDIA

Unidade 03 - SECRETARIA DE 
ADMINISTRAÇÃO E OBRAS

Sub-Unidade 00 - SECRETARIA 
DE ADMINISTRAÇÃO E OBRAS

2.03.00.15.451.0002.1.0003 - 
3.3.90.30.00 OBRAS DE INFRAES-
TRUTURA NA SEDE DA PREFEITU-
RA - R$ 2.000,00

Total da Sub-Unidade 00 - R$ 
2.000,00

Total da Unidade 3 - 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 ANDRE-

LÂNDIA, 16 de Agosto de 2018
FRANCISCO CARLOS RIVELLI
PREFEITO MUNICIPAL

Decreto N° 181 - de 28 de
Agosto 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 devida-
mente 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 MUNICI-
PAL DE ANDRELÂNDIA

Unidade 05 - FUNDO MUNICIPAL 
DE SAÚDE

Sub-Unidade 02 - MÉDIA E ALTA 
COMPLEXIDADE

2.05.02.10.302.0004.2.0036 - 
3.1.90.94.00 DESENVOLVIMENTO 
DO HOSPITAL MUNICIPAL  - - - - - 
R$ 700,00

2.05.02.10.302.0004.2.0036 - 
3.3.90.47.00 DESENVOLVIMENTO 
DO HOSPITAL MUNICIPAL  - - - - - 
R$ 7.000,00

Total da Sub-Unidade 02  - R$ 
7.700,00

Total da Unidade 5  -  R$ 7.700,00
Unidade 06 - SECRETARIA DE 

EDUCAÇÃO
Sub-Unidade 01 - Fundo Municipal 

de Educação
2.06.01.12.365.0006.2.0051 - 

3.1.90.04.00 DESENVOLVIMENTO 
DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR  - R$ 
5.000,00

2.06.01.12.365.0006.2.0052 - 
3.1.90.04.00 REMUNERAÇÃO DO 
MAGISTÉRIO CRECHE MUNICIPAL  
- - - - - R$ 6.000,00

2.06.01.12.365.0006.2.0053 - 

3.1.90.04.00 REMUNERAÇÃO DO 
MAGISTÉRIO ENSINO INFANTIL  
- - - - - R$ 7.300,00

Total da Sub-Unidade 01  - R$ 
18.300,00

Total da Unidade 6  -  R$ 18.300,00
Unidade 07 - SEC. AGRIC. PEC. 

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

PEC. ABAST. E MEIO AMBIENTE
2.07.00.20.606.0007.2.0061 - 

3.3.90.47.00 REALIZAÇÃO EXPO-
SIÇÃO AGROPECUÁRIA/TORNEIO 
LEITEIRO  - - - - - R$ 1.320,00

Total da Sub-Unidade 00  - - R$ 
1.320,00

Total da Unidade 7  -  R$ 1.320,00
Total Geral  -  R$ 27.320,00
 Art. 2 - Para atender o que pres-

creve 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 MUNICI-
PAL DE ANDRELÂNDIA

Unidade 05 - FUNDO MUNICIPAL 
DE SAÚDE

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$ 700,00

2.05.02.10.302.0004.2.0035 - 
3.3.93.39.00 DESENVOLV. DE 
AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COM-
PLEXIDADE  - - - - - R$ 7.000,00

Total da Sub-Unidade 02  - R$ 
7.700,00

Total da Unidade 5  - R$ 7.700,00
Unidade 06 - SECRETARIA DE 

EDUCAÇÃO
Sub-Unidade 01 - Fundo Municipal 

de Educação
2.06.01.12.361.0006.2.0049 - 

3.1.90.11.00 DESENVOLVIMENTO 
DO ENSINO FUNDAMENTAL  - R$ 
5.000,00

2.06.01.12.365.0006.2.0052 - 
3.1.90.11.00 REMUNERAÇÃO DO 
MAGISTÉRIO CRECHE MUNICIPAL  
- - - - - R$ 6.000,00

2.06.01.12.365.0006.2.0053 - 
3.1.90.11.00 REMUNERAÇÃO DO 
MAGISTÉRIO ENSINO INFANTIL  
- - - - - R$ 7.300,00

Total da Sub-Unidade 01  - R$ 
18.300,00

Total da Unidade 6  - R$ 18.300,00
Unidade 10 - FUNDO MUNICIPAL 

DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Sub-Unidade 01 - FUNDO MUNI-

CIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
2.10.01.08.244.0011.2.0080 - 

3.3.90.30.00 MANUTENÇÃO E 
OPERACIONALIZAÇÃO DO CRAS 
PAIF  - - - - - R$ 1.320,00

Total da Sub-Unidade 01  - R$ 
1.320,00

Total da Unidade 10  -  R$ 1.320,00
Total Geral  - R$ 27.320,00
Art. 3 - Este decreto entra em vigor 

na data de sua publicação.
PREFEITURA MUNICIPAL DE AN-

DRELÂNDIA Exercício: 2018
Decreto Suplementar Novo Ele-

mento Página(s): 2/2
Prefeitura Municipal de ANDRE-

LÂNDIA, 28 de Agosto de 2018
FRANCISCO CARLOS RIVELLI
PREFEITO MUNICIPAL

Decreto n° 182, de 28 de
Agosto de 2018

Altera a fonte de recursos nas 
seguintes dotações do Município de 
ANDRELÂNDIA.

Art. 1 - O Prefeito de ANDRELÂN-
DIA, no uso de suas atribuições, 
altera a fonte de recursos das se-
guintes dotações do Município de 
ANDRELÂNDIA:

Dotação - Fonte Acrescida - Fonte 
Decrescida - Valor

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 COM-
PLEXIDADE AMBULATORIAL E 
HOSPITALA

00.01.02 RECEITAS DE IMPOS-
TOS E TRANSFERÊNCIAS DE 
IMPOSTOS-SAÚDE

10.000,00
4.4.90.52.00.2.05.05.10.302.0004

.1.0015 - AQUIS. DE EQUIPAMEN-
TOS E MOBÍLIA P/ HOSPITAL

00.01.49 - TRANSFERENCIAS 
DE RECURSOS DO SUS PARA 
ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COM-
PLEXIDADE AMBULATORIAL E 
HOSPITALA

00.01.23 - TRANSFERÊNCIAS 
DE CONVÊNIOS VINCULADOS A 
SAÚDE

770,80
TOTAL 10.770,80
Prefeitura Municipal de ANDRE-

LÂNDIA, 28 de Agosto de 2018
FRANCISCO CARLOS RIVELLI
PREFEITO MUNICIPAL

Decreto N° 183 - de 29 de
 Agosto de 2018

 Abre Crédito Suplementar no Valor 
de R$ 5.591,74 as dotações do Mu-
nicípio de ANDRELÂNDIA

O Prefeito de ANDRELÂNDIA, no 
uso de suas atribuições, e devida-
mente autorizado pelo disposto na 
Lei n° 2064, 22 de Dezembro de 2017

Decreta:
 Art. 1 - Fica aberto Crédito Su-

plementar no valor de R$ 5.591,74 
( cinco mil, quinhentos e noventa e 
um reais e setenta e quatro centavos 
) as seguintes

dotações do Municipio de ANDRE-
LÂNDIA.

Orgão 02 - PREFEITURA MUNICI-
PAL 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 OFI-
CINA E SERRARIA  - R$ 1.000,00

Total da Sub-Unidade 00  - R$ 
1.000,00

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

DE SAÚDE

Sub-Unidade 05 - INVESTIMEN-
TOS

2.05.05.10.302.0004.1.0015 - 
4.4.90.52.00 AQUIS. DE EQUIPA-
MENTOS E MOBÍLIA P/ HOSPITAL  
- - - - - R$ 2.091,74

Total da Sub-Unidade 05  - R$ 
2.091,74

Total da Unidade 5  - R$ 2.091,74
Unidade 07 - SEC. AGRIC. PEC. 

