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Foi publicada no Diário 
Oficial de Minas Gerais, no dia 
19 de dezembro, quarta-feira, 
a sanção do governador Fer-
nando Pimentel à Lei 23.157, 
que dispõe sobre a produção e 
a comercialização dos queijos 
artesanais de Minas Gerais. A 
norma foi originada do Projeto 
de Lei (PL) 4.631/17, do pró-
prio governador, aprovado no 
dia 11 de dezembro.

A lei busca oficializar a 
produção artesanal de queijo 
como uma agroindústria de 
pequeno porte e possibilita a 
criação de variedades dife-
rentes de queijos artesanais. 
Atualmente, só há o reconhe-
cimento legal em Minas Gerais 
para o queijo tipo Minas Artesa-
nal de Casca Lavada e não são 
permitidas variações dele.

O primeiro Natal das 
Águas de São Lourenço 
trouxe magia e alegria 
para a cidade e a todos 
que acompanharam sua 
programação artística e 
cultural.

Esse evento ficou mar-
cado como um dos mais 
longo que a cidade já 
promoveu, um total de 
37 dias de programação, 
indo até dia 06 de janeiro 
trazendo muita emoção 
para a cidade. 

A festa começou no 
dia 1º de dezembro e os 
momentos mais emocio-
nantes e mais aguarda-
dos do evento foram as 
chegadas do Papai Noel, 
que aconteceram nos 
quatro primeiros sábados 
de dezembro na Estação 
do Trem das Águas.

Nova lei permite ampliar variedades de 
queijos artesanais

Natal das Águas de São Lourenço  
Mantiqueira de Minas
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Evento termina no dia 06 de janeiro e durante o mês de dezembro 
trouxe muita alegria e emoção para a cidade

Centenas de pessoas, 
entre crianças e adultos, 
estiveram presentes para 
acompanhar de perto e 
se encantar com a che-
gada do bom velhinho, 
que veio de forma original 
e representando bem o 
estilo da cidade: a bordo 
da Maria Fumaça, que 
estava toda iluminada e 
apitando, anunciando a 
magia do natal.

Quando a locomotiva 
chegava na estação sol-
tando fogo e fumaça pra 
todo lado, com seu apito 
imponente e envolvente, 
provocava nas cr ian-
ças e nos adultos, uma 
emoção tão indescritível, 
que chegou a arrancar 
lágrimas e depoimentos 
emocionantes.
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Produtores poderão criar variedades do produto, com a adição de condimentos, especiarias ou outras substâncias

Foto: Internet

Feliz Ano Novo
É hora de receber o Ano Novo 
com alegria e esperança no coração. 
De deixar o ruim no passado, 
e abraçar o futuro com otimismo. 

Vamos fazer desta virada de ano 
um recomeço de tudo que é bom. 
Um renovar de sentimentos positivos, 
e um renascer de velhos sonhos. 

Nós, do Jornal Correio do Papagaio,
desejamos muita felicidade para
este ano. 
Que sejam 365 dias de realizações, 
sucesso e muita prosperidade. 
Feliz Ano Novo!

Fotos: Credito Will Givago
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PORTARIA Nº 021/2018
Institui a Comissão Municipal de Licitação
O Prefeito Municipal de Andrelândia, no uso de suas 

atribuições e considerando a legislação vigente.
RESOLVE
Art. 1º - Nomear a senhora Elane de Paula Carvalho, 

CPF Nº 795 408 726 – 34, Anna Cristina Zilmann, CPF Nº 
633 398 467 -15, Carlos Eduardo Salgado de Andrade, 
CPF Nº 675 708 876– 20, como membros da Comissão 
Municipal de Licitação.

Art. 2º - Os serviços da Comissão supramencionada 
acontecerão sob a presidência do primeiro membro 
nomeado.

Art. 3º - Suplente Stephanie Sacramento Bresolin CPF 
Nº 122 842 236 – 21

Art. 4º - Esta portaria entrará em vigor na data de 
sua publicação.

Art. 5º - Revogam - se as disposições em contrário.
Andrelândia, 09 de fevereiro de 2018.
FRANCISCO CARLOS RIVELLI
Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 038/2018
“Exonera do cargo em comissão de livre provimento 

e exoneração”
O Prefeito Municipal de Andrelândia, no uso de 

suas atribuições legais, e em conformidade com a Lei 
Nº 1652/2009.

RESOLVE
Art. 1º - Exonerar, a partir de 04 de abril de 2018, a 

SRTA. HELAINE MARIA FAGUNDES O. PAULA, CPF Nº 
795.392.626-15, do cargo em comissão de livre provimento 
e exoneração de Coordenador Escolar.

Art. 2º - Esta Portaria entrará em vigor na data de 
sua publicação.

Andrelândia, 04 de abril de 2018.
FRANCISCO CARLOS RIVELLI
Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 039/2018
“Dispõe sobre a  exoneração e contratação temporária 

de pessoal de excepcional interesse público”
O Prefeito Municipal de Andrelândia, no uso de suas 

atribuições legais, e de acordo com o Artigo 37, IX da CF/88, 
Lei Municipal Nº 1.441/2005 e o resultado do processo 
seletivo conforme Edital nº 001/2018.

RESOLVE
Art. 1º - Fica exonerado a partir de 05 de abril de 2018, 

o seguinte servidor e seu respectivo cargo:
PROFESSOR l I – EDUCAÇÃO FISICA
SEBASTIÃO JUCIMAR SOUZA
Art. 2º - Fica contratado a partir de 05 de abril de 2018, 

pelo prazo de 01 ( um ano), podendo ser prorrogado por 
igual período o  seguinte servidor e seu respectivo cargo:

PROFESSOR l I – EDUCAÇÃO FISICA
MAGNO MARCELO DO NASCIMENTO
 Art. 3º - Esta Portaria entrará em vigor na data de 

sua publicação.
Andrelândia, 05  de abril de 2018.
FRANCISCO CARLOS RIVELLI
Prefeito Municipal

PORTARIA Nº. 040 DE 16 DE ABRIL DE 2018
“Aplica penalidade em Processo Administrativo Disci-

plinar e da outras Providências”. 
O Prefeito Municipal de Andrelândia/MG, no uso de 

suas atribuições legais, e tendo em vista o disposto no art. 
101, II, da Lei Municipal 1.441/2005 “Regime Jurídico dos 
Servidores Públicos de Andrelândia”, com fundamento no 
art. 91, IX do mesmo Diploma resolve:

Art. 1º - Fica revogada a Portaria 037/2018 tornando-a 
sem efeitos, tendo em vista que a Servidora encontra-se 
em gozo de férias no período estipulado pelo Art. 1° do 
referido Ato normativo.

Art. 2º - Fica SUSPENSA por 30 (trinta) dias de 
23/04/2018 a 22/05/2018 a Servidora ADRINÉIA MARIA 
LEAL CARIELO – Conselheira Tutelar, por reproduzir a 
descrição do enquadramento, tal como “faltou ao dever de 
observar normas legais e regulamentares” e “inobservou 
o dever de manter conduta compatível com a moralidade 
administrativa”, previstos no art. 91, IX, da Lei Municipal 
n° 1.441/2005 “Regime Jurídico dos Servidores Públicos 
de Andrelândia”.

Art. 3° - Esta portaria entra em vigor na data de sua 
publicação. 

Publique-se.
 Andrelândia/MG, 16 de abril de 2018. 
Francisco Carlos Rivelli
Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 041/2018
“Dispõe sobre a exoneração e contratação temporária 

de pessoal de excepcional interesse público”
O Prefeito Municipal de Andrelândia, no uso de suas 

atribuições legais, e de acordo com o Artigo 37, IX da CF/88, 
Lei Municipal Nº 1.441/2005 e o resultado do processo 
seletivo conforme Edital nº 001/2018.

RESOLVE:
Art. 1º - Fica exonerado a partir de 13 de abril de 2018, 

o seguinte servidor do seu respectivo cargo:
PROFESSOR ll
WELLERSON RONCALE LEANDRO  NASCIMENTO
Art. 2º - Fica contratada a partir de 13 de abril de 

2018, pelo prazo de 01 (um ano), podendo ser pror-
rogado por igual período, a seguinte servidora no seu 
respectivo cargo:

PROFESSOR ll 
MARIA SHIRLEY ARAUJO PAULSEN
Art. 3º - Esta Portaria entrará em vigor na data de 

sua publicação, e seus efeitos retroagirão à data de 13 
de abril de 2018.

Andrelândia, 16 de abril de 2018.
FRANCISCO CARLOS RIVELLI
Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 042/2018
“Exonera do cargo em comissão de livre provimento 

e exoneração”
O Prefeito Municipal de Andrelândia, no uso de 

suas atribuições legais, e em conformidade com a Lei 
Nº 1642/2009.

RESOLVE
Art. 1º - Exonerar, a partir de 30 de abril de 2018, a 

SRA. KÁTIA CHRISTINE SILVA FERNANDES, CPF Nº 
478.922.186-53 do cargo em comissão de livre provimento 
de Secretária Municipal de Educação.

Art. 2º - Esta Portaria entrará em vigor na data de 
sua publicação.

Andrelândia, 30 de abril de 2018.
FRANCISCO CARLOS RIVELLI
Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 043/2018
“Nomeação para o cargo em comissão de livre provi-

mento e exoneração”
O Prefeito Municipal de Andrelândia, no uso de 

suas atribuições legais, e em conformidade com a Lei 
Nº 1642/2009.

RESOLVE
Art. 1º - Nomear, a partir de 30 de abril de 2018, o 

SR. ALYSSON CÉSAR DE CASTRO LIMA CAMPOS, 
CPF Nº 101 526 816 - 12 para o cargo em comissão de 
livre provimento e exoneração de Secretário Municipal 
de Educação.

Art. 2º - Esta Portaria entrará em vigor na data de 
sua publicação.

Andrelândia, 30 de abril de 2018.
FRANCISCO CARLOS RIVELLI
Prefeito Municipal

PORTARIA Nº044/2018.
“Nomeia membros da Coordenadoria Municipal 

de Proteção e Defesa Civil – COMPDEC e dá outras 
providências.”

O Prefeito Municipal de Andrelândia Sr. Francisco 
Carlos Rivelli, no uso de suas atribuições legais conferidas 
pela Lei Orgânica Municipal e nos termos do Decreto nº: 
076 de 23 de abril de 2018.

RESOLVE:
Art.1º - Nomear os membros que constituirão a 

Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil – 
COMPDEC: 

Sr. Celso Ribeiro Gaspar – Coordenador Executivo;
Sra. Adeodata Kenea Leite dos Santos – Secretária 

Administrativa;
Sr. Ronaldo Rodrigues – Agente do Setor Opera-

cional;
Sr. Francisco de Assis Pereira – Agente do Setor 

Técnico.
Art.2º - A presente Portaria entrará em vigor na data 

de sua publicação.
Andrelândia/MG, 02 de maio de 2018.
Francisco Carlos Rivelli 
Prefeito Municipal 

PORTARIA Nº 045/2018
“Substituir Membros da Comissão Representativa 

do grupo de trabalho do PROGRAMA DE SAÚDE NA 
ESCOLA - PSE”

I – De acordo com a portaria interministerial no 1.055, 
de 25 de abril de 2017 que redefine as regras e os critérios 
para adesão ao Programa de Saúde na Escola. 

II-De acordo com a resolução conjunta SES-MG\SEE-
MG 202, 14/07/2016, que define critérios para formação do 
Grupo de Trabalho Intersetorial Municipal GTI-M.

III – A participação do PSE é de livre inciativa  do 
município e acontece por meio de pactuação  de metas 
,via termo de compromisso municipal;

Resolve:
Trecho da Resolução Conjunta SES-MG\SEE-MG 202 

de 14 de Julho 2016:
Art. 1º - Institui-se o Grupo de Trabalho Intersetorial Mu-

nicipal (GTI-M) nos municípios que aderirem ao Programa 
Saúde Na Escola (PSE).

§ 1º É de responsabilidade das Secretarias Municipais 
de Saúde e das Secretarias Municipais de Educação dos 
municípios constituírem os GTI-M responsáveis pela gestão  
do PSE no território.

§2º O grupo de trabalho de que trata o caput possui 
caráter consultivo e propositivo.

Art.3º-Os GTI-M do PSE deverão ser compostos, 
minimamente,  pelos titulares e seus devidos suplente 
,descritos abaixo:

I - Pelos secretários Municipais de saúde e de 
educação;

II - Por representantes da Atenção primária a saúde, a 
da Rede de média complexidade na saúde e da educação 
básica estadual e municipal;

III - Por representantes das escolas estaduais;
IV - Outros atores definidos a partir da analise situacio-

nal e identificação das vulnerabilidades locais, tais como: do 
esporte, da assistência social, dentre outros.

 A Comissão do Grupo de Trabalho Intersetorial Munici-
pal GTI-M será composta pelos seguintes membros:

Secretária Municipal de Saúde 
Vanessa Toledo de Oliveira Rodrigues
Secretária Municipal de Educação 
Alysson César de Castro Lima Campos
Representantes da Secretaria Municipal de Saúde 
Franciane Vidal Ferreira - Titular
Carmen Lídia Borges de Paula- Suplente 
Evilane Aparecida Teixeira – Titular
Lilian Fatima Nogueira Ribeiro - Suplente 
Representantes da Secretaria Municipal e Estadual 

de Educação
Isnaldo Nirlei Ventura- Titular
 Angela  Matilde de Moura Carvalho -Suplente 
Maria Inês Alves Meireles Teixeira - Titular
Marla  Christiane Silva - Suplente
Miriam Chaves Barquete de Oliveira  - Titular
Wanda Rezende Andrade Godinho - Suplente
Art. 4º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua 

publicação, revogando – se as disposições em contrário.
Andrelândia, 21 de maio de  2018.
FRANCISCO CARLOS RIVELLI
Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 046/2018
“Substitui Representantes  da Equipe Local de ela-

boração e acompanhamento do PAR – Plano de Ações 
Articuladas 2016 – 2019.”

