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Andrelândia realiza a
primeira Audiência Pública
sobre o Plano Diretor
Foto: Prefeitura de Andrelândia

O evento que contou com a participação da população, apresentou as etapas de criação do Plano
Diretor, os canais para a participação popular, a
importância para o município, além de esclarecer

as dúvidas e ouvir as sugestões das pessoas. A
iniciativa da prefeitura e participação da população
vão proporcionar um crescimento ordenado e sustentável do município.
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CP da Câmara de São Lourenço
ouve testemunhas
As oitivas é o momento
das investigações em que
os vereadores vão escutar
as testemunhas. Nos dois
primeiros dias de oitivas
foram ouvidas seis testemunhas de defesa da
Prefeita Célia Cavalcanti.
Elas foram questionadas
sobre as circunstâncias
e motivos da contratação
do escritório de advocacia
Amaral & Barbosa. As próximas oitivas acontecerão
no dia 7 de agosto.
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Foto: SL Atual

Imagem de Santana retorna em festa
para Aiuruoca
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Festival de Férias 2019 contou com
atrações de vários estilos musicais em
Andrelândia
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Encontro reúne motoclubes e
boa música em Bom Jardim
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São Vicente de Minas obtém bons
resultados nos jogos escolares em
Antônio Carlos
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Terça-feira, 30 de Julho de 2019