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

PEC. ABAST. E MEIO AMBIENTE
2.07.00.20.606.0007.2.0059 - 

3.3.90.30.00 APOIO AO PRODUTOR 
RURAL  - - - - - R$ 500,00

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$ 
2.500,00

Total da Unidade 7  - R$ 2.500,00
Total Geral  - R$ 5.591,74
 Art. 2 - Para atender o que pres-

creve 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 MUNICI-
PAL DE ANDRELÂNDIA

Unidade 03 - SECRETARIA DE 
ADMINISTRAÇÃO E OBRAS

Sub-Unidade 00 - SECRETARIA 
DE ADMINISTRAÇÃO E OBRAS

2.03.00.15.451.0002.1.0003 - 
3.3.90.30.00 OBRAS DE INFRAES-
TRUTURA NA SEDE DA PREFEITU-
RA  - - - - - R$ 3.500,00

Total da Sub-Unidade 00  - R$ 
3.500,00

Total da Unidade 3  - R$ 3.500,00
Unidade 05 - FUNDO MUNICIPAL 

DE SAÚDE
Sub-Unidade 02 - MÉDIA E ALTA 

COMPLEXIDADE
2.05.02.10.302.0004.2.0036 - 

3.3.90.36.00 DESENVOLVIMENTO 
DO HOSPITAL MUNICIPAL  - R$ 
2.091,74

Total da Sub-Unidade 02  -R$ 
2.091,74

Total da Unidade 5  - R$ 2.091,74
Total Geral  - R$ 5.591,74
Art. 3 - Este decreto entra em vigor 

na data de sua publicação.
Prefeitura Municipal de ANDRE-

LÂNDIA, 29 de Agosto de 2018
FRANCISCO CARLOS RIVELLI
PREFEITO MUNICIPAL

Decreto n° 184, de 30 de
Agosto de 2018

Altera a fonte de recursos nas 
seguintes dotações do Município de 
ANDRELÂNDIA.

Art. 1 - O Prefeito de ANDRELÂN-
DIA, no uso de suas atribuições, 
altera a fonte de recursos das se-
guintes dotações do Município de 
ANDRELÂNDIA:

Dotação - Fonte Acrescida - Fonte 
Decrescida - Valor

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 IMPOS-
TOS E TRANSFERÊNCIAS DE 
IMPOSTOS-SAÚDE

10.000,00
TOTAL 10.000,00
Prefeitura Municipal de ANDRE-

LÂNDIA, 30 de Agosto de 2018
FRANCISCO CARLOS RIVELLI
PREFEITO MUNICIPAL

Decreto n° 185, de 31 de
Agosto de 2018

Altera a fonte de recursos nas 
seguintes dotações do Município de 
ANDRELÂNDIA.

Art. 1 - O Prefeito de ANDRELÂN-
DIA, no uso de suas atribuições, 
altera a fonte de recursos das se-
guintes dotações do Município de 
ANDRELÂNDIA:

Dotação - Fonte Acrescida - Fonte 
Decrescida - Valor

3.3.90.30.00.2.05.04.10.303.0004
.2.0040 AQUISIÇÃO DE MEDICA-
MENTOS DA ATENÇÃO BÁSICA

00.01.55 - TRANSFERENCIAS DE 
RECURSOS DO FUNDO ESTADU-
AL DE SAÚDE

00.01.02 RECEITAS DE IMPOS-
TOS E TRANSFERÊNCIAS DE 
IMPOSTOS-SAÚDE

7.000,00
3.3.90.36.00.2.05.02.10.302.0004

.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 IMPOS-
TOS E TRANSFERÊNCIAS DE 
IMPOSTOS-SAÚDE

11.643,00
TOTAL 18.643,00
Prefeitura Municipal de ANDRE-

LÂNDIA, 31 de Agosto de 2018
FRANCISCO CARLOS RIVELLI
PREFEITO MUNICIPAL  

Decreto N° 186 - de 31 de
Agosto de 2018

 Abre Crédito Suplementar no Valor 
de R$ 71.500,00 as dotações do 
Município de ANDRELÂNDIA

O Prefeito de ANDRELÂNDIA, no 
uso de suas atribuições, e devida-
mente autorizado pelo disposto na 
Lei n° 2064, 22 de Dezembro de 2017

Decreta:
 Art. 1 - Fica aberto Crédito Suple-

mentar no valor de R$ 71.500,00 ( se-
tenta e um mil e quinhentos reais ) as 
seguintes dotações do Municipio de

ANDRELÂNDIA.
Orgão 02 - PREFEITURA MUNICI-

PAL DE ANDRELÂNDIA
Unidade 05 - FUNDO MUNICIPAL 

DE SAÚDE
Sub-Unidade 01 - ATENÇÃO BÁ-

SICA
2.05.01.10.301.0004.2.0029 - 

3.3.90.39.00 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
2.05.02.10.302.0004.2.0036 - 

3.3.90.36.00 DESENVOLVIMENTO 
DO HOSPITAL MUNICIPAL  - R$ 
15.000,00

2.05.02.10.302.0004.2.0036 - 
3.3.90.39.00 DESENVOLVIMENTO 
DO HOSPITAL MUNICIPAL  R$ 
50.000,00

Total da Sub-Unidade 02  - R$ 
65.000,00

Sub-Unidade 03 - VIGILÂNCIA EM 
SAÚDE

2.05.03.10.305.0004.2.0038 - 
3.3.90.30.00 DESENVOLVIMENTO 
DO CONTROLE EPIDEMIOLÓGICO  
- - - - - R$ 1.500,00

Total da Sub-Unidade 03  - - R$ 
1.500,00

Total da Unidade 5  - R$ 71.500,00
Total Geral  - R$ 71.500,00
 Art. 2 - Para atender o que pres-

creve 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 MUNICI-
PAL DE ANDRELÂNDIA

Unidade 02 - SECRETARIA DE 
FINANÇAS Sub-Unidade 00 - Se-
cretaria de Finanças

2.02.00.04.122.0001.2.0009 - 
3.3.90.30.00 GESTÃO ADMINIS-
TRATIVA DA SECRETARIA DE 
FINANÇAS  - R$ 15.000,00

Total da Sub-Unidade 00  - R$ 
15.000,00

Total da Unidade 2  - R$ 15.000,00
Unidade 03 - SECRETARIA DE 

ADMINISTRAÇÃO E OBRAS
Sub-Unidade 00 - SECRETARIA 

DE ADMINISTRAÇÃO E OBRAS
2.03.00.26.782.0002.2.0025 - 

3.3.90.30.00 DESENVOLVIMENTO 
DAS ESTRADAS VICINAIS  - R$ 
15.000,00

Total da Sub-Unidade 00  -  R$ 
15.000,00

Total da Unidade 3  - R$ 15.000,00
Unidade 05 - FUNDO MUNICIPAL 

DE SAÚDE
Sub-Unidade 01 - ATENÇÃO BÁ-

SICA
2.05.01.10.301.0004.2.0029 - 

3.3.90.30.00 DESENVOLVIMEN-
TO DO PSF/ PCAS / PSB  - R$ 
20.000,00

Total da Sub-Unidade 01  - R$ 
20.000,00

Sub-Unidade 02 - MÉDIA E ALTA 
COMPLEXIDADE

2.05.02.10.302.0004.2.0036 - 
3.3.90.30.00 DESENVOLVIMENTO 
DO HOSPITAL MUNICIPAL  - R$ 
10.000,00

Total da Sub-Unidade 02  - R$ 
10.000,00

Sub-Unidade 03 - VIGILÂNCIA EM 
SAÚDE

2.05.03.10.304.0004.2.0037 - 
3.1.90.11.00 DESENVOLVIMENTO 
DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA  - - - - - 
R$ 1.500,00

Total da Sub-Unidade 03  - R$ 
1.500,00

Sub-Unidade 04 - ASSISTÊNCIA 
FARMACÊUTICA

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

Total da Sub-Unidade 04  - R$ 
10.000,00

Total da Unidade 5  -  R$ 41.500,00
Total Geral  - R$ 71.500,00
Art. 3 - Este decreto entra em vigor 

na data de sua publicação.
PREFEITURA MUNICIPAL DE AN-

DRELÂNDIA Exercício: 2018
Decreto Suplementar Página(s): 