O Prefeito Municipal de Andrelândia Francisco Carlos 
Rivelli, no uso de suas atribuições legais, 

RESOLVE
Art. 1º - Nomear, a partir desta data, os membros, 

abaixo relacionados, para constituírem a Equipe Local de 
elaboração do PAR – Plano de Ações Articuladas.

Representante da Secretaria Municipal de Educação: 
Alysson César de Castro Lima Campos

Representante do Conselho Municipal de Educação: 
Alexandra Resende Costa

Representante do quadro técnico administrativo: 
Rosemary Salgado Sacramento.

Representante Supervisor Escolar:  Nilce de Fátima 
Campos Nogueira.

Representante Diretor de Escola: Maria Inês Alves 
Meireles Teixeira.

Representante de Professoras das Escolas Urbanas : 
Maria das Dores Almeida.

Art. 2º - Esta Portaria entrará em vigor na data de 
sua publicação.

Art. 3º - Revogam – se as disposições em contrário.
Andrelândia, 21de maio de 2018.
FRANCISCO CARLOS RIVELLI
Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 047/2018
“Exonera do cargo em comissão de livre provi-

mento e 
exoneração”
O Prefeito Municipal de Andrelândia, no uso de 

suas atribuições legais, e em conformidade com a Lei 
Nº 1778/2011.

RESOLVE
Art. 1º - Exonerar, a partir de 04 de junho de 2018, a 

SRTA. STEPHANIE SACRAMENTO BRESOLIN, CPF Nº 
097.734.716 – 83, do cargo em comissão de livre provi-
mento e exoneração de Chefe de Licitação.

Art. 2º - Nomear, a partir de 04 de junho de 2018, 
SRTA. STEPHANIE SACRAMENTO BRESOLIN, CPF 
Nº 097.734.716 – 83, para o cargo em comissão de livre 
provimento e exoneração de Chefe de Tesouraria.

Art. 3º- Esta Portaria entrará em vigor na data de 
sua publicação.

Andrelândia, 04 de junho de 2018.
FRANCISCO CARLOS RIVELLI
Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 048/2018
“Nomeação para cargo em comissão de livre provi-

mento e exoneração”
O Prefeito Municipal de Andrelândia, no uso de 

suas atribuições legais, e em conformidade com a Lei 
Nº 1778/2011.

RESOLVE
Art. 1º - Nomear, a partir de 04 de junho de 2018, a 

Sra. ALINE DE ALMEIDA RIZZI, CPF Nº 104 235 026 - 46, 
para ocupar o cargo em comissão de livre provimento e 
exoneração de Chefe de Licitação.

Art. 2º - Esta Portaria entrará em vigor na data de 
sua publicação.

Andrelândia, 04 de junho de 2018.
FRANCISCO CARLOS RIVELLI
Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 049/2018
“Nomeação para cargo em comissão de livre provi-

mento e exoneração”
O Prefeito Municipal de Andrelândia, no uso de 

suas atribuições legais, e em conformidade com a Lei 
Nº 1.652/2009.

RESOLVE
Art. 1º - Nomear, a partir de 22 de Junho de 2018, a 

Srta. BRENDA BEATRIZ TEODORO E SILVA, CPF Nº 018 
380 566 - 61, para ocupar o cargo em comissão de livre 
provimento e exoneração de Secretária da Escola Municipal 
João Narciso de Oliveira, enquanto perdurar o afastamento 
da servidora MARINA DE LOURDES ALVES ALMEIDA.  

Art. 2º - Esta Portaria entrará em vigor na data de 
sua publicação.

Andrelândia, 22 de Junho de 2018.
FRANCISCO CARLOS RIVELLI
Prefeito Municipal

PORTARIA Nº050/2018
“Dispõe sobre a reintegração em cargo público”
O Prefeito Municipal de Andrelândia, no uso de suas 

atribuições legais, e de acordo com a decisão judicial exara-
da no autos do processo nº: 000484964.2018.8.13.0028.

RESOLVE
Art.1º- Fica convocada para que no dia 09 de Julho 

de 2018 retorne ao cargo de Psicólogo, disponibilizado 
pelo Edital de Processo Seletivo nº 004/2014, nos termos 
da decisão judicial exagerada no autos do processo nº: 
0028.18.000484-9, a Sra. Thamires de Castro Ferraz 
Guimarães.

Art.3º- Esta Portaria entrará em vigor na data de sua 
publicação.

Andrelândia, 09 de Julho de 2018.
Francisco Carlos Rivelli
Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 051/2018
“Exonera do cargo em comissão de livre provimento 

e exoneração”
O Prefeito Municipal de Andrelândia, no uso de 

suas atribuições legais, e em conformidade com a Lei 
Nº 1642/2009.

RESOLVE
Art. 1º - Exonerar, a partir de 23 de julho de 2018, a Sra 

BETANIA DE CARVALHO MOREIRA, CPF Nº 052.692.776-
38, do cargo em comissão de livre provimento exoneração 
de Secretária Municipal de Saúde,

Art. 2º - Esta Portaria entrará em vigor na data de 
sua publicação

Andrelândia, 23 de julho de 2018.
FRANCISCO CARLOS RIVELLI
Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 052/2018
“Nomeação para cargo em comissão de livre provi-

mento e exoneração”
O Prefeito Municipal de Andrelândia, no uso de 

suas atribuições legais, e em conformidade com a Lei 
Nº 1642/2009.

RESOLVE
Art. 1º - Nomear, a partir de 23 de julho de 2018, SRA. 

VANESSA TOLEDO DE OLIVEIRA RODRIGUES, CPF 
Nº 031.057.596-62, para ocupar o cargo em comissão 
de livre provimento e exoneração de Secretária Municipal 
de Saúde.

Art. 2º - Esta Portaria entrará em vigor na data de 
sua publicação

Andrelândia, 23 de julho de 2018. 
FRANCISCO CARLOS RIVELLI
Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 053/2018
Institui a Comissão Municipal de Licitação
O Prefeito Municipal de Andrelândia, no uso de suas 

atribuições e considerando a legislação vigente.
RESOLVE
Art.1º- Nomear a senhora Aline de Almeida Rizzi, 

Nº104 235 026-46, Elane de Paula Carvalho, CPF Nº 795 
408 726-34, Carlos Eduardo Salgado de Andrade, CPF Nº 
675 708 876-20, como membros da Comissão Municipal 
de Licitação.

Art.2º- Os serviços da Comissão supramencionada 
acontecerão sob a presidência do primeiro membro 
nomeado.

Art.3º- Suplente Stephanie Sacramento Bresolin CPF 
Nº 122 842 236-21

Art.4º- Esta portaria entrará em vigor na data de sua 
publicação.

Art.5º- Revogam-se as disposições em contrário.
Andrelândia, 23 de julho de 2018.
Francisco Carlos Rivelli
Prefeitura Municipal

PORTARIA Nº 054/2018
“Nomeia Comissão para a realização de Processo 

Seletivo”
O Prefeito Municipal de Andrelândia, no uso de suas 

atribuições legais,
RESOLVE
Art. 1º - Fica designada para realizar o Processo 

Seletivo visando a contratação por prazo determinado a 
Comissão composta por:

Lílian de Fatima Nogueira Ribeiro – Presidente
Fabiana Maria China
Alcione de Fátima Chagas
Art. 2º- Os serviços da Comissão supramencionada 

acontecerão sob a presidência do primeiro membro 
nomeado.

Art. 3º - Esta portaria entrará em vigor na data de 
sua publicação.

Art. 4º - Revogam – se as disposições em contrário
 Andrelândia, 13 de setembro de 2018.
FRANCISCO CARLOS RIVELLI
Prefeito Municipal

PORTARIA N° 055/2018
“Nomeia Leiloeiro para fins de Alienação de Bens 

Móveis Inservíveis”.
O Prefeito do Município de Andrelândia/MG, Sr. Fran-

cisco Carlos Rivelli, no uso das atribuições que lhe são 
conferidas pela Lei Orgânica,

R E S O L V E:
Art. 1° - Nomear a servidora Aline de Almeida Rizzi, para 

exercer a função de Leiloeira, nos Processos Licitatórios 
desta Administração, com o objetivo proceder com a aliena-
ção de bens móveis inservíveis à Administração.

Art. 2° - Esta portaria entra em vigor na data de sua 
publicação.

Andrelândia/MG, 22 de outubro de 2018.
Francisco Carlos Rivelli
Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 056/2018
“Nomeação para cargo em comissão de livre provi-

mento e exoneração”
O Prefeito Municipal de Andrelândia, no uso de 

suas atribuições legais, e em conformidade com a Lei 
Nº 2031/2012.

RESOLVE
Art. 1º - Nomear, a partir de 08 de novembro de 2018, 

a SRA. BETANIA DE CARVALHO MOREIRA, CPF Nº 
052.692.776 – 38 para ocupar o cargo em comissão de livre 
provimento e exoneração de Diretor de PSF, Atenção Bási-
ca e NASF, tendo em vista o afastamento da atual a SRA. 
FRANCIANE VIDAL FERREIRA., CPF Nº 070.371.566 -63, 
por motivos de licença maternidade.

Art. 2º - Esta Portaria entrará em vigor na data de 
sua publicação.

Andrelândia, 08 de novembro de 2018.
FRANCISCO CARLOS RIVELLI
Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 057/2018
“Designa os membros que compõe o conselho Munici-

pal de Defesa do Meio Ambiente – COMDEMA”
O Prefeito Municipal de Andrelândia, no uso de suas 

atribuições legais, conferidas pela Lei Orgânica deste 
Município, e em conformidade com a Lei Nº 2.073 de 01 
de março de 2018.

RESOLVE
I – Sra. Carla Eloísa Martins Silva, representante do 

Setor Municipal e Meio Ambiente;
II- Sr. Uallas Marcelo Trindade, representante da COPA-

SA ( Companhia de Saneamento de Minas Gerais);
III- Sr. Geraldo Adriano Nogueira de Souza, Presidente 

da Câmara Municipal de Andrelândia;
IV- Sr. Francisco de Assis Pereira, representante da 

Defesa Civil Municipal;
V- Sr. Hélio Alves de Carvalho, Assessor de Geren-

ciamento e Elaboração de Projetos para Captação de 
Recursos;

VI- Sra. Fernanda Meireles Teixeira Campos, repre-
sentante da APAE(Associação de Pais e amigos dos 
Excepcionais de Andrelândia);

VII- Sra. Cátia Aparecida Carvalho, representante do 
Departamento de Assistência Social da Associação de 
Bairro do Areão;

VIII- Sr. Tadeu Domingos do Carmo, representante do 
CECAN (Centro Cultural Andrelandense);

IX- Sr. Sebastião Nelci da Silva, representante do Grupo 
Afro de Andrelândia;

X- Sr. Nelson Andrade Júnior, vice-diretor do Asilo 
São José.

Art.2º- Esta Portaria entrará em vigor na data de sua 
publicação

Andrelândia, 08 de Novembro de 2018.
Francisco Carlos Rivelli
Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 058/2018
“Exoneração do para cargo em comissão de livre 

provimento e exoneração”
O Prefeito Municipal de Andrelândia, no uso de 

suas atribuições legais, e em conformidade com a Lei 
Nº 1.652/2009.

RESOLVE
Art. 1º - Exonerar a partir de 19 de Novembro de 2018,  

a Sra. ISABEL NATÁLIA RIBEIRO, CPF Nº 315.167.518-25, 
do cargo em comissão de livre provimento e exoneração de 
Secretária da Escola Municipal José Bernardino Alves.

Art. 2º - Esta Portaria entrará em vigor na data de 
sua publicação.

Andrelândia, 19 de Novembro de 2018.
FRANCISCO CARLOS RIVELLI
Prefeito Municipal

DECRETO Nº196, 10 DE SETEMBRO DE 2018
Dispõe sobre a Unidade Fiscal do Município de An-

drelândia, instituída pela Lei complementar nº 1.665, de 
30 de outubro de 2009.

O Prefeito do Município de Andrelândia, no uso de 
suas atribuições legais, conferida pelo artigo 67 da Lei 
Orgânica Municipal e ,

CONSIDERANDO a necessidade de correção do índice 
fracionário do valor da Unidade Fiscal Municipal – UFM em 
conformidade com a correção da moeda,

DECRETA:
Art. 1º - Fica atualizada, pelo Índice Nacional de 

Preços ao Consumidor INPC, Unidade Fiscal Municipal 
– UFM do Município de Andrelândia, conforme o que 
determina o art. 23 da Lei Complementar  nº 1.665 de 30 
de outubro de 2009.

Art.2º- O valor nominal da UFM passa a ser R$ 3,35 
(três reais e trinta e cinco centavos).

Art.3º- Este decreto entra em vigor na data da sua 

Prefeitura Municipal de Andrelândia
publicação, revogando as disposições em contrário.

Registra-se, Publica-se e Cumpra-se.
Francisco Carlos Rivelli
PREFEITO MUNICIPAL

Decreto N° 263 - de 28 de Novembro de 2018
Abre Crédito Suplementar no Valor de R$ 205.600,00 

as dotações do Município de ANDRELÂNDIA
O Prefeito de ANDRELÂNDIA, no uso de suas atribui-

ções, 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$ 

205.600,00 ( duzentos e cinco mil e seiscentos reais ) as 
seguintes dotações do Municipio de ANDRELÂNDIA.