Prefeitura Municipal
de Andrelândia
Decreto N° 01 - de 02 de Janeiro de 2019
Abre Crédito Suplementar no Valor de R$ 58.325,82 as
dotações do Município de ANDRELÂNDIA
O Prefeito de ANDRELÂNDIA, no uso de suas atribuições, e devidamente autorizado pelo disposto na Lei n°
2099, 29 de Novembro de 2018
Decreta:
Art. 1 - Fica aberto Crédito Suplementar no valor de R$
58.325,82 ( cinquenta e oito mil, trezentos e vinte e cinco
reais e oitenta e dois centavos ) as
seguintes dotações do Municipio de ANDRELÂNDIA.
Orgão 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRELÂNDIA
Unidade 02 - SECRETARIA DE FINANÇAS
Sub-Unidade 00 - Secretaria de Finanças
2.02.00.04.181.0001.2.0010-100 - 3.3.90.39.00 CONVÊNIO COM A POLÍCIA MILITAR - - - - - R$ 800,00
Total da Sub-Unidade 00 - R$ 800,00
Total da Unidade 02 - R$ 800,00
Unidade 04 - SECRETARIA DE SAÚDE
Sub-Unidade 01 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA
SAÚDE
2.04.01.10.122.0001.2.0027-155 - 3.3.90.39.00 GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SAÚDE - - - - - R$ 13.345,82
Total da Sub-Unidade 01 - R$ 13.345,82
Total da Unidade 04 - R$ 13.345,82
Unidade 05 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Sub-Unidade 03 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE
2.05.03.10.304.0004.2.0037-150 - 3.3.90.39.00 DESENVOLVIMENTO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA - R$
14.000,00
Total da Sub-Unidade 03 - R$ 14.000,00
Total da Unidade 05 - R$ 14.000,00
Unidade 06 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Sub-Unidade 01 - Fundo Municipal de Educação
2.06.01.12.122.0001.2.0045-147 - 3.3.90.39.00 GESTÃO
ADMINISTRATIVA DA EDUCAÇÃO - - - - - R$ 180,00
2.06.01.12.365.0001.1.0022-101 - 4.4.90.51.00 REFORMA E AMPLIAÇÃO DA PRÉ-ESCOLA - R$ 30.000,00
Total da Sub-Unidade 01 - R$ 30.180,00
Total da Unidade 06 - R$ 30.180,00
Total da Instituição 02 - R$ 58.325,82
Total Geral Acrescido - R$ 58.325,82
Art. 2 - Para atender o que prescreve o artigo anterior,
será utilizada como fonte de recurso: ANULAÇÃO DE
DOTAÇÕES do Orçamento do Munícipio na
forma do paragrafo 1°, inciso I a IV do artigo 43 da Lei
Federal 4.320.
Orgão 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRELÂNDIA
Unidade 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
E OBRAS
Sub-Unidade 00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
E OBRAS
2.03.00.17.512.0003.1.0008-100 - 3.3.90.30.00 CANALIZAÇÃO DO CÓRREGO SÃO DIMAS - - - - - R$ 800,00
2.03.00.15.451.0002.1.0004-100 - 4.4.90.51.00 PAVIMENTAÇÃO E CALÇAMENTO DE VIAS URBANAS
- - - - - R$ 30.000,00
Total da Sub-Unidade 00 - R$ 30.800,00
Total da Unidade 03 - R$ 30.800,00
Unidade 05 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Sub-Unidade 01 - ATENÇÃO BÁSICA
2.05.01.10.301.0004.2.0029-155 - 3.3.90.36.00 DESENVOLVIMENTO DO PSF/ PCAS / PSB - R$ 13.345,82
Total da Sub-Unidade 01 - R$ 13.345,82
Sub-Unidade 03 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE
2.05.03.10.305.0004.2.0038-150 - 3.3.90.39.00 DESENVOLVIMENTO DO CONTROLE EPIDEMIOLÓGICO
- - - - - R$ 14.000,00
Total da Sub-Unidade 03 - R$ 14.000,00
Total da Unidade 05 - R$ 27.345,82
Unidade 06 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Sub-Unidade 01 - Fundo Municipal de Educação
2.06.01.12.361.0006.2.0048-147 - 3.3.90.39.00 DESENVOLVIMENTO DO TRANSPORTE ESCOLAR - R$ 180,00
Total da Sub-Unidade 01 - R$ 180,00
Total da Unidade 06 - R$ 180,00
Total da Instituição 02 - R$ 58.325,82
Total Geral Anulado - R$ 58.325,82
Art. 3 - Este decreto entra em vigor na data de sua
publicação.
Prefeitura Municipal de ANDRELÂNDIA, 02 de Janeiro
de 2019
FRANCISCO CARLOS RIVELLI
PREFEITO MUNICIPAL
Decreto N° 02 - de 02 de Janeiro de 2019
Insere no Orçamento vigente a natureza de despesa
que menciona e da outras providências.
O Prefeito de ANDRELÂNDIA, no uso de suas atribuições, e devidamente autorizado pelo disposto na Lei n°
2099, 29 de Novembro de 2018