2/2
Prefeitura Municipal de ANDRE-

LÂNDIA, 31 de Agosto de 2018
FRANCISCO CARLOS RIVELLI
PREFEITO MUNICIPAL

Decreto N° 188 - de 31 de
 Agosto 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 devida-
mente 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 MUNICI-
PAL DE ANDRELÂNDIA

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$ 
21.000,00

Total da Sub-Unidade 02  -  R$ 
21.000,00

Total da Unidade 5  -  R$ 21.000,00
Unidade 10 - FUNDO MUNICIPAL 

DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Sub-Unidade 01 - FUNDO MUNI-

CIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
2.10.01.08.244.0011.1.0033 - 

4.4.90.52.00 AQUISIÇÃO DE VEÍ-
CULO PARA A ASSISTÊNCIA SO-
CIAL  - - - - - R$ 73.290,00

Total da Sub-Unidade 01  - - R$ 
73.290,00

Total da Unidade 10  - R$ 73.290,00
Total Geral  -   R$ 94.290,00
 Art. 2 - Para atender o que pres-

creve o artigo anterior, será utilizado 
como fonte de recurso: SUPERÁVIT 
FINANCEIRO na forma do paragrafo 
1°, inciso I

a IV do artigo 43 da Lei Federal 
4.320.

Total Geral  - R$ 0,00
Art. 3 - Este decreto entra em vigor 

na data de sua publicação.
Prefeitura Municipal de ANDRE-

LÂNDIA, 31 de Agosto de 2018
FRANCISCO CARLOS RIVELLI
PREFEITO MUNICIPAL

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
O Presidente da Liga Desportiva de São Lourenço, no uso de suas 

atribuições, convoca os Presidentes de Clubes Filiados, em atividade, 
para a Eleição dos cargos de Presidente e VicePresidente da Entidade, 
para o quadriênio 2019/2022, que se realizará no dia 13 de dezembro 
de 2018, ás 19:30 horas em primeira convocação e ás 20:00 horas em 
segunda convocação com qualquer número de Presidentes presentes, 
na Sede da Liga Desportiva à Rua Dr. Olavo Gomes Pinto, nº 291 – sala 
12 – Centro, nesta Cidade. O registro da chapa de candidatura para a 
Eleição, deverá ser feito até o dia 10 de dezembro de 2018, na Secretaria 
da Liga, no endereço acima citado, das 14:00 às 17:00 horas.

São Lourenço, 29 de novembro de 2018,
Júlio César Carvalho - Presidente

ABANDONO DE EMPREGO
OSCAR MALDONADO VIDAL - CTPS: 102214 - Série: 0001 - UF: MT

Esgotados nossos recursos de localização e tendo em vista que o 
único endereço que possuímos é da cidade de Andrelândia-MG e não 
foi possível a entrega pelos Correios do telegrama enviado, convocamos 
o Sr. OSCAR MALDONADO VIDAL, portador da CTPS: 102214 - Série: 
0001 - MT, a comparecer em nosso escritório ou entrar em contato com o 
nosso RH nos telefones (12) 2126-6600 / 2126-6608, em horário comercial, 
de segunda-feira a sexta-feira, das 08h00 às 18h00, a fim de retornar ao 
emprego ou justificar as faltas desde 19/10/2018, dentro do prazo de 72 hs 
a partir desta publicação, sob pena de ficar rescindido, automaticamente, 
o contrato de trabalho, nos termos do art. 482 da CLT. 

Andrelândia, 30 de Novembro de 2018.
INCOMISA – Indústria, Construções e Montagens INGELEC S/A.
Avenida Júlio de Paula Claro, nº 1.280 – Feital – CEP 12441-400

Prefeitura Municipal
de Cristina

A PM Cristina, torna público o 
Chamada Pública nº 02/18, Proc.
Lic nº 080/18, Aquisição de Gêneros 
Alimentícios por Agricultura Familiar 
Abertura dos envelopes: 19/12/18, às 

09:30h. Walkira Mª.Santos.Presiden-
te.Informações:(35) 3281-1100.Site: 
Edital e anexos, na íntegra: www.
cristina.mg.gov.br, link “Licitações e 
Contratos”.

PROCESSO N° 066/2018
PREGÃO PRESENCIAL N° 

051/2018. Objeto: Contratação 
de empresa especializada para 
realização dos eventos de emanci-
pação política nos dias 15, 16 e 17 
de dezembro de 2018 e Réveillon 
no dia 31 de dezembro de 2018, 
em Bom Jardim de Minas, con-
forme condições e especificações 
contidas no TERMO DE REFE-
RÊNCIA – ANEXO II do Edital. 
Entrega de Envelopes e Sessão 
Pública dia 13/12/2018. Horário: 
09:00 horas para credenciamento 
e após, abertura dos envelopes. 
Informações (032) 3292-1601. 
E-mail: licitacao@bomjardimdemi-
nas.mg.gov.br. Pregoeiro: Danilo 
Pedrosa Carvalho. Bom Jardim de 

Minas- MG, 29/11/2018.

Processo n° 067/2018
Inexigibilidade 04/2018, Creden-

ciamento 004/2018. Objeto: Creden-
ciamento de profissionais da área de 
saúde (pessoas físicas ou Jurídicas) 
para atendimento suplementar/
complementar na forma de con-
sultas médicas em pediatria, para 
prestação de serviço no município 
de Bom Jardim de Minas. Entrega 
dos Envelopes: a partir da data de 
publicação até o dia 27/12/2018, das 
08h às 11h e 13hàs 16hs. Informa-
ções (032) 3292-1601. E-mail: licita-
cao@bomjardimdeminas.mg.gov.br. 
Presidente da CPL: Danilo Pedrosa 
Carvalho. Bom Jardim de Minas- 
MG, 29.11.2018

Prefeitura Municipal
de Bom Jardim de Minas
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O Teatro Fundação está 
sendo revitalizado! Colabo-
radores da Secretaria Muni-
cipal de Obras já estão traba-
lhando no local. Para ajudar 
nos trabalhos, durante esse 
ano mutirões de recuperação 
do Teatro e da Casa foram 
organizados pela Prefeitura, 
Organizações e moradores 
de Caxambu.

Para comemorar a refor-
ma irá acontecer no dia 9 de 
dezembro uma apresentação 
da Escola Municipal de Mú-
sica, com a participação dos 
alunos e alunas com seus 
professores, além da Orques-
tra do Proeza e do Coral.

O espaço estava já há 
alguns anos abandonado e 
foi cedida para a prefeitura 
de Caxambu pelo período 
de 30 anos. O espaço é 
composto pelo teatro e por 
uma casa, que já foi utilizada 
com a Escola de Música, e, 
mais recentemente, com as 
atividades esportivas.

A casa restaurada abri-
gará a sede da Sala Verde 
“Guardiões das Águas”. 

A Sala Verde “Guardi-
ões das Águas” tem o obje-
tivo da educação ambiental 
crítica e transformadora, 

Teatro Fundação em Caxambu 
está sendo revitalizado 

com a parceria da Prefeitu-
ra, envolvida com as secre-
tarias municipais do meio 
ambiente, educação, cul-
tura e turismo, assistência 
social e de governo. Tam-
bém conta com a parceria 
da UFLA (Universidade 
Federal de Lavras) através 
do NEAPEGS (Núcleo de 
Estudos em Administração 
Pública e Gestão Social) e 
INCUBACOOP (incubadora 
Tecnológica de Cooperati-
vas Populares).

Dia 09 de dezembro acontecerá uma apresentação 
para comemorar a reinauguração

Eletronelson chega
a São Lourenço

Marca, que tem sua sede em Carmo de
Minas, abre mais uma loja

A famosa loja Eletronel-
son, que  atua no mercado 
há mais de 30 anos, desde 
1984, em Carmo de Minas, 
acabou de abrir uma loja 
em São Lourenço.

A Eletronelson é uma 
loja especial izada em 
máquinas, equipamentos, 
ferramentas e motores 
elétricos, além de toda 
linha de maquinário vol-
tada ao produtor rural e 
ao setor industrial. 