Orgão 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRE-
LÂNDIA

Unidade 05 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Sub-Unidade 01 - ATENÇÃO BÁSICA
2.05.01.10.301.0004.2.0029-102 - 3.3.90.36.00 DE-

SENVOLVIMENTO DO PSF/ PCAS / PSB  R$ 14.000,00
Total da Sub-Unidade 01 - R$ 14.000,00
Total da Unidade 05 - R$ 14.000,00
Unidade 06 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Sub-Unidade 01 - Fundo Municipal de Educação
2.06.01.12.361.0006.2.0049-101 - 3.1.90.04.00 

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL   
R$ 44.000,00

2.06.01.12.365.0006.2.0051-101 - 3.1.90.04.00 
DESENVOLVIMENTO DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR   
R$ 4.000,00

2.06.01.12.361.0006.2.0049-101 - 3.1.90.11.00 DE-
SENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - R$ 
103.000,00

2.06.01.12.365.0006.2.0050-101 - 3.1.90.11.00 
DESENVOLVIMENTO DA CRECHE MUNICIPAL - R$ 
9.000,00

2.06.01.12.365.0006.2.0051-101 - 3.1.90.11.00 DE-
SENVOLVIMENTO DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR  - R$ 
11.000,00

2.06.01.12.361.0006.2.0049-101 - 3.1.90.16.00 
DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 
R$ 4.000,00

2.06.01.12.365.0006.2.0050-101 - 3.1.90.16.00 
DESENVOLVIMENTO DA CRECHE MUNICIPAL - R$ 
400,00

2.06.01.12.365.0006.2.0051-101 - 3.1.90.16.00 
DESENVOLVIMENTO DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR - 
R$ 500,00

2.06.01.12.122.0001.2.0045-101 - 3.3.90.36.00 GES-
TÃO ADMINISTRATIVA DA EDUCAÇÃO - R$ 14.000,00

Total da Sub-Unidade 01 - R$ 189.900,00
Total da Unidade 06 - R$ 189.900,00
Unidade 10 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA 

SOCIAL
Sub-Unidade 01 - FUNDO MUNICIPAL DA ASSIS-

TÊNCIA SOCIAL
2.10.01.08.244.0011.2.0080-100 - 3.1.90.04.00 

MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO CRAS 
PAIF - R$ 1.600,00

2.10.01.08.244.0011.2.0079-100 - 3.3.90.47.00 OPE-
RACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA 
IGD-M - R$ 100,00

Total da Sub-Unidade 01 - R$ 1.700,00
Total da Unidade 10 - R$ 1.700,00
Total da Instituição 02 - R$ 205.600,00
Total Geral Acrescido - R$ 205.600,00
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 ANDRE-
LÂNDIA

Unidade 05 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Sub-Unidade 02 - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
2.05.02.10.302.0004.2.0034-102 - 3.1.90.11.00 DE-

SENVOLVIMENTO FISIOTERAPÊUTICO - R$ 9.000,00
Total da Sub-Unidade 02 - R$ 9.000,00
Sub-Unidade 04 - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
2.05.04.10.303.0004.2.0040-102 - 3.3.90.30.00 

AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA ATENÇÃO BÁSI-
CA - R$ 5.000,00

Total da Sub-Unidade 04 - R$ 5.000,00
Total da Unidade 05 - R$ 14.000,00
Unidade 06 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Sub-Unidade 01 - Fundo Municipal de Educação
2.06.01.12.361.0006.2.0047-118 - 3.1.90.11.00 REMU-

NERAÇÃO DO MAGISTÉRIO ENSINO FUNDAMENTAL 
- R$ 189.900,00

Total da Sub-Unidade 01 - R$ 189.900,00
Total da Unidade 06 - R$ 189.900,00
Unidade 07 - SEC. AGRIC. PEC. ABAST. E MEIO 

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

MEIO AMBIENTE
2.07.00.17.512.0003.2.0055-100 - 3.3.90.36.00 

MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE TRIAGEM E COMPOS-
TAGEM - R$ 400,00

2.07.00.18.542.0003.2.0056-100 - 3.3.90.36.00 
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES EM MEIO AMBIENTE - R$ 
1.200,00

Total da Sub-Unidade 00 - R$ 1.600,00
Total da Unidade 07 - R$ 1.600,00
Unidade 10 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA 

SOCIAL
Sub-Unidade 01 - FUNDO MUNICIPAL DA ASSIS-

TÊNCIA SOCIAL
2.10.01.08.244.0011.2.0079-129 - 3.3.90.39.00 OPE-

RACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA 
IGD-M - R$ 100,00

Total da Sub-Unidade 01 - R$ 100,00
Total da Unidade 10 - R$ 100,00
Total da Instituição 02 - R$ 205.600,00
Total Geral Anulado - R$ 205.600,00
Art. 3 - Este decreto entra em vigor na data de sua 

publicação.
Prefeitura Municipal de ANDRELÂNDIA, 28 de No-

vembro de 2018
FRANCISCO CARLOS RIVELLI
PREFEITO MUNICIPAL

Decreto N° 264 - de 28 de Novembro 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 -3.1.90.04.00.2.05.01.10.301.0004.2.0029 

DESENVOLVIMENTO DO PSF/ PCAS / PSB
Fonte Acrescida -102 RECEITAS DE IMPOSTOS E 

TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS-SAÚDE
Fonte Decrescida -148 TRANSFERENCIAS DE RE-

CURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BASICA
Valor -20.000,00
Dotação -3.1.90.04.00.2.05.01.10.301.0004.2.003

0 DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO 
BÁSICA

Fonte Acrescida -102 RECEITAS DE IMPOSTOS E 
TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS-SAÚDE

Fonte Decrescida -148 TRANSFERENCIAS DE RE-
CURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BASICA

Valor -2.000,00
Dotação -3.1.90.04.00.2.06.01.12.122.0001.2.0045 

GESTÃO ADMINISTRATIVA DA EDUCAÇÃO
Fonte Acrescida -101 RECEITAS DE IMPOSTOS E 

TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
Fonte Decrescida -119 TRANSFERÊNCIAS DO 

FUNDEB-(APLICAÇÃO EM OUTRAS DESPESAS DA 
EDUCAÇÃO BÁSICA)

Valor -7.000,00
Dotação -3.1.90.11.00.2.06.01.12.122.0001.2.0045 

GESTÃO ADMINISTRATIVA DA EDUCAÇÃO
Fonte Acrescida -101 RECEITAS DE IMPOSTOS E 

TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
Fonte Decrescida -119 TRANSFERÊNCIAS DO 

FUNDEB-(APLICAÇÃO EM OUTRAS DESPESAS DA 
EDUCAÇÃO BÁSICA)

Valor -20.000,00
Dotação -3.1.90.11.00.2.06.01.12.361.0006.2.0049 

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL
Fonte Acrescida -101 RECEITAS DE IMPOSTOS E 

TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
Fonte Decrescida -119 TRANSFERÊNCIAS DO 

FUNDEB-(APLICAÇÃO EM OUTRAS DESPESAS DA 
EDUCAÇÃO BÁSICA)

Valor -3.000,00
Dotação -3.1.90.13.00.2.05.03.10.304.0004.2.0037 

DESENVOLVIMENTO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA
Fonte Acrescida -102 RECEITAS DE IMPOSTOS E 

TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS-SAÚDE
Fonte Decrescida -150 TRANSFERENCIAS DE RE-

CURSOS DO SUS PARA VIGILANCIA EM SAÚDE
Valor -1.000,00
Dotação -3.1.90.13.00.2.06.01.12.122.0001.2.0045 

GESTÃO ADMINISTRATIVA DA EDUCAÇÃO
Fonte Acrescida -101 RECEITAS DE IMPOSTOS E 

TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
Fonte Decrescida -119 TRANSFERÊNCIAS DO 

FUNDEB-(APLICAÇÃO EM OUTRAS DESPESAS DA 
EDUCAÇÃO BÁSICA)

Valor -1.000,00
Dotação -3.1.90.16.00.2.06.01.12.122.0001.2.0045 

GESTÃO ADMINISTRATIVA DA EDUCAÇÃO
Fonte Acrescida -101 RECEITAS DE IMPOSTOS E 

TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
Fonte Decrescida -119 TRANSFERÊNCIAS DO 

FUNDEB-(APLICAÇÃO EM OUTRAS DESPESAS DA 
EDUCAÇÃO BÁSICA)

Valor -700,00
Dotação -3.1.90.16.00.2.06.01.12.361.0006.2.0049 

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL
Fonte Acrescida -101 RECEITAS DE IMPOSTOS E 

TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
Fonte Decrescida -119 TRANSFERÊNCIAS DO 

FUNDEB-(APLICAÇÃO EM OUTRAS DESPESAS DA 
EDUCAÇÃO BÁSICA)

Valor -1.700,00
Dotação -3.3.90.47.00.2.05.01.10.301.0004.2.0029 

DESENVOLVIMENTO DO PSF/ PCAS / PSB
Fonte Acrescida -102 RECEITAS DE IMPOSTOS E 

TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS-SAÚDE
Fonte Decrescida -148 TRANSFERENCIAS DE RE-

CURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BASICA
Valor -7.000,00
TOTAL 63.400,00
Prefeitura Municipal de ANDRELÂNDIA, 28 de No-

vembro de 2018
FRANCISCO CARLOS RIVELLI
PREFEITO MUNICIPAL 

Decreto N° 265 - de 29 de Novembro 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 atribui-

ções, 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 ANDRE-
LÂNDIA

Unidade 05 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Sub-Unidade 01 - ATENÇÃO BÁSICA
2.05.01.10.301.0004.2.0030-148 - 3.3.90.93.00 DE-

SENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA 
- R$ 5.000,00

Total da Sub-Unidade 01 - R$ 5.000,00
Sub-Unidade 02 - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
2.05.02.10.302.0004.2.0036-102 - 3.3.90.30.00 

DESENVOLVIMENTO DO HOSPITAL MUNICIPAL - R$ 
2.000,00

Total da Sub-Unidade 02 - R$ 2.000,00
Total da Unidade 05 - R$ 7.000,00
Total da Instituição 02 - R$ 7.000,00
Total Geral Acrescido - R$ 7.000,00
Art. 2 - Para atender o que prescreve o artigo anterior, 

será utilizada como fonte de recurso: ANULAÇÃO DE DO-
TAÇÕES 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 ANDRE-
LÂNDIA

Unidade 05 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Sub-Unidade 01 - ATENÇÃO BÁSICA
2.05.01.10.301.0004.2.0029-148 - 3.3.90.39.00 DE-

SENVOLVIMENTO DO PSF/ PCAS / PSB - R$ 5.000,00
Total da Sub-Unidade 01 - R$ 5.000,00
Sub-Unidade 02 - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
2.05.02.10.302.0004.2.0034-102 - 3.3.90.30.00 DE-

SENVOLVIMENTO FISIOTERAPÊUTICO - R$ 2.000,00
Total da Sub-Unidade 02 - R$ 2.000,00
Total da Unidade 05 - R$ 7.000,00
Total da Instituição 02 - R$ 7.000,00
Total Geral Anulado - R$ 7.000,00
Art. 3 - Este decreto entra em vigor na data de sua 

publicação.
Prefeitura Municipal de ANDRELÂNDIA, 29 de No-

vembro de 2018
FRANCISCO CARLOS RIVELLI
PREFEITO MUNICIPAL 
Decreto N° 266 - de 30 de Novembro de 2018

Abre Crédito Suplementar no Valor de R$ 77.253,22 as 
dotações do Município de ANDRELÂNDIA

O Prefeito de ANDRELÂNDIA, no uso de suas atribui-
ções, 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$ 77.253,22 ( setenta e sete mil, duzentos e cinquenta e 
três reais e vinte e dois centavos ) as seguintes dotações 
do Municipio de ANDRELÂNDIA.