Decreta:
Art. 1 - Fica inserido no orçamento vigente, conforme
discriminação abaixo, a(s) seguinte(s) Natureza(s) de
despesa(s): abrindo-se para este fim
Orgão 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRELÂNDIA
Unidade 05 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Sub-Unidade 01 - ATENÇÃO BÁSICA
2.05.01.10.301.0004.2.0029-148 - 3.3.90.40.00 DESENVOLVIMENTO DO PSF/ PCAS / PSB - R$ 5.305,30
2.05.01.10.301.0004.2.0030-148 - 3.3.90.40.00 DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA
- R$ 1.326,32
Total da Sub-Unidade 01 - R$ 6.631,62
Sub-Unidade 02 - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
2.05.02.10.302.0004.2.0034-102 - 3.3.90.40.00 DESENVOLVIMENTO FISIOTERAPÊUTICO - - - - - R$ 1.326,32
2.05.02.10.302.0004.2.0036-102 - 3.3.90.40.00 DESENVOLVIMENTO DO HOSPITAL MUNICIPAL - R$
2.652,64
Total da Sub-Unidade 02 - R$ 3.978,96
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$
7.000,00
Total da Sub-Unidade 04 - R$ 7.000,00
Total da Unidade 05 - R$ 17.610,58
Unidade 06 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Sub-Unidade 01 - Fundo Municipal de Educação
2.06.01.12.361.0006.2.0049-119 - 3.3.90.30.00 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - R$
20.000,00
2.06.01.12.365.0006.2.0050-119 - 3.3.90.30.00 DESENVOLVIMENTO DA CRECHE MUNICIPAL - R$ 5.000,00
2.06.01.12.365.0006.2.0051-119 - 3.3.90.30.00 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR - R$
10.000,00
2.06.01.12.361.0006.2.0049-101 - 3.3.90.40.00 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - R$
2.652,64
2.06.01.12.365.0006.2.0050-101 - 3.3.90.40.00 DESENVOLVIMENTO DA CRECHE MUNICIPAL - R$ 1.326,32
2.06.01.12.365.0006.2.0051-101 - 3.3.90.40.00 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR - R$
1.326,32
Total da Sub-Unidade 01 - R$ 40.305,28
Total da Unidade 06 - R$ 40.305,28
Unidade 08 - SEC. ESPORTE, LAZER, CULT., IND.
COMÉRCIO
Sub-Unidade 01 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA
2.08.01.13.392.0008.2.0067-100 - 3.3.90.40.00 DESENVOLVIMENTO E INCENTIVO A CULTURA - R$
1.326,32
Total da Sub-Unidade 01 - R$ 1.326,32
Total da Unidade 08 - R$ 1.326,32
Unidade 09 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA
SOCIAL
Sub-Unidade 00 - Secretaria de Assistência Social
2.09.00.08.122.0013.2.0073-100 - 3.3.90.40.00 APOIO
AO CONSELHO TUTELAR - - - - - R$ 1.326,32
Total da Sub-Unidade 00 - R$ 1.326,32
Total da Unidade 09 - R$ 1.326,32
Total da Instituição 02 - R$ 60.568,50
Total Geral Acrescido - R$ 60.568,50
Art. 2 - Para atender o que prescreve o artigo anterior,
será utilizada como fonte de recurso: ANULAÇÃO DE
DOTAÇÕES do Orçamento do Munícipio na
forma do paragrafo 1°, inciso I a IV do artigo 43 da Lei
Federal 4.320.
Orgão 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRELÂNDIA
Unidade 05 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Sub-Unidade 01 - ATENÇÃO BÁSICA
2.05.01.10.301.0004.2.0029-148 - 3.3.90.39.00 DESENVOLVIMENTO DO PSF/ PCAS / PSB - R$ 5.305,30
2.05.01.10.301.0004.2.0030-148 - 3.3.90.39.00 DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA
- R$ 1.326,32
2.05.01.10.301.0004.2.0030-148 - 3.3.90.93.00 DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA
- R$ 7.000,00
Total da Sub-Unidade 01 - R$ 13.631,62
Sub-Unidade 02 - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
2.05.02.10.302.0004.2.0034-102 - 3.3.90.39.00 DESENVOLVIMENTO FISIOTERAPÊUTICO - - - - - R$ 1.326,32
2.05.02.10.302.0004.2.0036-102 - 3.3.90.39.00 DESENVOLVIMENTO DO HOSPITAL MUNICIPAL - R$ 2.652,64
Total da Sub-Unidade 02 - R$ 3.978,96
Total da Unidade 05 - R$ 17.610,58
Unidade 06 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Sub-Unidade 01 - Fundo Municipal de Educação
2.06.01.12.361.0006.2.0048-119 - 3.3.90.39.00 DESENVOLVIMENTO DO TRANSPORTE ESCOLAR - R$
35.000,00
2.06.01.12.365.0006.2.0050-101 - 3.3.90.39.00 DESENVOLVIMENTO DA CRECHE MUNICIPAL - R$ 1.326,32