Chega a São Lourenço 
com um diferencial, já que 
na loja terá uma oficina 
para pequenos serviços, 
que serão feitos na hora, 
com agilidade e qualidade

Além de diversas pro-
moções. Em motores elé-
tricos a loja oferece 30% 
de desconto no enrola-
mento de motores. 

Para o produtor rural a 
loja oferece 10% de des-
conto em qualquer produto 
da linha de ordenhadeiras. 
Desde o conjunto de orde-
nha até o compressor. 

A Eletronelson co-
meçou sua história no 
ramo de conser to de 
eletrodomésticos, com 
uma pequena oficina em 
Carmo de Minas.  Foi 
expandindo e incluiu em 
seu ramo de atividades 
rebobinamento e conser-

to de motores elétricos.
Mais tarde, passou a 

atender também no seg-
mento de agropecuária 
vendendo motores, pica-
deiras, ordenhadeiras, 
misturadores de ração, 
roçadeiras, motocultiva-
dores, geradores, produtos 
de limpeza, higienização 
de ordenha dentre outros.

A loja tem um com-
promisso que inclui o pós 
venda, manutenções e 
assistência de seu equi-
pamento com rapidez e 
eficiência. Além de uma 
vasta linha de peças de 
reposição e todos os 
nossos produtos pos-
suem garantia, para que 
nossos clientes possam 
trabalhar com tranquili-
dade e segurança.

Segundo Nelson Car-
valho, proprietário da loja, 
a Eletronelson atende toda 
região no raio de até 150 
km e conta com profissio-
nais bem treinados e mão 
de obra especializada.

“Somos uma empresa 
atuante no mercado há 
anos, com competên-
cia e seriedade. Nossos 
serviços visam a máxima 
eficácia, contando para 
isso,  com um quadro 
de profissionais quali-
ficados, experientes e, 

A casa restaurada abrigará a sede da Sala Verde “Guardiões das Águas”

Colaboradores da Secretaria de Obras estão trabalhan-
do na reforma do local 

sobretudo, competentes, 
sempre em busca do me-
lhor para nossos clientes. 
Estamos muito felizes 
com essa nova loja em 
São Lourenço e espera-

mos a visita de todos.”
A nova loja está na 

Rua dos Andradas, 121, 
no bairro Federal (atrás 
do Supermercado Car-
rossel da Praça).
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Na noite do dia 22 de 
novembro aconteceu a for-
matura dos alunos do projeto 
do Proerd (Programa Edu-
cacional de Resistência às 
Drogas) em Baependi.

Ao todo 244 alunos das 
escolas da rede pública e pri-
vada participaram do projeto.

O evento contou com 
a presença de autoridades 
civis e militares, além da 
presença dos alunos e fa-
miliares. 

O Proerd consiste num 
esforço cooperativo estabe-
lecido entre a Polícia Militar, 
a Escola e a Família, tendo 
como missão ensinar aos 
estudantes boas estratégias 
de tomada de decisão para 
ajudá-los a desenvolver ha-
bilidades que os permitam 
conduzir suas vidas de ma-
neira segura e saudável. 

O projeto tem como vi-
são construir um mundo no 
qual os jovens de todos os 

Alunos formam no 
Proerd em Baependi 

lugares estejam capacitados 
para respeitar os outros e 
para escolherem conduzir 
suas vidas livre do abuso 
de drogas, da violência e 
de outros comportamentos 
perigosos.

 O PROERD é uma ini-
ciativa da Polícia Militar de 
Minas Gerais, com base no 
Projeto D.A.R.E. (Drug Abu-
se Resistance Education), 
implantado inicialmente em 
Los Angeles/EUA, em 1983, 
atualmente presente em 
mais de 58 países do mundo.

O Proerd é desenvolvido 
em parceria com escolas 
das redes estadual, muni-
cipal e particular de ensino, 
consistindo na aplicação 
de 10 lições às crianças e 
adolescentes que estejam 
cursando, respectivamente, 
às 4ª e 6ª séries do ensino 
fundamental, em encontros 
semanais, ao longo de um 
semestre letivo.

244 alunos das escolas da rede pública 
e privada participaram do curso

Feira Literária Anual em 
Caxambu foi um sucesso
Evento aconteceu entre os dias 08 a 11 de 

novembro e movimentou a cidade
A primeira edição da 

Feira Literária Anual em 
Caxambu (FLACX) levou 
centenas de pessoas para 
a Praça XVI de setembro, 
no Centro da cidade, du-
rante os dias 08 a 11 de 
novembro. 

A Feira é um projeto de 
incentivo a leitura desen-
volvido e realizado pela 
Associação Multidisciplinar 
de Arte e Cultura – AMAC 
e procura envolver toda a 
comunidade, com a parti-
cipação 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 lei-
tores e aos ainda em for-
mação como as crianças 
e os jovens, aos educa-
dores, alunos de todas 
as idades, universitários, 
jornalistas culturais, escri-
tores, agentes culturais, 
expositores, famílias, em-
presários, turistas, artistas, 
comunidade em geral e os 
ainda não leitores como 
forma de incentivo.

A FLACX tem como mis-
são inspirar e resgatar a 
importância da leitura e da 
criatividade, promovendo ati-
vidades culturais e lúdicas, 
com o propósito de gerar 
experiências transformado-
ras no mundo intelectual e 
educacional de cada indi-
víduo, incentivando a rein-
tegração 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 Fei-
ra contou com diversas 
atividades como apre-
sentações literárias, livros 
novos, livros usados, qua-
dros e fotografias, ativida-
des culturais, palestras, 
rodas de conversas, con-
tação de histórias, autores 
consagrados, lançamentos 
e autógrafos e shows mu-
sicais, com a presença 
de vários artistas, poetas, 
escritores, músicos etc.

O Proerd é parceria entre a Polícia Militar, a Escola e familiares dos alunos participantes

Medalhas que foram entregues para os alunos

Aiuruoca - Baependi - Caxambu - Cruzília
CADERNO CIDADES

O Miss & Mister Inten-
sidade 2018, realizado em 
Baependi,  aconteceu no dia 
23  de novembro, no Clube 
do Botafogo. O evento foi 
realizado pela Prefeitura de 
Baependi, através da Assis-
tência Social.  

O grupo Intensidade – 
Serviço de Convivência e 
Fortalecimento de Vínculos 
para Idosos foi instituído 
pela Prefeitura de Baependi 
em setembro de 2013, sen-
do que atualmente conta 
com 185 participantes em 
quatro núcleos diferentes, 
nos bairros da Serrinha, 
Centro, Cohab e Lavrinha. 
Semanalmente são ofereci-
das oficinas/aulas de canto 
coral, artesanato, violão e 
teclado, dança de salão, ofi-
cina da memória, palestras  
e grupos de convivência, 
além do acompanhamento 
social realizado pelos pro-
fissionais dos Centros de 
Referência de Assistência 
Social (CRAS) da Serrinha 
e da Cohab.

Segundo Beatriz Rezen-
de Costa, Assistente Social 
e Chefe do Departamento 
de Assistência Social de 
Baependi, o evento é de 
extrema importância para 
as pessoas idosas. “Desde 
a ano passado fazemos 
esse evento para valorizar 
a pessoa idosa. Temos o 
intuito de mostrar para a 
sociedade a importância 
deles e oferecer momentos 
de interação, convivência e 
troca de experiências entre 
os idosos e todos os partici-
pantes”, ressalta.

Miss & Mister 
Intensidade de 

Baependi
Fotos: Prefeitura de Baependi

Candidatas ao Miss Intensidade 2018

Vencedores do concurso Miss & Mister Intensidade

Evento aconteceu no dia 23 de no-
vembro no Clube do Botafogo

O concurso foi realizado pleo Cras da Serrinha e da Cohab

O desfile aconteceu no Clube do Botafogo

As aulas são ministradas 
por Policiais Militares far-
dados que, orientados por 
um livro especial, ensinam 
às crianças e adolescentes 
como reforçar a auto-estima, 
lidar com as tensões, resistir 
às pressões do ambiente, 
além de aprimorar o espírito 
de cidadania.