Orgão 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRE-
LÂNDIA

Unidade 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 
E OBRAS

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

2.03.00.15.451.0002.2.0015-100 - 3.3.90.30.00 REVI-
TALIZ. E MANUT. DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS 
- R$ 1.000,00

2.03.00.15.452.0002.2.0018-100 - 3.3.90.39.00 SISTE-
MA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - R$ 1.253,22

Total da Sub-Unidade 00 - R$ 2.253,22
Total da Unidade 03 - R$ 2.253,22
Unidade 05 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Sub-Unidade 01 - ATENÇÃO BÁSICA
2.05.01.10.301.0004.2.0029-148 - 3.3.90.30.00 DE-

SENVOLVIMENTO DO PSF/ PCAS / PSB - R$ 2.000,00
Total da Sub-Unidade 01 - R$ 2.000,00
Sub-Unidade 02 - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
2.05.02.10.302.0004.2.0036-102 - 3.3.90.30.00 

DESENVOLVIMENTO DO HOSPITAL MUNICIPAL - R$ 
4.000,00

2.05.02.10.302.0004.2.0036-102 - 3.3.90.36.00 
DESENVOLVIMENTO DO HOSPITAL MUNICIPAL - R$ 
500,00

2.05.02.10.302.0004.2.0036-102 - 3.3.90.39.00 
DESENVOLVIMENTO DO HOSPITAL MUNICIPAL - R$ 
64.500,00

Total da Sub-Unidade 02 - R$ 69.000,00
Total da Unidade 05 - R$ 71.000,00
Unidade 06 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Sub-Unidade 00 - Secretaria de Educação
2.06.00.12.306.0006.2.0041-100 - 3.3.90.30.00 

DISTRIBUIÇÃO E ENRIQUECIMENTO DA MERENDA 
ESCOLAR - R$ 4.000,00

Total da Sub-Unidade 00 - R$ 4.000,00
Total da Unidade 06 - R$ 4.000,00
Total da Instituição 02 - R$ 77.253,22
Total Geral Acrescido - R$ 77.253,22
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 ANDRE-
LÂNDIA

Unidade 01 - GABINETE DO PREFEITO
Sub-Unidade 00 - Gabinete do Prefeito
2.01.00.04.122.0001.2.0006-100 - 3.3.90.33.00 DE-

SENVOLVIMENTO DO GABINETE - R$ 1.200,00
Total da Sub-Unidade 00 - R$ 1.200,00
Total da Unidade 01 - R$ 1.200,00
Unidade 02 - SECRETARIA DE FINANÇAS
Sub-Unidade 00 - Secretaria de Finanças
2.02.00.04.122.0001.2.0009-100 - 3.3.90.30.00 GES-

TÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE FINANÇAS 
- R$ 5.753,22

2.02.00.04.122.0001.2.0009-100 - 3.3.90.33.00 GES-
TÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE FINANÇAS 
- R$ 1.200,00

Total da Sub-Unidade 00 - R$ 6.953,22
Total da Unidade 02 - R$ 6.953,22
Unidade 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 

E OBRAS
Sub-Unidade 00 - SECRETARIA DE ADMINISTRA-

ÇÃO E OBRAS
2.03.00.04.122.0001.2.0011-100 - 3.1.90.04.00 GES-

TÃO ADM. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E OBRAS 
- R$ 29.500,00

2.03.00.24.722.0002.2.0023-100 - 3.3.90.30.00 TORRE 
REPETIDORA DE SINAIS DE TV - R$ 2.000,00

2.03.00.17.512.0003.2.0022-100 - 3.3.90.34.00 DE-
SENVOLVIMENTO DA LIMPEZA PÚBLICA - R$ 1.200,00

2.03.00.04.122.0001.2.0011-100 - 3.3.90.36.00 GES-
TÃO ADM. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E OBRAS 
- R$ 5.340,00

2.03.00.04.122.0001.2.0013-100 - 3.3.90.39.00 CON-
VENIO COM O IMA - R$ 1.200,00

Total da Sub-Unidade 00 - R$ 39.240,00
Total da Unidade 03 - R$ 39.240,00
Unidade 04 - SECRETARIA DE SAÚDE
Sub-Unidade 01 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA 

SAÚDE
2.04.01.10.122.0001.2.0026-102 - 3.3.90.36.00 APOIO 

AO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE - R$ 1.200,00
Total da Sub-Unidade 01 - R$ 1.200,00
Total da Unidade 04 - R$ 1.200,00
Unidade 05 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Sub-Unidade 01 - ATENÇÃO BÁSICA
2.05.01.10.301.0004.2.0031-102 - 3.3.90.93.00 CAPA-

CITAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA SAÚDE -  R$ 800,00
Total da Sub-Unidade 01 - R$ 800,00
Sub-Unidade 04 - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
2.05.04.10.303.0004.2.0039-148 - 3.3.90.30.00 

AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE ALTO CUSTO 
- R$ 2.000,00

2.05.04.10.303.0004.2.0040-102 - 3.3.90.30.00 
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA ATENÇÃO BÁSI-
CA - R$ 4.000,00

Total da Sub-Unidade 04 - R$ 6.000,00
Total da Unidade 05 - R$ 6.800,00
Unidade 07 - SEC. AGRIC. PEC. ABAST. E MEIO 

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

MEIO AMBIENTE
2.07.00.17.512.0003.2.0055-100 - 3.3.90.39.00 MANU-

TENÇÃO DA UNIDADE DE TRIAGEM E COMPOSTAGEM 
- R$ 12.000,00

2.07.00.18.542.0003.2.0056-100 - 3.3.90.39.00 
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES EM MEIO AMBIENTE - R$ 
1.600,00

Total da Sub-Unidade 00 - R$ 13.600,00
Total da Unidade 07 - R$ 13.600,00
Unidade 08 - SEC. ESPORTE, LAZER, CULT., IND.

COMÉRCIO
Sub-Unidade 01 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA
2.08.01.13.392.0008.2.0068-100 - 3.3.90.32.00 

EVENTOS E FESTAS FOLCLÓRICAS E POPULARES 
- R$ 2.000,00

2.08.01.13.392.0008.2.0068-100 - 3.3.90.39.00 
EVENTOS E FESTAS FOLCLÓRICAS E POPULARES 
- R$ 4.800,00

Total da Sub-Unidade 01 - R$ 6.800,00
Total da Unidade 08 - R$ 6.800,00
Unidade 10 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA 

SOCIAL
Sub-Unidade 01 - FUNDO MUNICIPAL DA ASSIS-

TÊNCIA SOCIAL
2.10.01.08.244.0011.2.0080-100 - 3.3.90.30.00 

MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO CRAS 
PAIF - R$ 1.460,00

Total da Sub-Unidade 01 - R$ 1.460,00
Total da Unidade 10 - R$ 1.460,00
Total da Instituição 02 - R$ 77.253,22
Total Geral Anulado - R$ 77.253,22
Art. 3 - Este decreto entra em vigor na data de sua 

publicação.
Prefeitura Municipal de ANDRELÂNDIA, 30 de No-

vembro de 2018
FRANCISCO CARLOS RIVELLI
PREFEITO MUNICIPAL

Decreto N° 267 - de 30 de Novembro de 2018
Abre Crédito Suplementar no Valor de R$ 67.000,00 as 

dotações do Município de ANDRELÂNDIA
O Prefeito de ANDRELÂNDIA, no uso de suas atribui-

ções, 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$ 67.000,00 ( sessenta e sete mil reais ) as seguintes 
dotações do Municipio de ANDRELÂNDIA.

Orgão 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRE-
LÂNDIA

Unidade 05 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Sub-Unidade 02 - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
2.05.02.10.302.0004.2.0036-149 - 3.3.90.36.00 

DESENVOLVIMENTO DO HOSPITAL MUNICIPAL - R$ 
35.492,00

2.05.02.10.302.0004.2.0036-149 - 3.3.90.39.00 
DESENVOLVIMENTO DO HOSPITAL MUNICIPAL - R$ 
31.508,00

Total da Sub-Unidade 02 - R$ 67.000,00
Total da Unidade 05 - R$ 67.000,00
Total da Instituição 02 - R$ 67.000,00
Total Geral Acrescido - R$ 67.000,00
Art. 2 - Para atender o que prescreve o artigo anterior, 

será utilizada como fonte de recurso: EXCESSO DE 
ARRECADAÇÃO na forma do paragrafo 1°,

inciso I a IV do artigo 43 da Lei Federal 4.320.
Total Geral Anulado - R$ 0,00
Art. 3 - Este decreto entra em vigor na data de sua 

publicação.
Prefeitura Municipal de ANDRELÂNDIA, 30 de No-

vembro de 2018
FRANCISCO CARLOS RIVELLI
PREFEITO MUNICIPAL   

EXTRATO SEGUNDO TER-
MO ADITIVO AO CONTRATO Nº 
045/2017, QUE ENTRE SI FIRMAM A 
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM 
JARDIM DE MINAS E A EMPRESA 
DBX OFFICE MANAGEMENT EIRE-
LI. Prorrogação do prazo contratual 
de 01 de janeiro de 2019 até de 31 de 
janeiro de 2019  OBJETO: Realização 
de serviços de assessoria técnica na 
elaboração, encaminhamento, acom-
panhamento e apoio na prestação de 
contas de convênios e/ou contratos 
junto aos Órgãos dos Governos Es-
tadual e Federal. VALOR: R$2.610,00 
(dois mil seiscentos e dez reais). Bom 
Jardim de Minas, 23  de dezembro 
de 2018. Sérgio Martins. Prefeito 

Prefeitura Municipal 
de Bom Jardim de Minas

Municipal.
EXTRATO DO SEXTO TER-

MO ADITIVO AO CONTRATO Nº 
108/2015, QUE ENTRE SI FIRMAM 
O MUNICÍPIO DE BOM JARDIM DE 
MINAS E A EMPRESA FÁBRICA 
REGIONAL DE PRÉ MOLDADOS 
LTDA. Prorrogação do prazo con-
tratual  por mais 3 (três)  meses.  
OBJETO: pavimentação de vias 
urbanas em Bloquetes. Rua Major 
João Gregório e Josefino Rosa, con-
forme convênio 1017.874-74/2014. 
VIGÊNCIA: Terá inicio no dia 28 de 
janeiro de 2019 até de 28 de março 
de 2019. Bom Jardim de Minas, 27 de 
dezembro de 2018. Sérgio Martins. 
Prefeito Municipal. 

*Por Marcelo Olivieri
 
Dezembro é a melhor época do 

ano para avaliarmos nossas ações, 
conquistas e resultados. O momento 
é propício para reflexões, tanto na 
vida pessoal quanto dentro das em-
presas. Sendo assim, o período que 
estamos é marcado por balanços e 
promessas sobre o futuro.

Um ano atrás, as expectativas 
com relação ao crescimento da eco-
nomia estavam altas. No mercado, a 
esperança era que conseguíssemos 
deixar a crise econômica que se 
instalou no país a partir de 2015 e 
que começássemos um novo ciclo de 
prosperidade. A inflação desacelerou, 
os juros baixaram, alguns setores 
voltaram a investir e, naturalmente, 
as contratações surgiriam como uma 
consequência dessa nova fase.

Entretanto, o cenário que se con-
cretizou ficou abaixo do imaginado. 
Apesar de termos experimentado 
maior estabilidade e crescimento 
em alguns mercados, mais uma vez 
o clima de insegurança acerca das 
eleições presidenciais, além das 
incertezas e escândalos no cenário 
político, não ajudaram o país a des-
lanchar. Foram meses turbulentos.

Se no primeiro quadrimestre 
a demanda reprimida dos anos 
anteriores começou a melhorar os 
ânimos, em abril, a incerteza sobre 
se a prisão do ex-presidente Luiz 
Inácio Lula da Silva aconteceria ou 
não, estremeceu as estruturas do 
mercado novamente. Com o decorrer 
dos meses, a Copa do Mundo e a 
corrida eleitoral deixaram o clima de 
“vamos esperar para ver”. 

Dessa forma, passamos 2018 
nessa letargia, seguindo conforme 
o fluxo. Sem colocar o pé no ace-
lerador, mas também sem puxar o 
freio de mão. Os setores de serviço, 
tecnologia e bens de consumo foram 
os que deram maior sinal de recu-
peração. A indústria automobilística, 
mesmo que timidamente, também 

demonstrou melhores índices de 
crescimento.

Do ponto de vista das vagas que 
foram abertas e concluídas em 2018, 
percebemos uma maior movimenta-
ção nas cadeiras de gerência plena 
e sênior. Em períodos de incertezas, 
é difícil as empresas fazerem mudan-
ças no topo da pirâmide - mesmo que 
não estejam muito satisfeitas com 
a performance e resultados entre-
gues. Esse tipo de mudança é muito 
arriscada uma vez que compromete 
várias esferas da operação.

Para 2019, temos as promessas 
de um novo governo com apoio 
popular. Apesar das polêmicas e do 
receio de alguns setores, o presiden-
te eleito já fez vários acenos para o 
mercado. As articulações políticas 
para que exista representatividade 
e diálogo com o legislativo estão 
sendo feitas.

Do ponto de vista da recuperação 
econômica, a reforma da previdência 
e a reforma tributária poderão ser tan-
to grandes aliadas quanto poderosas 
rivais. O momento é propício para 
questões delicadas, já que o governo 
tem a apoio popular e a nós cabem 
algumas lições de casa. Entre elas, 
equilibrar a balança entre quem con-
trata e os profissionais disponíveis. 

Uma vez que as empresas re-
tomem os investimentos e iniciem 
os processos seletivos, é funda-
mental que os candidatos estejam 
preparados para assumir os novos 
postos de trabalho. Caso contrário, 
veremos uma dança das cadeiras 
onde poucas companhias irão dis-
putar agressivamente por aqueles 
que são muito bons em vez de novas 
oportunidades serem criadas. Eu 
estou otimista. E você?

*Marcelo Olivieri é bacharel 
em psicologia e possui MBA em 
Gestão Estratégica. Com mais de 
10 anos de experiência no recru-
tamento especializado nas áreas 
de marketing e vendas, Olivieri é 
diretor da Trend Recruitment.

Mercado de trabalho: 
o balanço do ano e as 
expectativas para 2019

Caro amigo Marcio

Seu telefonema tão sin-
cero e espontâneo  me fez 
lembrar do Natal .  essa 
mensagem saiu agora do 
meu coração se vc achar 
que ela pode tocar algum 
outro coração, aproveite  
Mil bjs e tb p minha amiga 
querida

Caros leitores do Correio 
do Papagaio

Felicito a todos pelo 
NATAL, que é uma festa 
única!

F a m í l i a ,  a m i g o s , 
e até estranhos. -Todos 
irmanados...,todos auguran-
do dias melhores , que alias 
estamos precisando!

Desejo de todo o cora-
ção que 2019, seja realmen-
te um ano promissor! 

Que possamos realizar 
pelo menos alguns sonhos, 
que há muito tempo alimen-
tamos!

Que o Deus , que nós 
acreditamos de verdade, 
possa nos proteger , e nos 
cobrir de muita saúde  e de 
muitas bençãos!!!!!!

Aproveito a oportunidade 
para fazer-lhe um Convite

Venha ao Parque das 
Águas no terceiro sábado de 
cada mês!  Você vai assistir 
o Entardecer com as Gar-
ças. Ele acontece sempre 
no terceiro sábado de cada 
mês .   Traga sua família ou 
seu bem querer!   São mo-
mentos únicos  e  especiais 
,você verá que tenho razão.  
E o melhor disso tudo é que 
a entrada é GRÁTIS.