CONVOCAÇÃO GERAL – Eleições
O Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de São Lourenço – MG vem através de seu presidente e de acordo com o
Estatuto desta Entidade convocar todos os seus sindicalizados
para participarem ou apresentarem os candidatos que irão disputar as eleições previstas para o dia 30/09/2019. Os candidatos
deverão preencher todos os requisitos previstos no Estatuto. As
chapas concorrentes deverão ser entregues completas na Sede
do Sindicato, do dia ¬31/07/2019 até o dia 19/08/2019, à Rua Dr.
Olavo Gomes Pinto, 421, sala 1, Centro, Nesta, no horário de
segunda-feira á quinta-feira das 9:00 as 18:00 e sexta-feira das
09:00 às 16:00.
O tempo de duração das eleições será de 06 horas (7:00 h da
manhã até às 13:00 h ), em toda base territorial do Sindicato .
A apuração da eleição será no dia 30/09/2019 às 14:00 h e a
posse será no dia 02 de janeiro do ano de 2020 .

Republicação com retificação de horário
Associação dos Moradores Bairros Jardim
das Estâncias (Santa Mônica)
A Associação dos moradores do Bairro Jardim das Estâncias (Sta.Mônica) convoca seus associados (fundadores e
contribuintes) á participarem da Assembleia Geral para eleição
da nova diretoria, conforme seu estatuto nos artigos 40, 41,
42, 43, 44, 45 e parágrafos,1ª chamada ás 20h30mm e em 2ª
chamada ás 21 horas do dia 23 de agosto de 2019.
São Lourenço, 19 de julho de 2019
A Diretoria