Ao final do programa é 
realizada uma solenidade 
de formatura com as presen-
ças dos pais, dos diretores/
professores e de represen-

tantes da comunidade, opor-
tunidade em que os alunos 
recebem um certificado de 
participação e se comprome-
tem a ficar longe das drogas 
e da violência. 

As escolas interessadas, 
por intermédio de seus dire-
tores,  devem contactar com 
o  batalhão e formalizar a 
sua participação no progra-
ma, através da assinatura 
de um simples protocolo ou 
convênio. 

Fotos: Prefeitura de Baependi

Fotos: Flacx

A Feira incentivou a leitura e contou com um grande público

Feira foi repleta de atividades musicais

O ator João Signorelli apresentou a peça Gandhi, o líder servidorA escritora Guiomar Paiva Brandão participou da Feira
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AIURUOCA  -  AIURUOCA  -  AIURUOCA  -  AIURUOCA  -  AIURUOCA  -  AIURUOCA  -  AIURUOCA

Aiuruoca - Baependi - Caxambu - Cruzília
CADERNO CIDADES

a escuridão daquele ermo.
O rabo do fogão também 

era de barro, coberto por 
uma pedra para se sentar. 
Era ali que, debaixo de uma 
candeia, e às vezes ainda 
alumiado por uma lamparina, 
papai reunia seus trabalhado-
res para ler-lhes a história de 
Carlos Magno ou os terrores 
de Lampião. Cada noite, 
depois da frugal refeição, 
enquanto o “bolão” assava, 
aqueles homens simples 
escutavam, embevecidos, as 
façanhas de Roldão, as des-
venturas da vida no cangaço.

Lá fora, a lua vinha 
brincar no espelho d’água. 
Fazia frio. No cercadinho, 

Ecos de Versos

A CHOUPANA
(Por Maria Rosa - Aiuruoca)

Era uma espécie de 
acampamento provisório 
onde os homens ficavam 
durante o amaino da ter-
ra. Ficava quase ao pé da 
encosta, perto do vale. Aos 
fundos, o paredão, de onde 
despencava a torrente que 
se desfazia num véu de 
renda branca. Depois, já no 
declive, tomava o caminho 
até a choupana, desviando-
-se aqui e ali das moitas de 
alecrim; até que era enfim 
recolhida em cochos de 
embaúba e levada até o 
quintal. Ali, caía num bacião 
de pedra onde as pessoas 
se banhavam depois da lida 
do dia. Na bica era recolhida 
a água para uso doméstico 
– a janta, o café e a para 
abastecer a moringa.

A choupana era de pau-
-a-pique, revestida de barro. 
Rústicos cômodos, forrado 
de esteiras de taquara com 
algumas tarimbas. Colchões 
de palha os cobriam. Na co-
zinha, uma mesa de bambu 
acomodava algumas chalei-
ras, canecas,  pratos.

O fogão era de pedra-
-sabão. Nele, uma pequena 
trempe, onde o feijão fervia 
em fogo lento. Às vezes, ali 
cozinhava-se um pedaço de 
carne – jacu ou paca.

Nas paredes de barro, 
um varal de arame prendia 
um pedaço de caça para de-
fumar, junto com o toucinho 
para o torresmo.

Nas paredes pendiam 
algumas candeias com azei-
te de mamona, que eram 
acesas à noite para vencer 

os carneiros se ajuntavam. 
Vez ou outra, se agitavam, 
espavoridos – sentiam a 
aproximação de uma onça. 
Quando isso acontecia, os 
homens disparavam um tiro 
na escuridão, para o alto. 
Os cachorros entravam em 
frenesi e perseguiam o pe-
rigo até longe. Ainda assim, 
as onças ainda conseguiam 
pegar um animal lá no pasto. 
Mas a choupana, mesmo, 
nunca atacavam, já que meu 
pai e seus companheiros 
sempre deixavam uma pe-
quena fogueira queimando 
vagarosamente no terreiro.

À frente, o vale era cor-
tado por um riacho. Quan-

do chovia, as pinguelas 
sumiam nas enchentes e 
era a nado que os cavalos 
atravessavam. Do lado de 
cá do rio, abria-se a mata 
– a “Capoeira Grande”, na 
época, virgem ainda.

Do lado de lá, onde ficava 
o paredão onde a torrente 
nascia, estendiam-se campos 
que se perdiam de vista. Na 
lombada do morro, dobravam-
-se para o Capão Triste e para 
as matas da Canjica.

Ali findavam as terras 
conhecidas pelo meu pai, 
e começavam as matas 
abundantes – e desabitadas 
– que os antigos chamavam 
de “Sertão”.

 BAEPENDI  -  BAEPENDI  -  BAEPENDI  -  BAEPENDI  -  BAEPENDI  -  BAEPENDI  -  BAEPENDI
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O tradicional Cam-
peonato Municipal de 
Futebol de Campo de 
Bom Jardim de Minas 
começou neste ano 
no dia 02 de setembro, 
tendo a grande final no 
dia 18 de novembro.

O Campeonato é 
promovido pela Ad-
ministração Atual e a 
Secretaria de Esporte 
para se manter as tra-
dições do município 
onde o mesmo sempre 
apresentou excelentes 
jogadores de Futebol 
de Campo, em suas 
histórias de grandes 
campeonatos.

Na ocasião, também 
foi comemorado e ho-
menageado os 80 anos 
de Emancipação de 
Bom Jardim de Minas.

O time do EVEC foi 
o grande campeão e 
o vice-campeão foi o 
time CAB.

Segundo George 
Kling, Secretário de 
Esporte Turismo e La-
zer, o Campeonato 
Municipal de Futebol 
de Campo existe há 
mais de 30 anos. “Os 
campeonatos eram 
organizados por mo-
radores de nosso mu-
nicípio, jogadores que 
amam o esporte. O 
campeonato sempre 
foi considerado o mais 
importante, o mais dis-
putado envolvendo 
t imes representan-
do bairros e distrito. 
Uma disputa saudá-
vel, sempre incenti-
vando a pratica do 
esporte entre jovens 
e adultos que sempre 
se envolveram neste 
campeonato”, conta o 
secretário.

Atualmente o tor-
neio é realizado e orga-
nizado pela Prefeitura 
e Secretaria de Espor-
te de Bom Jardim, que 
dedicou os últimos dois 
anos incentivando os 
times a participarem 
junto com a população 
do campeonato.

Este ano foram 
oito inscrições, um 
aumento significativo 
de participantes entre 
eles, times como CAB, 
EVEC, Aston Vila, BH, 
Taboão, Sant Gobain, 
IFC, Várzea e com a 

Campeonato Municipal 
comemora os 80 anos de 

Bom Jardim de Minas

presença em massa 
da população nos dias 
de jogos, torcidas orga-
nizadas presentes no  
Estádio Municipal, e 
com a parceria do ilus-
tríssimo locutor Timba 
que sempre apoiou o 
torneio.

O destaque do cam-
peonato foi para o go-
leiro menos vasado 
Leonardo Teodoro, do 
CAB, o Artilheiro Tulio 
Rodrigues, também 
do CAB, Melhor Técni-
co Júlio Carvalho, do 
EVEC.

Também foi reali-
zado uma votação es-
colhendo a Seleção 
Bonjardinense entre os 
jogadores de todos os 
times que participaram.

Foram escolhidos 
como Goleiro: Erivelton 
(Várzea), Zagueiros: 
Silvério (EVEC), Ar-
thur (Aston Vila), La-
terais: Rafael (EVEC), 
Fairone (Aston Vila), 
Volantes: Ronaldinho 
(EVEC), Indinho (Sant 
Gobain), Meias: Ade-
mir (Várzea), Marco 
Aurélio (EVEC), Ata-
cantes: Túlio (CAB), 
Juninho (EVEC).