Se for no verão a entra-
da é franqueada a partir de 
18.20hs   Se for no inverno 
o horário e´ a partir de  17.30   
Esses horários quem de-
termina são as Garças por 
que o relógio delas é bem 
diferente do nosso!!!

Raquel Cohen
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Qualificando o Turismo na Mantiqueira 
Cursos estão sendo realizados em várias cidades do Sul de Minas

Várias cidades do Sul de 
Minas estão recebendo cur-
sos de Turismo Rural minis-
trado pelo Senar Minas. 

Entre os dias 04 a 07 de 
dezembro aconteceu na ci-
dade de Maria da Fé o curso 
de Turismo do Senar Minas “A 
Arte de Conduzir em Trilhas e 
Roteiros” para 10 participan-
tes. O evento aconteceu em 
parceria com: o Sindicato Ru-
ral de Maria da Fé, a Prefeitu-
ra Municipal, a Fazenda Maria 
da Fé e o Campo Experimen-
tal da EPAMIG. Maria da Fé 
faz parte do Circuito Turístico 
Caminhos da Mantiqueira.

O curso foi ministrado 
pelo Instrutor de Cursos em 
Turismo Rural, Gustavo de 
Paiva Resende Toledo, que 
tem formação em Turismo e 
Meio Ambiente. “Esta ação 
faz parte de um projeto de 
qualificação profissional com 
o intuito de consolidar o des-
tino como a capital brasileira 
do azeite”, diz o instrutor.

Durante o treinamento, 
o grupo fez uma visita nas 
Trilhas do Mirante e da Cas-
tanheira e visitou a produção 
de azeite da Fazenda Expe-
rimental da Epamig, onde 
também foram fei tas as 
atividades teóricas. Na aula 
prática, o instrutor orientou 
e fez algumas observações 
quanto a estrutura das tri-
lhas e o apoio que se deve 
dar ao visitante.

Os alunos receberam téc-
nicas de condução de trilhas, 
dicas de melhorias para o lugar, 
sinalização etc. Dentro da Fa-
zenda da Epamig, eles ainda 
passaram pelas trilhas da Nas-
cente da Água e das Oliveiras. 
Mais orientações foram apre-
sentadas principalmente na 
questão de atividades ligadas a 

Curso Turismo Rural Senar Minas desenvolvido na cidade de Alagoa (MG)

Fotos: Divulgação Curso

conservação da natureza.
A turma ainda aprendeu a 

fazer um planejamento e ela-
borou um novo roteiro turístico 
para Maria da Fé. “Essa foi a 
proposto do curso de forma 
a valorizar a Serra da Manti-
queira e o artesanato local”, 
finaliza Gustavo.

Em Alagoa, o curso aconte-
ceu nos dias 11 a 14 de dezem-
bro. Nele, os 12 participantes 
tiveram a oportunidade de visi-
tar as Trilhas das Araucárias e 
do Chapadão, ambas localiza-
das dentro do Parque Estadual 
da Serra do Papagaio, com o 
objetivo de praticar técnicas 
de condução de visitantes em 
ambientes naturais. 

Durante os quatro dias 
de curso, a programação foi 
dividida entre atividades teó-
ricas e práticas com o intuito 
de qualificar profissionais 
locais que já atuam ou pre-
tendem atuar com o Turismo 
em Alagoa e região.

Houve também uma roda 

de conversa com a gerência 
do Parque para se compre-
ender melhor como será o 
Programa de Credenciamento 
de Guias previsto para 2019. 
Como produto final do curso 
o grupo elaborou algumas 
propostas de novos roteiros 
de Turismo para Alagoa valori-
zando a integração da cultura 
do tropeirismo, da produção 
do queijo artesanal e das 
belezas naturais. Alagoa faz 
parte do Circuito Turístico das 
Terras Altas da Mantiqueira.

O Senar, também, está pre-
parando para o ano que vem 
um programa de formação de 
Agentes de Turismo Rural na 
região da Serra do Papagaio, 
no Sul de Minas Gerais. 

O Serviço Nacional de 
Aprendizagem Rural/Minas 
Gerais (SENAR), ofertará 
entre os meses de fevereiro 
a julho de 2019, gratuitamente 
de 10 a 15 vagas.

Esta iniciativa tem por obje-
tivo fortalecer o turismo no meio 

rural, preparando profissionais 
com visão do negócio turístico 
qualificados a participar de 
ações integradas nos Circuitos 
Turísticos das Terras Altas da 
Mantiqueira e das Águas.

O Programa é realizado 
através de seis encontros 
presenciais, sendo quatro 
deles com 40 horas semanais 
e outros dois com 32 horas 
semanais. Os temas serão 
relativos a Produtos e Servi-
ços Turísticos; Segurança nas 
Atividades Turísticas; Condu-
ção de Turistas; Hospedagem 
e Atendimento ao Cliente; 
Meios de Alimentação e; Co-
mercialização de Produtos e 
Negócios Turísticos. Os locais 
dos encontros serão em espa-
ços estratégicos que facilitem 
a hospedagem e alimentação 
dos participantes, como exem-
plo a sede do PESP (Fazenda 
Santa Rita/Baependi), a sede 
da APA Mantiqueira (Itamonte) 
e a escola Serra do Papagaio 
(Matutu/Aiuruoca).

Em Alagoa o curso aconteceu nos dias 11 a 14 de dezembro

Ao todo, 12 profissionais participaram do curso

Participantes visitaram as trilhas das Araucárias e do Chapadão

Participantes do curso“A Arte de Conduzir em Trilhas e Roteiros”Dez participantes se qualificaram no curso em Maria da FéCurso Trilhas e Roteiros Senar Minas em Maria da Fé

Começa a vigorar nova lei dos 
queijos artesanais de Minas Gerais
Produtores poderão criar variedades do produto, com a adição de 

condimentos, especiarias ou outras substâncias
Foto: O Tempo/ilustração

Foi publicada no Diário 
Oficial de Minas Gerais, no dia 
19 de dezembro, quarta-feira, 
a sanção do governador Fer-
nando Pimentel à Lei 23.157, 
que dispõe sobre a produção e 
a comercialização dos queijos 
artesanais de Minas Gerais. A 
norma foi originada do Projeto 
de Lei (PL) 4.631/17, do pró-
prio governador, aprovado no 
dia 11 de dezembro.

A lei busca oficializar a 
produção artesanal de queijo 
como uma agroindústria de 
pequeno porte e possibilita 
a criação de variedades dife-
rentes de queijos artesanais. 
Atualmente, só há o reconhe-
cimento legal em Minas Ge-
rais para o queijo tipo Minas 
Artesanal de Casca Lavada e 
não são permitidas variações 
dele.

A nova lei também permite 
que o Poder Executivo defina 

tipos diferentes do produto 
alimentício, como o parme-
são, e, a partir desses tipos, 
os produtores poderão criar 
variações com a adição de 
ingredientes, desde que isso 
não resulte na perda de qua-
lidade do item.

O processo chamado de 
“afinação” também pode ser 
reconhecido oficialmente pela 

primeira vez com a sanção 
da lei. Trata-se de uma etapa 
na qual um queijo padrão 
fornecido por um produtor é 
alterado a partir de técnicas 
específicas que vão dar novas 
características ao item.

Assim, pretende-se es-
timular a diversificação dos 
produtos e incentivar seus 
produtores, com vistas a abrir 

mais oportunidades de merca-
do. A proposta viabiliza, para 
os tipos de queijo artesanal 
cujo regulamento permitir, a 
utilização de leite produzido 
fora da propriedade ou posse 
em que se situa a queijaria, 
desde que tenha habilitação 
sanitária.

Legislação federal - A nova 
norma também se adequa à 
Lei Federal 13.680, de 2018, 
que dispõe sobre a fiscaliza-
ção de produtos alimentícios 
de origem animal produzidos 
de forma artesanal.

A lei define ainda leite 
como sendo o produto da or-
denha completa, ininterrupta, 
em condições de higiene, de 
vacas ou outras fêmeas ani-
mais sadias, bem alimentadas 
e descansadas.

Símbolo - A norma es-
tabelece o queijo como um 
dos símbolos da identidade 

mineira e sua produção arte-
sanal deve ser reconhecida e 
protegida pela administração 
pública estadual.

De acordo com a lei, a 
produção artesanal do queijo 
é forma de agregação de valor 
à produção leiteira que pode 
orientar-se pela cultura regio-
nal, pelo emprego de técnicas 
tradicionais ou por inovações 
técnicas que garantam ao 
produto a aparência e o sabor 
específicos do tipo de queijo 
artesanal.

Cabe à Secretaria de Esta-
do de Agricultura, Pecuária e 
Abastecimento (Seapa), entre 
outras atribuições, coordenar, 
gerir e acompanhar as ações 
e atividades relacionadas aos 
queijos artesanais. Já o Insti-
tuto Mineiro de Agropecuária 
(IMA) será responsável por 
regulamentar tipos de queijos 
artesanais, habilitar queijarias, 

entrepostos e estabelecimen-
tos rurais, inspecionar, fiscalizar 
e editar normas complemen-
tares.

Variedades - A norma con-
sidera variedades de um tipo 
de queijo artesanal o produto 
obtido a partir da adição de con-
dimentos, especiarias ou outras 
substâncias alimentícias ou de 
alterações pontuais no proces-
so de fabricação ou na etapa 
de maturação. Estabelece que 
os queijos artesanais, com ex-
ceção daqueles produzidos ex-
clusivamente com leite de vaca, 
conterão, na sua denominação, 
as espécies animais das quais 
foi extraído o leite utilizado para 
sua produção.

Com a sanção, fica revo-
gada a Lei 20.549, de 2012, 
que também dispunha sobre 
a produção e comercialização 
dos queijos artesanais.

Fonte: ALMG
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O primeiro Natal das 
Águas de São Louren-
ço trouxe magia e alegria 
para a cidade e a todos 
que acompanharam sua 
programação artística e 
cultural.

Esse evento ficou marca-
do como um dos mais longo 
que a cidade já promoveu, 
um total de 37 dias de pro-
gramação, indo até dia 06 
de janeiro trazendo muita 
emoção para a cidade. 

A festa começou no dia 1º 
de dezembro e os momen-
tos mais emocionantes e 
mais aguardados do evento 
foram as chegadas do Papai 
Noel, que aconteceram nos 
quatro primeiros sábados 
de dezembro na Estação do 
Trem das Águas.

Centenas de pessoas, 
entre crianças e adultos, 
estiveram presentes para 
acompanhar de perto e se 
encantar com a chegada 
do bom velhinho, que veio 
de forma original e repre-
sentando bem o estilo da 
cidade: a bordo da Maria 
Fumaça, que estava toda 
iluminada e apitando, anun-
ciando a magia do natal.

Quando a locomotiva 
chegava na estação soltan-
do fogo e fumaça pra todo 
lado, com seu apito impo-
nente e envolvente, pro-
vocava nas crianças e nos 
adultos, uma emoção tão 
indescritível, que chegou a 
arrancar lágrimas e depoi-
mentos emocionantes.

Sempre, ao desembar-
car do trem, o Papai Noel 
saudava os presentes, 
tirava fotos com as crian-
ças, e se dirigia para a Vila 
do Papai Noel instalada 
na Praça Brasil, a bordo 
do Trenzinho da Alegria,  
desfilando pelas ruas da 
cidade até chegarem na 
casa do Papai Noel. Lá as 
crianças acompanhadas de 
seus papais, fizeram filas 
para ganharem um abraço 
cheio de emoção, fazerem 
seus pedidos, entregar 
suas cartinhas e tirar belas 
fotos, registrando o grande 
momento. Tudo isto ao som 
de um violão ou violino e  
cantando cantigas de natal, 
executadas por um duende, 
que tornou o ambiente mais 
natalino e mágico.

No último sábado, dia 
22, o Papai Noel deixou 
uma linda mensagem para 
os presentes. Disse que 
estava muito feliz de estar 
em São Lourenço e partici-
par dessa festa tão bonita. 
“O Natal é um momento em 
que nos unimos, nos en-
contramos e celebramos a 
dádiva divina do nascimen-
to de Jesus. Hoje, cheguei 
aqui em São Lourenço, no 
Trem das Águas. Vou partir 
e levar em meu coração a 
lembrança dessa alegria, 
do rosto de cada criança 
que abracei, de cada adulto 
que esteve comigo. O Natal 
das Águas comprova que a 
união faz acontecer. E com-
prova, também, que São 
Lourenço é uma cidade 
que acredita na alegria e no 

Natal das Águas de São 
Lourenço - Quem Ama Cuida

amor desta celebração!”. 
Além da presença do 

Papai Noel, as pessoas pu-
deram acompanhar uma pro-
gramação maravilhosa com 
vários artistas da cidade. 

Houve shows, apresen-
tações de danças e músi-
cas, contações de histórias, 
palestras, apresentações 
de corais, como do Coral 
SOS, do Coral Vozes da 
Cela, Coral Bach de São 
Lourenço, Coral Por Amor 
e do Coral Encanto das 
Águas com a Orquestra 
da Escola de Música de 
Caxambu e missas.

No sábado, dia 22, acon-
teceu a apresentação “Acor-
des Natalinos: A Harpa das 
Águas” com Jesse Pessoa,  
apresentação “Contos e Fá-
bulas” do Studio de Dança 
Denise Fonseca, e o públi-
co pode desfrutar de um 
momento de alegria com o 
Movimento Dedico com a 
dança circular.

A noite teve apresen-
tação com Eliete Maia e 
apresentação do Paradox 
Coral de Nova Friburgo.

No domingo, dia 23, teve 
novamente a apresentação 
com o Paradox Coral de 
Nova Friburgo. As crianças 
também se divertiram e se 
encantaram com a história 
natalina “Sinos de Ale-
gria”, que foi contada por 
Ana Terra Oliveira. A noite 
terminou com a missa e o 
Coral Por Amor na Basílica 
Menor de São Lourenço. 