2.06.01.12.365.0006.2.0051-101 - 3.3.90.39.00 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR - R$
3.978,96
Total da Sub-Unidade 01 - R$ 40.305,28
Total da Unidade 06 - R$ 40.305,28
Unidade 08 - SEC. ESPORTE, LAZER, CULT., IND.
COMÉRCIO
Sub-Unidade 01 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA
2.08.01.13.392.0008.2.0067-100 - 3.3.90.39.00 DESENVOLVIMENTO E INCENTIVO A CULTURA - R$
1.326,32
Total da Sub-Unidade 01 - R$ 1.326,32
Total da Unidade 08 - R$ 1.326,32
Unidade 09 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA
SOCIAL
Sub-Unidade 00 - Secretaria de Assistência Social
2.09.00.08.122.0013.2.0073-100 - 3.3.90.39.00 APOIO
AO CONSELHO TUTELAR - - - - - R$ 1.326,32
Total da Sub-Unidade 00 - R$ 1.326,32
Total da Unidade 09 - R$ 1.326,32
Total da Instituição 02 - R$ 60.568,50
Total Geral Anulado - R$ 60.568,50
Art. 3 - Este decreto entra em vigor na data de sua
publicação.
Prefeitura Municipal de ANDRELÂNDIA, 02 de Janeiro
de 2019
FRANCISCO CARLOS RIVELLI
PREFEITO MUNICIPAL
Decreto N° 04 - de 15 de Janeiro de 2019
Abre Crédito Suplementar no Valor de R$ 41.928,41 as
dotações do Município de ANDRELÂNDIA
O Prefeito de ANDRELÂNDIA, no uso de suas atribuições, e devidamente autorizado pelo disposto na Lei n°
2099, 29 de Novembro de 2018
Decreta:
Art. 1 - Fica aberto Crédito Suplementar no valor de R$
41.928,41 ( quarenta e um mil, novecentos e vinte e oito
reais e quarenta e um centavos ) as
seguintes dotações do Municipio de ANDRELÂNDIA.
Orgão 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRELÂNDIA
Unidade 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
E OBRAS
Sub-Unidade 00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
E OBRAS
2.03.00.04.122.0001.2.0011-100 - 3.3.90.35.00 GESTÃO ADM. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E OBRAS
- R$ 41.928,41
Total da Sub-Unidade 00 - R$ 41.928,41
Total da Unidade 03 - R$ 41.928,41
Total da Instituição 02 - R$ 41.928,41
Total Geral Acrescido - R$ 41.928,41
Art. 2 - Para atender o que prescreve o artigo anterior,
será utilizada como fonte de recurso: ANULAÇÃO DE
DOTAÇÕES do Orçamento do Munícipio na
forma do paragrafo 1°, inciso I a IV do artigo 43 da Lei
Federal 4.320.
Orgão 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRELÂNDIA
Unidade 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
E OBRAS
Sub-Unidade 00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
E OBRAS
2.03.00.26.782.0002.2.0025-100 - 3.3.90.30.00 DESENVOLVIMENTO DAS ESTRADAS VICINAIS - R$
41.928,41
Total da Sub-Unidade 00 - R$ 41.928,41
Total da Unidade 03 - R$ 41.928,41
Total da Instituição 02 - R$ 41.928,41
Total Geral Anulado - R$ 41.928,41
Art. 3 - Este decreto entra em vigor na data de sua
publicação.
Prefeitura Municipal de ANDRELÂNDIA, 15 de Janeiro
de 2019
FRANCISCO CARLOS RIVELLI
PREFEITO MUNICIPAL
Decreto N° 05 - de 17 de Janeiro de 2019
Abre Crédito Suplementar no Valor de R$ 300,00 as
dotações do Município de ANDRELÂNDIA
O Prefeito de ANDRELÂNDIA, no uso de suas atribuições, e devidamente autorizado pelo disposto na Lei n°
2099, 29 de Novembro de 2018
Decreta:
Art. 1 - Fica aberto Crédito Suplementar no valor de
R$ 300,00 ( trezentos reais ) as seguintes dotações do
Municipio de ANDRELÂNDIA.
Orgão 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRELÂNDIA
Unidade 05 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Sub-Unidade 01 - ATENÇÃO BÁSICA
2.05.01.10.301.0004.2.0030-148 - 3.1.90.94.00 DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA
- - - - - R$ 300,00
Total da Sub-Unidade 01 - R$ 300,00
Total da Unidade 05 - R$ 300,00
Total da Instituição 02 - R$ 300,00
Total Geral Acrescido - R$ 300,00
Art. 2 - Para atender o que prescreve o artigo anterior,
será utilizada como fonte de recurso: ANULAÇÃO DE
DOTAÇÕES do Orçamento do Munícipio na
forma do paragrafo 1°, inciso I a IV do artigo 43 da Lei
Federal 4.320.
Orgão 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRELÂNDIA
Unidade 05 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Sub-Unidade 01 - ATENÇÃO BÁSICA
2.05.01.10.301.0004.2.0030-148 - 3.1.90.04.00 DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA
- - - - - R$ 300,00
Total da Sub-Unidade 01 - R$ 300,00
Total da Unidade 05 - R$ 300,00
Total da Instituição 02 - R$ 300,00
Total Geral Anulado - R$ 300,00
Art. 3 - Este decreto entra em vigor na data de sua
publicação.
Prefeitura Municipal de ANDRELÂNDIA, 17 de Janeiro
de 2019
FRANCISCO CARLOS RIVELLI
PREFEITO MUNICIPAL
Decreto N° 06 - de 23 de Janeiro de 2019
Insere no Orçamento vigente a natureza de despesa
que menciona e da outras providências.
O Prefeito de ANDRELÂNDIA, no uso de suas atribuições, e devidamente autorizado pelo disposto na Lei n°
2099, 29 de Novembro de 2018
Decreta:
Art. 1 - Fica inserido no orçamento vigente, conforme
discriminação abaixo, a(s) seguinte(s) Natureza(s) de
despesa(s): abrindo-se para este fim
Orgão 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRELÂNDIA
Unidade 06 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Sub-Unidade 01 - Fundo Municipal de Educação
2.06.01.12.361.0006.2.0049-246 - 3.3.90.30.00 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - - - - - R$
124.050,00
Total da Sub-Unidade 01 - R$ 124.050,00
Total da Unidade 06 - R$ 124.050,00
Total da Instituição 02 - R$ 124.050,00
Total Geral Acrescido - R$ 124.050,00
Art. 2 - Para atender o que prescreve o artigo anterior,
será utilizada como fonte de recurso: SUPERÁVIT FINANCEIRO na forma do paragrafo 1°, inciso I
a IV do artigo 43 da Lei Federal 4.320.
Total Geral Anulado - R$ 0,00
Art. 3 - Este decreto entra em vigor na data de sua
publicação.
Prefeitura Municipal de ANDRELÂNDIA, 23 de Janeiro
de 2019
FRANCISCO CARLOS RIVELLI
PREFEITO MUNICIPAL