Grande final aconteceu no dia 18 de novembro 
no Estádio Municipal

Partida Final do Campeonato - EVEC X CAB

Goleiro Leonardo Teodoro

Melhor Técnico  Júlio Carvalho

Fotos: Prefeitura de BJM

Andrelândia - Arantina - Bom Jardim de Minas - Liberdade - São Vicente de Minas
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O Programa “São Vi-
cente mais limpa”, reali-
zado pela Administração 
Municipal através da Se-
cretaria Municipal de Agri-
cultura e Meio Ambiente 
(SEMAM), está fazendo 
a recuperação de lixeiras 
existentes e instalando 
novos modelos pela ci-
dade. Além disso, foi feita 
também a restauração 
completa do Caminhão 
Coletor que ganhou nova 
roupagem, com o novo 
lema da campanha de 
conscientização “Jogue 
limpo com São Vicente”.

 Segundo dados, São 
Vicente de Minas gera em 
torno de 100 toneladas de 
lixo/mês. Deste total de 
toneladas calcula-se que 
em torno de 30% destes 
resíduos sejam compostos 
de materiais recicláveis, 
algo em torno de 30 tone-
ladas/mês. Pensando em 

Programa em São 
Vicente de Minas deixa 

a cidade mais limpa

atuar diretamente sobre 
esse índice, a prefeitura 
vai investir num programa 
de coleta seletiva que gere 
resultados mais satisfa-
tórios para o município. 
A proposta é investir na 
educação ambiental, es-
truturar melhor a coleta, 
e estabelecer estratégia 
para o processamento 
dos recicláveis na UTC 
municipal, como conse-
quência de um serviço de 
mais eficiente, porém que 
conte a participação da 
população local.

Também foi feito um 
contrato entre a prefeitura 
e os representantes da 
AVICAT (Associação Vi-
cenciana de Catadores), 
os senhores Geraldo das 
Dores Santos (Presidente) 
e Michel Otávio da Silva 
(Vice-Presidente), para 
prestação dos serviços 
de coleta, processamen-

to e comercialização de 
resíduos sólidos urbanos 
recicláveis ou reutilizáveis 
em São Vicente de Minas.

 A Associação, forma-
da em sua totalidade por 
cidadãos vicencianos, 
atenderá a zona urbana 
de São Vicente, com os 
seguintes horários e tipo 
de recolhimento:

O contrato prevê, além 
da coleta seletiva, que a 
Associação promova junto 
à população o trabalho 
de Educação Ambiental 
contínuo, em parceria com 
a Secretaria Municipal de 
Agricultura e Meio Ambien-
te, que pede a todos que 
recebam os associados da 
AVICAT e ajudem a tornar 
São Vicente de Minas uma 
cidade “Lixo Zero”, con-
tribuindo na redução do 
aterramento de resíduos 
recicláveis e na limpeza 
urbana do município.

Como parte do Programa, lixeiras estão sendo restauradas e colocadas na cidade

“São Vicente mais limpa” iniciou com a recu-
peração de lixeiras existentes e instalando no-

vos modelos pela cidade

Jogo da decisão aconteceu no dia 18 de novembro

Artilheiro Tulio Rodriguesa Seleção Bonjardinense – 2018

Time Campeão do EVEC

Fotos: Prefeitura de SVM
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Uma parceria entre a 
Prefeitura de Andrelândia, 
através da Secretaria de In-
dústria, Comércio, Esporte, 
Lazer e Turismo e o senhor 
Dorvalino Francisco da Sil-
va, através de um Termo de 
Cessão de Uso Temporário 
de Imóvel torna possível a 
construção de um Campo 
de Futebol na comunidade 
do Turvo Grande, o qual irá 
atender toda a população 
do município.

O campo com área de 
10 mil m² tem o intuito de 
fomentar o esporte e o la-
zer não só da Comunidade 
do Turvo Grande, como 
de todos os cidadãos de 
Andrelândia, uma vez que 
a área está localizada a 
cerca de cinco quilômetros 
da cidade.

De acordo com o Termo 
de Cessão, que tem o prazo 

Município de Andrelândia terá 
mais um campo de futebol

de vigência de seis anos, 
podendo ser prorrogado, o 
senhor Dorvalino tem entre 
as obrigações garantir o 
uso pacífico e gratuito do 
imóvel para a Prefeitura 

Campo será na comunidade de Turvo Grande

A Prefeitura de Andre-
lândia acaba de adquirir 
mais um importante veí-
culo para compor a frota 
do município. Desta vez a 
Administração 2017-2020 
comprou um rolo compac-
tador no valor de R$ 220 
mil. A verba foi adquirida 
através de Emenda Par-
lamentar do Deputado 
Federal Luiz Fernando.

O equipamento da 
Caterpillar Modelo CS 
44B possui dois tipos de 
tambores. Com o tambor 
liso é possível compactar 
materiais semicoesivos 

Prefeitura de 
Andrelândia adquire 
um rolo compactador

e granulares, com pesos 
operacionais de até 19 
toneladas métricas. Já o 
tambor “padfoot” tem os 
apoios cônicos, os quais 
penetram profundamente 
no solo gerando força, de 
baixo para cima. A área da 
face do apoio concentra for-
ça para oferecer a energia 
de compactação mais alta 
para que as metas de pro-
dução sejam atendidas com 
menos unidades e menor 
consumo de combustível.

O rolo compactador 
é de fundamental impor-
tância para reforma e 

Veículo foi adquirido através de
Emenda Parlamentar 

Obras no futuro campo de futebol já estão sendo realizadas

Será usado tanto para treinos como para competiçõesO campo terá 10mil m²

Foto: Prefeitura Municipal 
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No dia 10 de novembro 
aconteceu em Bom Jardim 
de Minas, na Quadra Po-
liesportiva, o IV Festival 
de Dança.

O evento foi organiza-
do pela Prefeitura Muni-
cipal de Bom Jardim de 
Minas, através do CRAS 
e foi um grande sucesso 
de público e de apresen-
tações.

O evento faz parte  do 
Serviço de Convivência e 
Fortalecimento de Víncu-
los do CRAS, que busca a 
socialização e a interação 
dos participantes dos pro-
jetos com a comunidade e 
com as famílias.

As apresentações fo-
ram de alunos das escolas 
de Bom Jardim de Minas, 
de projetos sociais do 
CRAS e alguns convida-
dos especiais. Os alunos 
do Distrito de Taboão que 
fazem parte da Oficina 
de Dança oferecido pela 
Prefeitura em parceria 
com o CRAS, fizeram uma 
grande apresentação mui-
to aplaudida pelo público.

Outra equipe que fez 
grande sucesso foi a Ter-
ceira Idade do Projeto Vida 
Ativa, também oferecida 
pelo CRAS.

Em nota divulgada no 
Facebook, a equipe do 
CRAS agradeceu a todos 
participantes que abrilhan-
taram o evento e ao gran-
de público que prestigiou a 
arte e a cultura da dança 
em Bom Jardim de Minas.

IV Festival de Dança teve 
grandes apresentações em 

Bom Jardim de Minas

IV Festival de Dança movimentou a cidade

Evento faz parte do Serviço de Convivência
e Fortalecimento de Vínculos do CRAS

melhorias nas estradas 
rurais, proporcionando 
um trabalho mais eficaz e 
de melhor qualidade. Uma 
de suas principais funções 
é comprimir o material 
depositado nas estradas  
garantindo dessa forma 
durabilidade e qualidade 
nos serviços executados.

Com a aquisição deste 
equipamento, a Adminis-
tração 2017-2020 já ad-
quiriu oito veículos novos 
para compor a frota do 
município, entre eles um 
trator, o caminhão de lixo 
e duas ambulâncias.

de Andrelândia; enquanto 
que o Poder Executivo tem 
a obrigação de cuidar do 
imóvel, providenciando a 
manutenção e conservação 
do mesmo.

Com a construção deste 
campo, a população de 
Andrelândia terá mais um 
local destinado não só para 
treinos, como também para 
competições de futebol.

Foto: Prefeitura Municipal 

Mais um importante veículo para a cidade

Foto: Prefeitura Municipal 

Alunos de escolas e projetos da cidade participaram do Festival

O evento faz parte dos trabalhos do Cras na cidade
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Toque você também

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

Cada número deve aparecer 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.