No dia 24, véspera do 
Natal, teve encontro dos 
grupos de Folia de Reis, e, 
um momento muito aguar-
dado, que foi a despedida 
do Papai Noel. A noite 
aconteceu a tradicional 
Missa do Galo. 

O encerramento do gran-
de Natal das Águas de São 
Lourenço - Quem Ama Cui-
da - acontece no dia 06 
de janeiro no Parque das 
Águas, às 15h com a benção 
das águas e uma missa. 

O Natal das Águas tam-
bém deve movimentar a 
economia. De acordo com 
a organização, a expectati-
va até o final do evento, é 
que cerca de 9 milhões de 
reais circule na economia 
da cidade.  Esse valor inclui 
somente os turistas que fica-
rão hospedados em hotéis e 
pousadas da cidade.

A previsão é que cerca de 
30 mil turistas estejam em 
São Lourenço no período do 
Natal, Ano Novo e no come-
ço de janeiro e aproveitem 
o evento mais extenso já 
realizado na cidade.

Segundo Alexandre Melo, 
presidente do São Lourenço 
Convention & Visitors Bu-
reau, o primeiro Natal das 
Águas de São Lourenço se 
destaca e marca a união 
e a integração da cidade, 
da iniciativa privada com o 
poder público e ficará para 
sempre nas memórias de 
todos que participarem da 
festa. “O Natal das Águas de 
São Lourenço é uma grande 
alegria e está movimentando 
a economia da cidade. Na 

Evento termina no dia 06 de janeiro e durante o mês de dezembro 
trouxe muita alegria e emoção para a cidade

Centenas de pessoas, entre crianças e adultos, acompanharam a chegada do Papai Noel durante os sábados de dezembro

O primeiro Natal das Águas de São Lourenço trouxe magia e alegria para a cidade 

opinião dos moradores e dos 
turistas que nos visitaram 
durante o mês de dezembro,  
teve como ápice a chegada 
do Papai Noel no Trem das 
Águas, do qual acreditamos 
que vá se transformar numa 
tradição. Esse evento tão 
grande, só foi possível gra-
ças ao apoio e a união dos 
empresários e da prefeitura, 
que foram fundamentais 
para o sucesso e com cer-
teza terá sua continuidade. 
Hoje o Natal das Águas é 
de São Lourenço, mas quem 
sabe não conseguimos fazer 
um Natal do Circuito das 
Águas, com eventos como 
este em várias cidades da 
região? É um sonho que 
pode acontecer e esse 
evento se tornar maior ain-
da”, ressalta Alexandre. 

Para a Prefeita Célia Ca-
valcanti, o evento do Natal 
foi um sonho realizado. “Esta 
foi uma ação em rede que 
proporcionou realizarmos 
um lindo Natal em nos-
so município. Agradeço ao 
Convention, CDL, ACE e 
todas as Secretarias en-
volvidas, por entenderem a 
nossa proposta de parceria 
e abraçarem a campanha 
“Quem Ama Cuida”, que é 
totalmente voltada para nos-
sa população. Estou muito 
feliz e realizada com o Natal 
das Águas. Dentre todas as 
dificuldades e superações 
que passamos durante o 
ano de 2018, o resultado foi 
maravilhoso, e só prova que 
a união entre todos é fun-
damental. Espero que ano 
que vem possa se repetir”, 
ressalta a Prefeita.

O primeiro Natal das 
Águas só foi possível pela 
união da iniciativa privada e 
o poder público que, juntos, 
compartilham do mesmo 
sonho de fazer um natal 
mágico para São Lourenço. 
É uma realização do São 
Lourenço Convention & Vi-
sitors Bureau – SLC&VB, 
Secretaria Municipal de Tu-
rismo e Cultura (SECTUR), 
Prefeitura Municipal, Asso-
ciação Comercial e Empre-
sarial (ACE) e Câmara de Di-
rigentes Logistas (CDL), em 
parceria com a Associação 
de Preservação Ferroviária 
(Trem das Águas), Parque 

Natal das Águas São Lourenço - Mantiqueira de Minas

acesse: www.correiodopapagaio.com.br/nataldasaguas

Sempre, ao desembarcar do trem, o Papai Noel saudava os presentes e tirava fotos com todos

Papai Noel deixou uma linda mensagem para os presentes

das Águas de São Lourenço 
e Paróquia São Lourenço 
Mártir. O Natal recebeu, 
ainda, o apoio de mais de 90 

empresários da cidade que, 
acima de tudo, acreditaram 
na proposta e apoiam a rea-
lização do evento, que entra 

para a história dos eventos 
natalinos da cidade e da re-
gião da Serra da Mantiqueira 
de Minas.

Fotos: Credito Will Givago
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A Orquestra da Escola de 
Música de Caxambu, mais 
uma vez, fez uma emocio-
nante apresentação em São 
Lourenço. A apresentação 
aconteceu no sábado, dia 
15, na Estação e fez parte 
da programação do Natal 
das Águas de São Lourenço 
– Quem Ama Cuida. 

A Escola Municipal de 
Música de Caxambu, pro-
va que através da música 
é possível construir muito 
mais que a sonoridade de 
uma orquestra. Hoje, 250 
alunos fazem aulas de 
música em um curso total-
mente gratuito, contando, 
com 13 professores e 
mais de 80 instrumentos. 
Frutos desse trabalho são 
o Projeto PROESA - Pro-
jeto Escola Sinfonia das 
Águas, o Coral Encanto 
das Águas e Orquestra da 
Escola de Música.

O Proesa - Projeto Or-
questra Escola Sinfonia das 
Águas é um projeto de cunho 
social que foi idealizado no 
ano de 2015 com o propósito 
de formar uma Orquestra 
Sinfônica Jovem de Ca-
xambu, proporcionando a 
crianças e adolescentes o 
desenvolvimento de aptidões 
ainda não exploradas, na mú-
sica e acima de tudo, no seu 
desenvolvimento cognitivo. 

A ideia inicial surgiu ba-
seada em projetos que 
já acontecem no Brasil e 
no exterior, que atuam no 
âmbito da música erudita 
formando orquestras sin-
fônicas com crianças e 
adolescentes de escolas 
públicas. Com isso, em 
outubro de 2015 criou-se 
a Associação Casa das 
Artes, uma instituição sem 
fins lucrativos que, desde 
então, desenvolve ações 
culturais no município. 

Em 2017 uma média de 
50 jovens com idade entre 
10 e 18 anos, deu vida real 
ao projeto, garotos e ga-
rotas talentosos, mas sem 
conhecimentos musicais 
prévios ou condições de 
comprar instrumentos. Para 
ministrar as aulas de ins-
trumentos, o projeto contou 
com a disponibilidade dos 
professores capacitados 
da Escola Municipal de 
Música de Caxambu, que se 

Orquestra de Música
de Caxambu abrilhantou o 

Natal das Águas
Apresentação aconteceu no sábado, dia 15, e emocionou os presentes

disponibilizaram a dar aula 
também no projeto, além de 
monitores de música que 
prestam serviço voluntário. 

Nesse ano, cerca de 
100 jovens são atendidos 
e as aulas terão duração 
de vinte horas semanais. 
A cada etapa os alunos 
contarão com oito profes-
sores e três monitores de 
música lhes orientando e 
por um sistema avaliativo, 
os alunos que se destaca-
rem serão selecionados 
para realizar o monitora-
mento dos demais. 

Para o projeto ser colo-
cado em prática, houve a 
necessidade de aquisição 
de uma quantidade mínima 
de instrumentos musicais 
que compusessem uma 
orquestra. Os primeiros 
foram emprestados pela 
Escola Municipal de Músi-
ca e mais da metade veio 
de doações, mas a criação 
de uma Orquestra só se-
ria possível com apoio e 
ações de uma organização 
sem fins lucrativos. 

Todos são estudantes 
de escolas públicas, inscri-
tos (ou não) no Programa 
Escola em Tempo Integral 
(ETI) e frequentam as aulas 
todos os dias, ou seja, tem 
a oportunidade de praticar 
seu instrumento de forma 
contínua, desenvolvendo 
ainda mais suas habilida-
des musicais. O objetivo 
é dar a oportunidade de 
participarem de um projeto 

que mude o rumo de suas 
vidas e ofereça-lhes novas 
perspectivas. São ofereci-
das gratuitamente aulas de 
Violino, Viola de Orquestra, 
Violoncelo e Contrabai-
xo Acústico; Saxofone, 
Clarinete, Oboé, Flauta 
Transversal e Requinta; 
Trompete, Trombone de 
Vara, Trombone de Pisto, 
Bombardino e Tuba. 

Com a aquisição de 
mais instrumentos, preten-
de-se aumentar o número 
de jovens atendidos e, ao 
final, será realizada apre-
sentação da 1ª Orquestra 
Sinfônica Jovem do Circui-
to das Águas, na Praça XVI 
de Setembro, no centro de 
Caxambu/MG. 

O “Projeto Orquestra 
Escola Sinfonia das Águas” 
em sua finalidade educati-
va, social e cultural atende 
crianças e adolescentes 
carentes oriundos de Ca-
xambu e região, definindo 
a música não só como uma 
arte de combinações de 
sons para obter efeitos 
expressivos, mas também 
uma melhor oportunidade 
de aprendizagem, de for-
mação ética e cidadã, esti-
mulando o desenvolvimento 
sensorial e intelectual, e por 
consequência seu desem-
penho pessoal e social, bem 
como fortalecer o protago-
nismo frente à sociedade, 

despertando nestes 
alunos o interesse em se-
rem multiplicadores desta 

ação na comunidade em 
que estão inseridos. O 
termo erudito provém do 
latim ‘eruditos’, significan-
do ‘educado’ ou ‘instruído’, 
esta é a essência do PRO-
ESA, de transformar crian-
ças e jovens da nossa ci-
dade e da região, através 
da socialização cultural e 
da educação musical. Eles 
aprendem música, mas 
também convívio social. 
A experiência faz com que 
eles cresçam. 

Outro fator é a possibi-
lidade da periferia dessas 
cidades de terem acesso 
a uma boa educação mu-
sical erudita, tirando as 
crianças e adolescentes 
da marginalidade. Nesse 
caso, o projeto tem uma 
sustentabilidade na contri-
buição cultural, social e na 
formação do caráter do in-
dividuo e até mesmo como 
uma profissão. O projeto 
também atenderá crianças 
e adolescentes morado-
res da Casa da Criança, 
que é um lar destinado a 
crianças em situação de 
vulnerabilidade social. 

O Projeto Orquestra 
Escola Sinfonia das Águas 
atende crianças e adoles-
centes com idade entre 
10 e 18 anos, estudantes 
de escolas públicas, in-
tegrantes ou não do Pro-
grama Escola em Tempo 
Integral (ETI) e moradores 
da Associação Casa da 
Criança (Caxambu).

Orquestra e Coral participaram do Natal das Águas com uma linda apresentação no dia 15 de dezembro

SÃO LOURENÇO

Natal das Águas São Lourenço - Mantiqueira de Minas

Vila do Papai Noel foi instalada na Praça Brasil

Na Vila do Papai Noel as crianças tiravam fotos ao som do violino e 
cantigas de natal, executadas por um “duende”

Coral SOS se apresntou e emocionou os presentes com as tradicionais 
canções natalinas

Coral Por Amor abrilhantou a noite do primeiro dia do evento

Apresentação do Espaço de Dança Auyra Ferrer

Bailarinas do Espaço de Dança  Auyra Ferrer se apresentaram no dia 
15 de dezembro

Projeto PROESA - Projeto Escola Sinfonia das Águas, o Coral Encanto 
das Águas e Orquestra da Escola de Música de Caxambu

Apresentação do Paradox Coral de Nova Friburgo

Contos e Fábulas apresentado pelo Studio de Dança Denise Fonseca 
no dia 22 de dezembro

Paradox Coral de Nova Friburgo se apresentou na sacada do Patio Trem 
de Minas

Cantora Luiza Luz também se apresentou, junto com o Coral Por Amor 
iluminando ainda mais a noite mágica

acesse: www.nataldasaguas,com.br

Fotos: Will Givago e Márcio Muniz
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Andrelândia - Bom Jardim de Minas - São Vicente de Minas

As praças de Andre-
lândia receberam uma 
iluminação especial para 
as festividades do final 
do ano. A Prefeitura Mu-
nicipal enfeitou, ao todo, 
cinco praças da cidade, 
sendo que na Praça da 
Igreja Matriz, localizada 
no Centro da cidade rece-
beu o trenó do Papai Noel 
e os enfeites confeccio-
nados pelos estudantes 
das Escolas Municipais.

Além da Praça da 
Matriz, tambéam foram 
iluminadas as praças 
do Cristo Redentor, das 
igrejas do Rosário e do 
São Benedito e do Bairro 
São Dimas.

Andrelândia recebe iluminação especial 
para as festividades de final de ano

Além da iluminação, outro presente para a cidade foi a revitalização da Praça do São Dimas

São Vicente de Minas ficou iluminada para o Natal
Pela primeira vez luzes e enfeites foram colocados pela cidade

Foto: Prefeitura Municipal 

Além dos enfeites das 
praças, Andrelândia tam-
bém recebeu outro pre-
sente: a revitalização da 
Praça do São Dimas, que 
foi totalmente reforma-

da. Os funcionários do 
Departamento de Obras 
da Prefeitura da cidade 
fizeram um mutirão de 
trabalho para que os mo-
radores possam desfrutar 

de um espaço de lazer.
O local recebeu nova 

iluminação, com refleto-
res mais potentes; além 
da pintura do meio-fio e 
dos bancos.