Terça-feira, 30 de Julho de 2019

Governador Romeu Zema
recebe 102 aprovados pelo
Programa Transforma Minas
Lideranças regionais atuarão em posições estratégicas em
quatro áreas: Saúde, Educação, Desenvolvimento Social e
Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável

O governador Romeu Zema
participou, na manhã desta terçafeira (30/7), de encontro de boasvindas às lideranças regionais
aprovadas pelo processo seletivo
do Programa Transforma Minas.
Foram 102 selecionados, que
atuarão em posições estratégicas no interior mineiro em quatro
secretarias de Estado: de Educação (SEE), de Saúde (SES), de
Desenvolvimento Social (Sedese)
e de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (Semad). Zema
destacou o ineditismo do projeto e
a importância de qualificar a gestão
pública no Estado e no país.
“O que nós queremos fazer
no governo de Minas é montar
um time que tenha condição de
ganhar o jogo. Vocês têm essa
grande missão pela frente, foram
selecionados porque passaram
por um processo no qual vocês
demonstraram que têm capacidade, competência. Isso precisa ser
colocado dentro do setor público,
que, em países desenvolvidos, é
um celeiro de talentos, e é isso
que nós precisamos trazer aqui
para o Brasil. Temos que valorizar quem é bom. A meritocracia
tem que ser vista como solução,
como algo que vocês sabem que
é justo. Tenho certeza que teremos ótimos resultados”, afirmou
o governador.
Romeu Zema, acompanhado
dos secretários de Estado das pastas com profissionais selecionados,
apresentou aos novos servidores
diretrizes de desempenho para os
cargos ocupados, expectativas e
ações de Governo. O evento tem
como objetivo dar início à etapa
de desenvolvimento profissional
das lideranças regionais, conforme
previsto no programa.
Para superintendentes regionais de Ensino, vinculados à
Educação, foram nomeados 43
educadores. Na Saúde, foram selecionados 28 superintendentes e
gerentes regionais. Na Sedese,
22 diretores regionais de Desenvolvimento Social assumirão
regionais. E, por fim, na Semad,
foram nove superintendentes
regionais de Meio Ambiente selecionados.
O secretário de Planejamento
e Gestão, Otto Levy, explicou que
a missão do programa é melhorar
a gestão pública do país, trazendo as melhores práticas que
existem no mundo.
“O Transforma Minas é um
programa de desenvolvimento
das lideranças e avaliação de
desempenho, que será aplicado
para todas as lideranças do Estado de Minas. Queremos transformar a cultura da gestão de
pessoas no setor público, replicar
as melhores e mais atualizadas
práticas de recursos humanos
que existem no mundo e prestar,
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obviamente, os melhores serviços aos cidadãos”, disse.
Seleção
Após o período de inscrições
no Transforma Minas, os candidatos passaram por processo
de certificação ocupacional. Os
selecionados nesta primeira
etapa puderam concorrer em
um processo de pré-seleção
com diferentes etapas, como
avaliação curricular e entrevista
por competências. Ao final, para
subsidiar a escolha, o Governo
Estadual avaliou o histórico dos
finalistas para cada regional e
ouviu lideranças regionais.
O secretário de Governo,
Custódio Mattos, reforçou o
planejamento cuidadoso para
criar uma interação positiva
entre os envolvidos na escolha
dos servidores.
“Fizemos a interação baseada
no mérito daqueles que estavam
no banco de seleção, que foram
classificados, e, depois, um processo de consulta às lideranças
regionais. Tratam-se de cargos
regionais, cujo desenvolvimento
e padrão de eficácia dependem
também da interação e conhecimento das questões locais. Ouvir
as lideranças regionais também é
um critério técnico. Isso foi feito
e resultou em um processo bastante eficaz. Agora, começa uma
outra etapa que é o teste da realidade, da interação efetiva desse
novo método”, explicou.
Transforma Minas
O Transforma Minas é um
programa coordenado pela Seplag, que seleciona profissionais
para posições de liderança no
Governo do Estado. Desde o
lançamento, em março deste
ano, já foram disponibilizadas
138 vagas.
O programa é fruto de Acordo