Cozinhe você também

Tirinhas

Macarrão de Panela de Pressão

Ingredientes:
500 gramas de 
macarrao

680 ml de molho 
de tomate pronto

680 ml de agua
1 caixinha de cre-

me de leite
1 cebola

4 dentes de alho
500 gramas de 
carne moida

1 cubo de caldo de 
galinha

1 sache de caldo 
de legumes
1 colher de sopa 
rasa de sal

pimenta do reino a 
gosto

2 colheres de sopa 
de catchup

1/2 xicara de azei-
tonas sem caroco
2 colheres de sopa 

de cebolinha seca
queijo parmesão e 

mussarela a gosto

Ria você também
O maior ponto 

forte

- Qual seu maior 
ponto forte?

- Mudar de assunto.
- Como assim?
- Também adoro 

lasanha.
- Que lasanha?

- Com café é uma 
delícia...

Pergunta 
Indiscreta

- Quantos anos 
você tem?

- Olhando pra mim o 
que você acha?

- Feio. Mas qual sua 
idade?

Sem abrir os olhos

Depois de um mês 
do nascimento do 
seu filho, Manoel 

voltou na maternida-
de, com o bebê no 

colo:
- Doutor... O que 

está a aconteceu? 
Meu filho já nasceu 
faz um mês e nada 

de abrir o olho!
Depois de olhar 

para o garoto, que 
tinha cara de japi-
nha, o médico diz:
- Seu Manoel... Eu 
acho que quem tem 
que abrir os olhos é 

o senhor!

Conversa no 
ônibus

Um homem sentou-
-se ao meu lado 
e me mostrou no 
celular uma foto 
da esposa dele e 

perguntou:
- Ela é bonita, não 

é?
Eu respondi:

- Se você acha que 
ela é bonita, de-
veria ver a minha 
namorada então.

O homem questio-
nou:

- A sua namorada é 
tão bonita assim?

E eu respondi:
- Não, ela é oftal-

mologista.

Os Patos

O pato olhou para a 
pata e disse:

- Quack!

A pata respondeu:
- Nossa, eu ia dizer 

isso agora!

Muita Gente na 
Casa

Um compadre disse 
pro outro:

- Por que tanta 
gente na sua casa, 

alguém morreu?
- Sim, minha sogra. 

O burro deu um 
coice nela.

- Então todas 
pessoas que estão 
aqui conhece a sua 

sogra?
- Não, querem com-

prar o burro.

Quem Nasce Nes-
se Lugar?

O professor per-
guntou para João-

zinho:
- Joãozinho, quem 
nasce na Bahia é?

- Baiano!
- Quem nasce em 

Minas Gerais?
- Mineiro!

- E quem nasce no 
Rio?

- Peixe!

Antonino, que suce-
deu a Adriano no gover-
no de Roma, era sóbrio, 
clemente e justo.

Durante seu rei-
nado, foram os povos 
beneficiados por largo 
período de paz. Sem-
pre disposto a proteger 
os desgraçados e a 
amparar os fracos, foi 
esse bom monarca, 
verdadeiramente, o pai 
de seu povo. Ouvia com 
respeito os sábios e 
atendia aos judiciosos 
conselhos dos mais 
velhos.

Frequentava a corte 
de Antonino um douto 
rabi chamado Judah 
ha-Nasi.

Um dia o impera-
dor pediu que o rabi 
o esclarecesse sobre 
um ponto da doutrina 
quelhe parecia obscuro:

- Deve um homem, 
dentro dos princípios de 
sua fé, rezar a todo ins-
tante e erguer suas pre-
ces a cada momento?

-Esse exagero que 
leva o crente a uma pre-
ce desarrazoada não é 
permitido, esclareceu o 
rabi, e tal proibição tem 
por fim impedir que o 
homem se habitue a 
invocar, em vão, o nome 
do Altíssimo.

Não compreendeu o 
romano o sentido dessa 
explicação e retorquiu 
com certa brusquidão:

-A razão que ale-
gas, ó rabi, não tem, 
a meu ver, cabimento. 
Seria um contrassenso 
aceitá-la.

O velho ha-Nasi, 
não insistiu sobre o 
caso, mas no dia se-
guinte se apresentou 
muito cedo na sala do 
trono e ao entrar cum-
primentou respeitoso 

o imperador, erguen-
do bem alto a sau-
dação:

-Salve Tito Aurélio 
Fúlvio Antonino, se-
nhor de Roma, domi-
nador do mundo! Ave, 
César Augusto!

Sentiu-se Antoni-
no l isonjeado com 
aquela honrosa corte-
sia. Mas o rabi, meia 
hora depois, ergueu-
-se solene e proferiu 
pela segunda vez, em 
voz clara e vibrante, 
curvando o busto em 
ligeiro recuo:

-Salve Tito Aurélio 
Fúlvio Antonino, senhor 
de Roma, dominador 
do mundo! Ave, César 
Augusto!

E passou a repetir, 
de meia em meia hora, 
essa mesma cortesia. 
Na quarta ou quinta 
vez, irritou-se o impe-
rador e advertiu indig-
nado:

-Como te atreves, 
ó rabi, a zombar as-
sim da realeza? Que 
pretendes com essa 
saudação insistente e 
despropositada?

O sábio e judicioso 
Judah ha-Nasi, acen-
tuando tragicamente 
as palavras e lançando 
um grande gesto em 
redor, assim falou:

-Meditai, ó César, 
sobre o que acaba de 
suceder. Sois, na ver-
dade, um rei mortal, e 
no entanto não podeis 
suportar que vos saú-
dem de meia em meia 
hora. E, antes de findar 
o dia, fizestes calar o 
importuno. Mais cen-
surável será a imper-
tinência daquele que 
se dispuser a saudar a 
todo o instante o Rei 
dos Reis!

Lendas do Bom Rabi 
Malba Tahan

O exagero da prece

Cantinho da Coquetel

Sudoku

Um ato falho revelou emoções...
Mesmo perante a nossa vivên-

cia em turismo, em que o hábito 
de observar o comportamental do 
turista, às vezes tem momentos 
que até duvidamos ocorrerem, tal 
o desprendimento como é  exposto 
o fato o qual presenciamos. Corro-
borando a nossa tese, descrevo o 
episódio acontecido quando hos-
pedados numa pousada à cidade 
de Macaé (RJ), onde uma cena 
pra lá de humorosa ocorreu, a cau-
sar entre aos poucos presentes 
à sala de estar, um instante bem 
pitoresco como uma piada fosse, 
em que uma senhora de certa 
forma inocente, ou desligada pela 
leitura nos proporcionou.

Sentada à poltrona utilizando-
-se de um livro, quando sua filha 
se chega a solicita-la a chave do 
quarto, dizendo que iria descansar, 
tendo em vista àquela manhã ter 
sido bem cansativa na praia. A 
mãe fechando o livro, indaga pelo 
namorado e obtém a resposta que 
se recolheu após o almoço no tam-
bém intuito de descansar. Beijou a 
mãe e de posse da chave subiu a 
escada de acesso aos quartos a 
dizer que a chamasse mais tarde 
para saírem a degustar um lance 
e curtir um dos quiosques à beira 
da praia dos Cavaleiros.