Esse ano, São Vicente de 
Minas, recebeu uma novidade 
para o Natal: iluminação e 
enfeites pela cidade.

A praça Governador Vala-
dares e a sede da Prefeitura 
receberam os enfeites e trou-
xe ainda mais magia para a 
época do fim do ano.  Foram 
usados 2.500 metros de man-
gueira de LED e 35 refletores 
de LED, além de 1000 metros 
de pisca pisca de LED.

De acordo com informa-
ções da Secretaria de Cul-
tura a iluminação começou 
a ser feita neste ano e a po-
pulação ficou encantada com 
a novidade, e se tornou uma 
grande parceira , preservan-
do com muito esmero todas 
as instalações. E a ideia é 
a de ampliar nos próximos 
anos os enfeites.

Informou, ainda, que a cida-
de recebeu muitos turistas nes-
sa época, e assim, movimentar 
a economia da cidade. 

Foto: Prefeitura Municipal 

acesse: www.correiodopapagaio.com.br/bomjardimdeminas

Cidade ficou toda iluminada para as festas de fim de ano

Enfeites foram colocados pela primeira vez e emocionou toda a cidade
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A associação comercial 
de Bom Jardim com o co-
mércio local, o Recanto do 
Saber e da Experiência Dr. 
Celso Chaves, a corpora-
ção musical união Bom-
Jardinense e a Polícia 
Militar em trabalho con-
junto promoveram o Natal 
iluminado com uma série 
de atividades culturais, 
sociais e recreativas. 

As festividades do Na-
tal começaram no dia 09 
de dezembro e terminará 
no dia 30  com o sorteio 
da bolsa oferecida pelo 
curso World Opportunity 
e a premiação da casa 
mais enfeitada do Natal na 
Praça Presidente Vargas 
coração Cultural e festivo 
da Cidade.

Na abertura houve um 
recital de piano do projeto 
Dulcelia Vitral pelos alu-
nos da professora Joyce, 
que aconteceu no Casa-
rão. Também teve a che-
gada festiva do Papai Noel 
com a corporação musical 
Bom-Jardinense e com o 
projeto flauta encantada 
de Arantina, com a maes-
trina Bruna de Paula. 

A cidade também foi 
iluminada e a praça rece-
beu iluminação especial 
realizada pelo comércio. 

Durante todo o período 
o Papai Noel esteve pre-

Comemoração do Natal em 
Bom Jardim de Minas

sente no comércio local 
e animando as festivi-
dades, juntamente com 
pipoqueira e o pula-pula 
que traz muita alegrias as 
crianças. 

No último dia 21, no 
Recanto do Saber, houve 
distribuição de presen-
tes para as crianças pelo 
Papai Noel. No dia 22, o 
IV Recital da Corporação 
musical bom-jardinense se 
apresentou e levou músi-
cas natalinas e populares 
nacionais e internacional, 
e a magia do Natal para o 
centro de Bom Jardim de 
Minas. 

A Polícia Militar realizou 
mais uma vez seu natal 
solidário presenteando as 

Ação conjunta promoveu um maravilhoso Natal para a cidade

Programação de Fim de Ano encantou o público e movimentou a cidade

Cidade voltará a receber o Repasse do Imposto sobre a Circulação de Mercadorias e Serviços do Turismo

Bom Jardim de Minas é habilitada 
novamente para receber ICMS Turístico

Apenas 285 municípios mineiros foram habilitados
A Prefeitura Munici-

pal de Bom Jardim de 
Minas recebeu habili-
tação para contar no-
vamente com o repas-
se do Imposto sobre 
Circulação de Mer-
cadorias e Serviços 
(ICMS) do turismo.  
O ano-referência de 
habilitação foi 2017.

Bom Jardim de Mi-
nas faz parte do Cir-
cuito Serras de Ibiti-
poca e recebeu nota 
10 nos critérios de 
avaliação. Dos 853 
municípios mineiros 
apenas 285 foram 
habilitados.

Pa ra  ga ran t i r  o 
desenvolvimento do 
setor,  a Prefei tura 
promoveu diversas 
atividades relaciona-

das ao turismo em 
2017,  como even-
tos, divulgação de 
informativos, apoio ao 
Conselho Municipal 
de Turismo e parceria 
com o Circuito Serras 
de Ibitipoca.

O repasse será fei-
to só em 2019, os 
valores não foram 
divulgados pela SE-
TUR-MG.

A Prefeitura inves-
te no Turismo como 
uma importante ati-
v idade econômica 
pa ra  o  mun ic íp io , 
visando agregar va-
lores, fazeres e sa-
beres, aproveitando 
de forma planejada 
as belezas naturais 
e cul turais de seu 
território.

acesse: www.correiodopapagaio.com.br/bomjardimdeminas

CADERNO CIDADES

Andrelândia - Bom Jardim de Minas - São Vicente de Minas

crianças da cidade, zona 
rural e Arantina.

Segundo a organização 
no próximo dia 30 haverá 
o sorteio e a premiação da 
casa mais bonita do Na-
tal iluminado 2018. Com 
estes eventos e parcerias 

dos vários segmentos da 
sociedade, a organização 
espera marcar na cidade 
e em seu calendário cul-
tural as festas de Natal na 
Praça Presidente Vargas, 
o coração cultural e festivo 
de Bom Jardim de Minas.

Foto: Prefeitura Municipal 

Foto: Prefeitura Municipal 
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Bom Jardim de Minas celebra 80 anos 
de emancipação política

Para comemorar a grande data vários eventos aconteceram na cidade
Bom Jardim de Minas está 

comemorando 80 anos de 
Emancipação Político-Admi-
nistrativa. Para comemorar a 
grande data várias atividades 
aconteceram pela cidade entre 
os dias 15 e 17 de dezembro. 
Shows regionais, Encontros 
de Bandas e Inalguração do 
Calçadão.

Os shows, realizados na 
Praça Jacinto de Faria, conhe-
cida como Praça da Rodoviá-
ria, agitaram e movimentaram 
a cidade, deixando as noites 
bonjardinenses animadas 
com muita música.

    No dia 15 de dezembro, 
a banda de pagode Grupo Alto 
Astral comandou o início das 
festividades. 

No domingo, dia 16, acon-

teceu o Encontro de Bandas 
durante o dia e a noite foi de 
muito rock com a Banda 1000 
motivos, finalizando com ser-
tanejo ao som da dupla Talles 
e Ezequiel. 

Na segunda-feira, dia 17 
de dezembro, vários eventos 
aconteceram pela cidade:  
inauguração do calçadão; ati-
vidades recreativas; corte do 
bolo de aniversário e progra-
mação musical que ficou por 
conta do som mecânico e DJ.

Os eventos foram organiza-
dos pela Prefeitura Municipal 
de Bom Jardim de Minas, com 
apoio da Secretaria Munici-
pal de Educação e Cultura e 
demais Secretaria. A Polícia 
Militar garantiu a segurança do 
evento durante todos os dias.

Calçadão Vicente Rachid é 
inaugurado em

Aproveitando a oportunia-
dde da festa de aniversário da 
cidade, foi inaugurado, no dia 
17 de dezembro, pelo Prefeito 
Sérgio Martins (Dragão), o 
Calçadão Vicente Rachid no 
centro da cidade. 

O evento contou com a pre-
sença dos familiares do Sr. Vi-
cente Rachid, do vice-prefeito 
Adelmar Francisco, dos Secre-
tários Municipais, vereadores e 
demais autoridades.

Vicente Rachid foi um fun-
cionário da Prefeitura durante 
38 anos, nove meses e 14 
dias. Era contador e dedicou 
sua vida para desenvolver 
Bom Jardim de Minas. O 
Prefeito Sérgio Martins falou 
sobre o Sr. Vicente durante 
o discurso de inauguração e 
disse que é um momento de 
muita emoção para todos da 
cidade. “É uma honra muito 
grande fazer esse calçadão. 
Essa é uma das muitas obras 
que iremos fazer ainda. Esse 
calçadão é um sonho de 
criança, brincava aqui, já 
engraxei muito sapato aqui. 
Sou nascido e criado em Bom 
Jardim de Minas e amo a 
nossa cidade.  Fazer essa ho-
menagem para o Sr. Vicente 
é um grande reconhecimento, 
mas tudo que fizer pra ele 
ainda é pouco, tem pessoas 
que tudo que você fizer, ainda 
não vai ser o suficiente para 
agradecer a garra e a compe-
tência que dedicaram a nossa 
cidade. Ele foi um grande 
cidadão e é uma honra poder 
lembrar dele, o admiro muito. 
Quero agradecer a todos os 
funcionários da prefeitura que 
ajudaram a fazer esse calça-
dão”, conclui o prefeito. 

O novo calçadão é uma 
continuação da Praça Presi-
dente Vargas, e conta com 
diversos bancos de madeira. 
Entre os bancos foram plan-
tadas Camélia Japônica, uma 
planta com flores brancas e 
vermelhas. O calçadão ainda 
conta com um relógio digital 
que marca a temperatura e 
mostra recados a população. 

A obra deixou o Centro mais 
bonito e atraente, e com harmo-
nia em relação a Praça Presi-
dente Vargas e os casarios.

A família do Sr. Vicente tam-
bém estava presente e a filha, 
Terezinha, representou a todos 
com sua fala. Disse que a famí-
lia estava muito feliz e honrada 
com o reconhecimento.  “Inau-
gurar hoje, no dia da cidade é 
muito emocionante. Ele dedi-
cou muito ao seu trabalho na 
Prefeitura e para a cidade. Era 
ligado a arte, cultura, participou 
de teatros, tocou com o grupo 
os Batutas. Fez muitas coisas 
na cidade. Sempre trabalhou 
com transparência e muita res-
ponsabilidade. Durante todos 
os anos mereceu a confiança 
dos prefeitos e trabalhou na 
parte da tesouraria. Para mim é 
um orgulho ser filha dele. Agra-
decemos muito a todos.”   

Vicente Rachid nasceu em 
19 de julho 1927, teve seis 
irmãos do primeiro casamento 
e três do segundo. Viveu sua 
infância e adolescência em 
Bom Jardim de Minas. Foi 
pai de quatro filhos e avô de 
nove netos.

Foi saxofonista por muitos 
anos da Corporação Musi-
cal Bonjardinense. Também 
atuou como centroavante de 
vários times da cidade.

XIV Encontro de Bandas em 
Bom Jardim de Minas

A Prefeitura, através da Se-
cretaria Municipal de Educa-
ção e Cultura com o apoio das 
demais secretarias, organizou 
o XIV Encontro de Bandas de 
Bom Jardim de Minas. 

O evento aconteceu no 
dia 16 de dezembro na Praça 
Jacinto de Faria (Praça da 
Rodoviária) e também fez 
parte da comememoração do 
aniversário da cidade.

O Encontro teve a partici-
pação de seis Corporações 
Musicais,  Bom Jardim de Mi-
nas, Santana do Garambéu, 
Santa Rita de Jacutinga, Rio 
Preto, Santa Isabel do Rio 
Preto e Oliveiras Fortes.

Na parte da manhã as Ban-
das tomaram café no Clube Re-
creativo Bonjardinense e segui-
ram para a Praça da Rodoviária 
para a formação do Bandão e 
execução do Hino Nacional. 

Durante a tarde as Ban-
das fizeram apresentações 
individuais, cada corporação 
apresentou quatro músicas. 

Os bonjardinenses que 
compareceram na Praça, 
prestigiaram e aplaudiram 
os repertórios tocados pelas 
Corporações.

Cada banda recebeu das 
mãos do Prefeito Sérgio Mar-
tins, um troféu e um certificado 
de participação. O Prefeito 
homenageou durante o evento 
o ex-prefeito de Bom Jardim 
de Minas Genivaldo Marques 
de Paula, que estava presente 
na praça, e foi o precursor dos 
primeiros encontros de bandas 
da cidade na década de 90.

Foi uma tarde prazerosa 
para os amantes da música 
e de continuação da tradição 
da arte e da cultura de Bom 
Jardim de Minas.

CADERNO CIDADES

Andrelândia - Bom Jardim de Minas - São Vicente de Minas

Show com a Banda 1000 Motivos Show com a Dupla Talles e Ezequiel

Formação do Bandão pelas seis corporações musicais presentes 
ao XIV Encontro de Bandas de Bom Jardim de Minas

Homenagem ao Ex-Prefeito Genivaldo, criador do Encontro de 
Banda de Bom Jardim de Minas

Apresentação da Corporação Musical União Bonjardinense, da 
Cidade de Bom Jardim de Minas

Apresentação da Corporação Musical Lira Santanense, da Cidade 
de Santana do Garambeu

Apresentação da Corporação Musical Santana do Livramento, 
da cidade de Oliveira Fortes

Apresentação da Corporação Musical Cônego Marciano da Ci-
dade de Santa Rita de Jacutinga

Apresentação da Corporação Musical Lima Santos, da Cidade 
de Rio Preto

Apresentação da Sociedade Musical Isabelense, do Distrito de  
Santa Isabel do Rio Preto

Inauguração do Calçadão Vicente Rachid Terezinha Rachid, em nome da família, agradece o Prefeito Dragão 
pelo homenagem prestada a seu pai

Descerrameto da placa inaugural, pelo prefeito Dragão, pela 
esposa de Vicente Rachid e familiares

Prefeito Dragão, vereadores e familiares de Vicente Rachid

acesse: www.correiodopapagaio.com.br/bomjardimdeminas

Fotos: Márcio Muniz
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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

Ria você também
Desempenho no 

trabalho
A patroa, furiosa, 
dá uma bronca na 

empregada:
- Maria, você é muito 

relaxada! Olha só 
a poeira desses 

móveis! Parece que 
não são lustrados há 

uns três meses!
- Ah, patroa! - inter-
rompe a empregada 
- Tá na cara que a 
culpa não é minha! 
Eu só estou aqui há 

um mês!