de Cooperação Técnica entre o
Governo de Minas e a Aliança,
que reúne organizações do terceiro setor e é formada pelas
fundações Brava e Fundação Lemann e pelos institutos Humanize
e República, sem contrapartida
financeira para o Estado. O Vetor Brasil é parceiro executor do
programa, enquanto a Fundação
João Pinheiro atua nas etapas
de desenvolvimento do servidor.
Mais informações sobre o Programa e sobre posições abertas
estão disponíveis no https://www.
mg.gov.br/transforma-minas.
Também participaram da cerimônia os secretários de Estado
de Meio Ambiente, Germano Vieira; de Educação, Julia Sant’Anna;
de Desenvolvimento Social, Elizabeth Jucá; de Saúde, Carlos
Eduardo Amaral; os deputados
federais Mauro Lopes e Igor
Timo; os deputados estaduais
Carlos Henrique, Dalmo Ribeiro,
Tiago Cotta, Arlen Santiago, Celise Laviola e Gustavo Santana.
Balanço do Programa
(números):
• Mais de 1 milhão de acessos ao
Site do Transforma Minas;
• Mais de 6 mil inscritos em todos
os processos seletivos;
• Quase 4 mil currículos analisados;
• Mais de 900 entrevistas por
competências realizadas;
• 6 processos com inscrições
abertas;
• 11 processos em andamento.
Municípios com lideranças
regionais selecionadas:
Educação
São 43 superintendentes
regionais de Ensino: Almenara,
Araçuaí, Barbacena, Campo
Belo, Carangola, Caxambu,
Conselheiro Lafaiete, Coronel

Fabriciano, Curvelo, Diamantina, Divinópolis, Governador
Valadares, Guanhães, Itajubá,
Janaúba, Januária, Juiz de
Fora, Leopoldina, Manhuaçu,
Metropolitana A, Metropolitana
B, Metropolitana C, Monte Carmelo, Montes Claros, Muriaé,
Nova Era, Ouro Preto, Pará de
Minas, Paracatu, Passos, Patos
de Minas, Patrocínio, Pirapora,
Poços de Caldas, Ponte Nova,
Pouso Alegre, São João delRei, São Sebastião do Paraíso,
Sete Lagoas, Ubá, Uberlândia,
Unaí e Varginha.
Saúde
São 28 superintendentes e
gerentes regionais de Saúde: Alfenas, Barbacena, Belo Horizonte,
Coronel Fabriciano, Diamantina,
Divinópolis, Governador Valadares, Januária, Juiz de Fora, Itabira,
Ituiutaba, Leopoldina, Manhumirim, Montes Claros, Passos, Patos
de Minas, Pedra Azul, Pirapora,
Ponte Nova, Pouso Alegre, Sete
Lagoas, São João del-Rei, Teófilo
Otoni, Ubá, Uberaba, Uberlândia,
Unaí e Varginha.
Desenvolvimento Social
São 22 diretores regionais
de Desenvolvimento Social: Almenara, Araçuaí, Curvelo, Diamantina, Divinópolis, Governador
Valadares, Ituiutaba, Juiz de Fora,
Metropolitana (Belo Horizonte),
Montes Claros, Muriaé, Paracatu,
Passos, Patos de Minas, Poços
de Caldas, Salinas, São João delRei, Teófilo Otoni, Timóteo, Uberaba, Uberlândia e Varginha.
Meio Ambiente
São 9 superintendentes regionais de Meio Ambiente: Belo
Horizonte, Montes Claros, Diamantina, Governador Valadares,
Ubá, Varginha, Divinópolis, Uberlândia e Unaí.