Logo a seguir, deixamos a pou-
sada e fomos curtir o belo visual 
praiano e assim permanecemos 
pouco mais de uma hora a retornar 
ao hotel. No que chegamos à porta 
de entrada do estabelecimento, lá 
estava uma senhora com sua ces-
ta a nos oferecer quitutes salgados 
ainda quentes como; bolinhos de 
queijo, coxinhas, quibes, empa-
das diversas e outros. Afastando 
a toalha branquinha que cobria 
os salgados, optamos por duas 
empadas de galinha. Por não ter 
troco, entramos a tentar trocar a 

cédula à portaria, o que consegui-
mos. Porém a senhora do livro que 
ainda se mantinha a sala, ergue-
-se do lugar e vem à direção  da 
vendedora a observar os quitutes. 
Virando-se a mim, que degustava 
uma empada, indaga-me se esta-
va saborosa e qual era o recheio. 
A respondi ser deliciosa e ser 
de galinha. Solicitou da senhora 
meia dúzia, pagou a posicionar o 
embrulho sobre a mesinha junto 
à poltrona em que se sentava e 
interfonou a filha para descer e 
chamasse o namorado para co-
mer as empadas que comprara. 
Não demorou cinco minutos, 
descendo a escada, lá estava o 
casal a degustar as empada, cujo 
aspecto físico notava-se  um tanto 
desarticulado e dispersivo. Nisso a 
senhora provavelmente, sentindo 
aquela estranha situação, vira-se 
ao rapaz e pergunta se a empada 
estava ao gosto e saborosa. O 
cidadão por certo a querer mostrar 
que já se recuperara daquele tran-
se que o desarticulava, respondeu 
que estava deliciosa e bem sa-
boroso o bacalhau do recheio, a 
ponto de considerá-lo o melhor 
que havia provado. A senhora um 
tanto ríspida e perplexa, depois 
de alguns segundos de reflexão, 
o responde à que fosse lavar as 
mãos e a boca, pois as empadas 
não eram de bacalhau e sim de 
galinha. A filha diante do ato falho 
do cidadão abaixou a cabeça, 
talvez envergonhada, a ouvir ri-
sos de alguns presentes. No que 
convenhamos, a senhora estava 
certa em ter mandado o genro se 
lavar. Afinal aquele descanso da 
tarde acabou se tornando bem 
romântico ao casal, demonstrado  
num ato falho ao  sabor de uma 
empada de galinha. Você não 
acha leitor??

Modo de fazer:

Comece refogando 
a carne moída na pa-
nela de pressão.

Em seguida acres-
cente a cebola, o alho, 
o caldo de galinha o 
caldo de legumes. pi-
menta do reino.

Acrescente os de-
mais ingredientes por 
último  um copo de 
água e o macarrão, 
tampe a panela e deixe 
cozinhar  até pegar 
pressão.

Após 4 minutos de 
iniciar pressão des-
ligue o fogo e veja o 
macarrão.

Coloque quei jo 
mussarela e misture 
para derreter.

Se desejar salpique 
queijo ralado em cima. 
Veja o resultado dessa 
receita deliciosa.
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São Lourenço

A Estância Hidromine-
ral de São Lourenço, loca-
lizada na microrregião do 
Circuito das Águas - Ser-
ra da Mantiqueira/Sul de 
Minas, é conhecida pela 
variedade e qualidade 
de suas Águas Minerais 
e Parque das Águas. Lá 
temos uma concentração 
de nove fontes de Águas 
Minerais, entre elas, a 
Fonte Vichy - encontrada 
somente nas cidades de 
São Lourenço e Vichy 
(França), e Fonte Orien-
te, água pura, cristalina 
e naturalmente gasosa, 
engarrafada desde 1890, 
e comercializada em todo 
país. Outro atrativo do 
Parque é o belíssimo 
Balneário e Centro Hi-
droterápico (SPA), com 
banhos e massagens, 
repleto de terapias e téc-
nicas de termalismo.

O Primeiro Natal das 
Águas de São Lourenço, 
já é um grande sucesso, 
antes mesmo do dia 1º de 
dezembro, data do lança-
mento oficial do projeto, 
que marca para sempre 
o registro histórico dos 
eventos natalinos da re-
gião da Serra da Manti-
queira de Minas.

C o o r d e n a d o  p e l o 
São Lourenço Conven-
tion & Visitors Bureau 
– SLC&VB, Secretaria 
Municipal de Turismo e 
Cultura – SECTUR, Pre-
feitura Municipal, Associa-
ção Comercial e Empre-
sarial – ACE e Câmara de 
Dirigentes Lojistas – CDL, 
em parceria com o Sin-
dicomércio, Sindicato de 
Hospedagem e Alimen-
tação de São Lourenço, 
Trem das Águas, Parque 
das Águas, Sebrae-MG e 
Paróquia São Lourenço 
Mártir. O Natal das Águas 
de São Lourenço – Quem 
Ama Cuida recebe, ainda, 

Natal das Águas São Lourenço
Mantiqueira de Minas

Em sua primeira edição, o projeto já é um grande sucesso trazendo muita luz
e extensa programação natalina durante os trinta e sete dias de evento

o apoio de mais de 100 
empresários da cidade 
que, acima de tudo, acredi-
tam na proposta e apoiam 
a realização do melhor 
Natal da Mantiqueira de 
Minas e a valorização 
das tradições culturais da 
cidade e do estado, além 
de promover o turismo e o 
desenvolvimento susten-
tável regional.

Além dos visitantes 
das cidades vizinhas, que 
frequentam São Louren-
ço durante o ano todo e 
ainda utilizam o período 
natalino para ir às com-
pras na diversidade do 
comércio local, segundo 
a comissão organiza-
dora,  são esperadas, 
durante os 37 dias do 
evento, em torno de 300 
mil pessoas. Um público 

composto por turistas 
vindos de Minas, Rio de 
Janeiro, São Paulo e ou-
tros estados.

A programação natalina 
é um dos pontos mais for-
tes do Primeiro Natal das 
Águas de São Lourenço, 
com destaques para a Vila 
do Papai Noel, Chegada 
do Papai Noel no Trem 
das Águas, Desfiles Na-
talinos, Celebrações Eu-
carísticas, Missa do Galo, 
Procissões, Procissão das 
Velas, Bênção das Águas, 
Cultos Evangélicos, Apre-
sentações de Orquestras, 
Corais, Shows Musicais, 
Bandas Marciais, Grupos 
de Serestas, Academias 
de Danças e Ballet, Apre-
sentações Teatrais, Pales-
tras, Concurso de Presé-
pios, Encontros de Folias 
de Reis e muito mais.

Os turistas e visitantes 
que frequentarem São 
Lourenço neste período, 
além de aproveitarem o 
clima festivo, encontrarão 
diversas opções de lazer, 
nas modalidades de tu-
rismo de aventura, rural, 
histórico, artesanal e eco-
turismo, participando de 
passeios como: o Trem das 
Águas, de São Lourenço 
a Soledade de Minas; Voo 
de Balão, no município e 
região; Rota do Café Espe-
cial e Em Cantos do Café 
Especial, pelas fazendas 
históricas da região; Rota 
do Queijo e do Azeite, nos 
laticínios e fazendas, Visita 
ao Caminho do Artesa-
nato, Parque da Águas e 
seu Balneário, passeios 
de Charrete e Trenzinho 
da Alegria, Visita ao Sítio 
Lagoa Seca, Quinta do 
Cedro, entre outros.

O setor de hospedagem 
se destaca em São Lou-
renço, sendo considerado 
o segundo parque hotelei-

ro do estado, com mais de 
sete mil leitos entre hotéis 
e pousadas. 

A gastronomia, na ci-
dade, conta mais de cem 
estabelecimentos entre 
Restaurantes,  Cerve-
jarias, Pizzarias, Cafe-
terias, Pubs e lanches, 
além do comércio em 
geral ,  que conta com 
uma grande variedade de 
lojas de roupas, sapatos, 
presentes, artesanatos, 
doces, queijos, etc.

Segundo a prefeita Cé-
lia Cavalcanti, o Natal das 
Águas, trará um grande ga-
nho para a cidade. “Como 
prefeita e cidadã de São 
Lourenço estou muito feliz 
com esse projeto que une 
o poder público com a ini-
ciativa privada. A chance 
de dar mais certo é grande.  
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, “Isso 
já era um apelo da cidade, 
dos moradores e empresá-
rios, 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 em outras 
cidades, como Gramado e 
Campos do Jordão”.

Mais informações:
Site: www.nataldasa-

guas.com.br
Face: @nataldasaguas-

saolourenco
Instagram: @nataldasa-

guassaolourenco
Contato: Convention @ 

Visitours Bureau: 35 3331-
8579 / 98856-0035 Zap

Assessor ia  de  Im-
prensa: 35-9-9965-4038 
/ 9-8806-5374