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!

Pergunta Indis-
creta

- Quantos anos você 
tem?

- Olhando pra mim o 
que você acha?

- Feio. Mas qual sua 
idade?

O maior ponto 
forte

- Qual seu maior 
ponto forte?

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

lasanha.
- Que lasanha?

- Com café é uma 
delícia...

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 pergun-
tou para Joãozinho:
- Joãozinho, quem 
nasce na Bahia é?

- Baiano!
- Quem nasce em 

Minas Gerais?
- Mineiro!

- E quem nasce no 
Rio?

- Peixe!

Bêbado Esperto
Uma jovem saiu da 

igreja gritando:
- Aleluia, aleluia! On-
tem eu estava nos 
braços do capeta, 

hoje estou nos bra-
ços de Jesus!

O bebum ia passan-
do e gritou:

- E pra amanhã, já 
tem compromisso?

Na vigília de um 
sábado, o douto Meir 
prolongou além da hora 
habitual as suas lições 
públicas. Entre os nume-
rosos ouvintes se encon-
trava uma boa mulher, a 
qual ouvia as palavras 
do sábio com tanta ale-
gria que só se lembrou 
de deixar a sala de es-
tudos quando a lição ter-
minou. Percebendo que 
havia se distraído, corre 
à casa e acha apagada 
a lâmpada do sábado. 
O marido impaciente 
veio a seu encontro e 
indaga do motivo que 
a prendera fora do lar 
tanto tempo e, ao saber 
da verdade, é tomado de 
indizível furor.

— Sai de minha 
casa! — bradou o exal-
tado. — Só admitirei 
outra vez a tua presença 
em nosso lar depois que 
tiveres cuspido na cara 
desse doutorzinho!

A pobrezinha, toda 
perturbada, sai choran-
do e se põe a pensar 
como poderia cumprir 
a aviltante imposição 
do esposo.

Pensa nas admi-
ráveis lições do douto 
Meir, dirige-se para a 
escola, mas depois de

caminhar alguns pas-
sos retrocede e retorna. 
Sentia-se envergonhada, 
sem coragem para

fitar a serena pes-
soa do sábio.

Algumas amigas 
informaram ao douto 
rabino da exigência ino-
minável do marido. 

— E isso não tem a 
menor importância — 
retorquiu o sábio com 
voz aliciadora e

expressão amistosa. 
— Tragam a boa mulher 
até aqui. Quero vê-la.

As companheiras 
levam a infeliz esposa 

até a escola e por to-
dos os meios procuram 
erguer seu ânimo tão 
combalido. Vem o douto 
Meir a seu encontro e, 
para arrancá-la da ter-
rível indecisão, diz-lhe 
com meiguice:

— Boa mulher! Sa-
berás fazer-me um sor-
tilégio sobre meu olho 
enfermo cuspindo nele.

A mulher, incentiva-
da por aquela pergunta, 
adianta-se, aproxima-
se do sábio rabi, mas 
de repente, tomada de 
espanto e arrependi-
mento, exclama aflita, 
levada na própria exal-
tação:

— Não, não, nunca! 
Eu não sei fazer sortilé-
gio algum!

O rabino insistiu. A 
mulher, para não con-
trariar o sábio, acabou 
por consentir. Disse-
lhe, então, o bondoso 
rabino:

— Boa mulher, vai 
para casa e dize a teu 
marido: “Era teu desejo 
que eu cuspisse no 
rosto do rabino uma 
vez. Pois eu fiz muito 
mais do que isso: cuspi 
nele sete vezes: agora 
sejamos amigos!”

Os discípulos pa-
reciam escandalizados 
de tanta humilhação. O 
sábio lhes disse, então, 
numa atenciosa con-
cessão, sorrindo sem 
dissabor:

— Para dirimir as 
desavenças e apazi-
guar os esposos, o Se-
nhor já permitiu até que 
Seu santo nome fosse 
manchado.** Aprendei, 
pois, que não é indig-
na nenhuma ação que 
tende a promover a 
felicidade e a paz da 
humanidade. Só o vício 
e a depravação nos

podem aviltar.

Lendas do Bom Rabi 
Malba Tahan

Sete vezes mais

Cantinho da Coquetel

Sudoku

A ingenuidade caiu no “Real”
Certa feita visitávamos a re-

presa de Chavantes no Paraná, 
região banhada pelo rio Itararé 
divisionário em limites com São 
Paulo, – diga-se de passagem 
um belíssimo ponto turístico 
não explorado – quando tive-
mos o prazer de conhecer um 
casal paulista bastante simpá-
tico e comunicativo, que por 
coincidência também hospede 
do nosso hotel, à cidade de 
Ourinhos, SP, e que acabou se 
transformando em nosso guia e 
cicerone durante a visitação.

Depois de curtirmos o belo 
passeio, já no início de tarde 
retornamos à cidade de Ribei-
rão Claro, onde desfrutamos de 
apreciável e guloso almoço à 
companhia do casal. No intuito 
de acomodarmos as empan-
turradas barrigas, ficamos a 
andar pela cidadezinha, quan-
do por indicação dos amigos 
fomos   a uma pequena loja de 
um artesão entalhador, em que 
outras pessoas se encontravam 
a apreciar aquela bela exposi-
ção de artesanato. Entre uma 
peça e outra tecendo comen-
tários elogiosos, uma elegante 
e fina senhora passou a nos 
acompanhar e tecer opiniões 
entusiásticas sobre o artista e 
se fez a conhecer depois que 
o casal revelou ser natural de 
São Paulo.

Com a barriga voltada quase 
a seu estado normal, espanta-
da a lombeira e com a tarde já 
indo longe resolvemos pegar a 
estrada de regresso a Ourinhos. 
O casal, todavia, entusiasmado 
com a simpática” coroa” conter-
rânea”, optou por seguir mais 
tarde. No percurso entre as cida-
des de Jacarezinho e Ourinhos,  
fomos solicitados  a parar pela 
polícia estadual em blitz rotinei-
ra.  Liberados  rapidamente, se-
guimos viagem sem  que aquela 
parada nos causasse qualquer 
contratempo.

A noite acomodados à sala 
de estar assistindo TV, quando 

adentra ao hotel o casal paulista 
acompanhado de dois policiais 
e dirigem-se à gerência. Sem 
entender o que havia, permane-
cemos sentados até que fomos 
por eles solicitados à presença, 
a fim de confirmarmos a histó-
ria contada pelo casal quando 
estávamos juntos à cidade 
de Ribeirão Claro.  O motivo 
da polícia, deveu-se porque o 
casal fora apanhado na blitz e 
preso em flagrante por condu-
zir R$ 100.000,00 em cédulas 
falsas de R$50,00 falsificadas 
empacotadas em embrulhos de 
papel rotulado de laticínio. Na 
delegacia alegou inocência, pois 
não supunha que tal pacote con-
tivesse as cédulas. Foi lesado 
por querer ser gentil e prestativo 
com uma senhora fina, educada 
e conterrânea, prontificando-se 
a trazer a encomenda à fazer a 
entrega na capital.

Obrigado a fechar sua conta 
no hotel, seguiu rumo a Ribeirão 
Claro na tentativa de localizar a 
tal ““coroa” elegante, simpática 
e conterrânea que o havia con-
quistado, cuja única referência 
seria o artesão. Sem o que ia 
ficar complicado, pois era o 
mesmo que traçássemos um 
parâmetro com o famoso “batom 
na cueca´;  ou seja, não tem 
explicação!!

Moral da história: Se deixar 
levar à primeira vista pela sim-
patia, classe, status, elegância, 
não nos assegura o direito em 
confiarmos de quem quer que 
seja, principalmente quando 
essa confiabilidade passada 
vem acompanhada de um favor, 
o qual nos sentimos até honra-
dos em prestar.

Ah... esses “turistas ingênu-
os” quando se deixam levar por 
uma “lábia macia” e se entregam 
por inteiro numa recíproca não 
verdadeira e são envolvidos 
em tramas ingenuamente, são 
eternos inocentes que oferecem 
instantes lamentáveis, porém 
sem dúvida muito pitorescos...

Ingredientes

300 gramas de 
macarrão talharim 

2 unidades de 
abobrinha 

2 colheres (sopa) 
de manteiga 

1 cebola média 
picada 

1 envelope de 
caldo de legumes 

em pó 
1 pote de iogurte 

natural 
2 colheres (sopa) 
de salsa (ou salsi-

nha) picada 
1 colher (sopa) de 
cebolinha-verde 

picada 
2 colheres (sopa) 

de queijo parmesão 
ralado 

sal a gosto 
pimenta-do-reino a 

gosto

Talharim com abobrinha

temperos a gosto

Modo de Preparo 

Cozinhe o talharim al 
dente e reserve.

Rale as abobrinhas 
na parte grossa do 
ralador. Em uma 
panela, aqueça a 

manteiga, doure a ce-
bola, junte o caldo de 
legumes, o iogurte, a 
abobrinha, o sal e a 
pimenta-do-reino.

Misture levemente e 
deixe no fogo brando 

(160 ºC) durante 3 
minutos ou até aque-

cer bem.
Desligue o fogo e 

acrescente o talha-
rim.

Salpique a salsinha, 
a cebolinha, o queijo 
parmesão e sirva em 

seguida.
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Autor aiuruocano, Gilmar 
Batista da Silva, lança o  livro 

“Manuscritos do Tempo” 
Evento aconteceu no dia 08 de dezembro no Museu Municipal

O escritor Gilmar Batista na noite de lançamento do tão aguardado livro

O tão aguardado lan-
çamento do livro “Manus-
critos do Tempo” do autor 
aiuruocano, Gilmar Batis-
ta da Silva, foi realizado 
no dia 08 de dezembro 
no Museu Municipal Dr. 
Júlio Arantes Sanderson 
de Queiróz.

Um momento de mui-
ta emoção e que marca a 
história de Aiuruoca. 

Estiveram presen-
tes o prefeito Sr. Paulo 
Roberto Senador, a Se-
cretária de Educação, 
Cultura, Esporte e Lazer, 
Srª Kênia Campos do 
Carmo e o Secretário de 
Desenvolvimento Econô-
mico, Social e Ambiental, 
Sr. Erlisson Vitor Lopes. 
Prestigiaram também o 
lançamento do livro a 
população aiuruocana, 
familiares e amigos do 
autor.

A noite foi ainda mais 
abrilhantada com a apre-
sentação dos “Violeiros 
de Aiuruoca”.

Na oportunidade o 
autor distribuiu autógra-
fos e pousou para fotos 
com os convidados.

O livro já tem outros 
lançamentos programa-
dos nas cidades de Bae-
pendi e Campanha.

O livro Manuscritos 
do Tempo é uma poética 
e cultural narrativa do ve-
rídico fato acontecido em 
Aiuruoca, na antiga rua 
da campina ,denotado 

De acordo com os cin-
quenta e um depoimen-
tos 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 regis-
traram 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).

O Natal em Aiuruoca 
foi marcado pela che-
gada do Papai Noel, no 
domingo, dia 23, que 
emocionou a todos os 
presentes, trazendo mui-
ta magia e alegria para 
as crianças e adultos 
que acompanharam o 
momento. 

A chegada do “Bom 
Velhinho” foi na Pra-
ça Monsenhor Nagel, 
no Centro da cidade. O 
evento foi uma iniciativa 
e organizado pelo CRAS 
de Aiuruoca, em parceria 
com alguns empresários 
da cidade, que contribu-
íram com a doação de 
pipoca e algodão doce, 
que foram disponibili-
zados para as crianças. 
Para a diversão das 

Chegada do Papai Noel marca 
o Natal em Aiuruoca

O “Bom Velhinho” esteve na cidade no dia 23
de dezembro e alegrou as crianças

crianças também tinha 
pula pula.

O Papai Noel chegou 
por volta das 19h30, em 
uma caminhonete escol-
tado pela Polícia Militar.  
Ao chegar na praça vou 

para o trenó, criado es-
pecialmente para a data. 
Lá as crianças acompa-
nhadas de seus papais, 
fizeram filas para ganha-
rem um abraço cheio de 
emoção, fazerem seus 

pedidos, entregar suas 
cartinhas e tirar belas fo-
tos, registrando o grande 
momento.

Segundo o Secretário 
da Sedesa, Erlisson Lo-
pes, a chegada do Papai 

Aiuruoca

como o Assassinato da 
Italiana de nome Luiza 
Pirangioli, conhecida por 
Madama ou Madame em 
data de 26.03.1906.

Este cruel e sangren-

to episódio denominou 
se “Crime das Joias e 
posteriormente foi identi-
ficado e publicado como 
“A Maior Tragédia da 
História desta Terra”

acesse mais em www.correiodopapagaio.com.br/aiuruoca

Noel abrilhantou ainda 
mais o natal e encantou 
a todos. “O Natal é uma 
festa fraterna e alegre, 
que celebra o nascimento 
de Jesus. E a chegada 
do Papai Noel é sempre 
aguardada pelas crian-
ças, que esperam com 
ansiedade este encontro. 
Apesar da chuva que 
nos obrigou a encerrar 
o evento mais cedo, foi 
muito gratificante ver as 
crianças se divertirem 
e se encantarem com o 
Papai Noel. Com muito 
carinho e dedicação o 
evento foi realizado pela 
equipe do CRAS, com 
apoio da Prefeitura Mu-
nicipal, Polícia Militar, 
Apae e iniciativa privada”, 
ressalta o Secretário. 

Fotos: Prefeitura Municipal

Fotos: Prefeitura Municipal

Natal em Aiuruoca foi marcado pela chegada do Papai Noel 