Fundação BB e Copasa abrem novo
edital para recuperação de microbacias
hidrográficas em Minas Gerais

Entidades sem fins lucrativos podem se inscrever até 23 de setembro para executarem trabalhos em 111 cidades mineiras
A Fundação Banco do Brasil e
a Companhia de Saneamento de
Minas Gerais (Copasa) vão habilitar entidades sem fins lucrativos
para fazerem a reaplicação de
tecnologias sociais em 111 municípios mineiros. A parceria visa
promover ações de conservação
e recuperação de nascentes e
mananciais no estado.
O credenciamento será
realizado por meio de edital
e prevê recursos de R$ 2 milhões para dar continuidade
ao Pró-Mananciais, programa
de proteção e conservação
de mananciais usados pela
empresa mineira no abastecimento da rede pública.
Estão previstas no edital
as reaplicações de quatro tec-

nologias sociais certificadas
pela Fundação BB e que integram o Banco de Tecnologias
Sociais (BTS). São elas: 1)
SAF – Sistemas Agroflorestais
(uso ou manejo da terra que
reúnem culturas agrícolas e
espécies arbóreas, de maneira consorciada e que serve de
base para a agricultura orgânica); 2) Biodigestor Sertanejo
(produção de gás a partir de
esterco animal), 3) Fossa
Séptica TeVap (tratamento e
disposição final dos dejetos
do vaso sanitário domiciliar)
e 4) Cisterna Ferrocimento
(alternativa usada na captação
e armazenamento de água da
chuva). O Banco de Tecnologias Sociais é um acervo
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on-line que reúne todas as
metodologias certificadas pela
Fundação BB desde 2001 e
está disponível aqui.
As entidades interessadas
devem ficar atentas ao prazo de
inscrições, que ficará aberto até
às 18 horas de 23 de setembro
de 2019, para recebimento das
propostas na Fundação BB.
As localidades onde serão
reaplicadas as tecnologias
sociais foram indicadas pela
Copasa e estão relacionadas
com as bacias hidrográficas de
cada região do estado de Minas
Gerais. Para ser contemplada,
a entidade precisa comprovar
capacidade técnica para atuar
em reaplicação das tecnologias
sociais ou similares às propos-

tas no edital.
Sobre o Pró-Mananciais
O Pró-Mananciais foi desenvolvido pelo governo de Minas
Gerais por meio da Copasa.
Entre as diversas atividades desenvolvidas, estão o cercamento
de nascentes, plantio de mudas
nativas em mata ciliar e implantação de bacias de contenção de
enxurradas. O Pró-Mananciais
vai além do cumprimento dos requisitos legais e regulamentares,
ele estimula a pró-atividade, a
responsabilidade social, a criatividade e o protagonismo a partir
da formação de agentes locais
transformadores, cujo trabalho
integrado às políticas públicas
locais amplia os resultados do
Programa.

Rede de Notícias do Sindijori MG
www.sindijorimg.com.br
Só 37% dos eleitores fizeram biometria
Governador Valadares
possui 203.213 eleitores,
mas apenas 76.166 deles
(37,48% do total) fizeram o
cadastramento biométrico
obrigatório. Segundo o chefe do cartório da 119ª Zona
Eleitoral, Rubens Vieira, a
procura pelo serviço ainda é baixa nos endereços
onde a Justiça Eleitoral
está atendendo eleitores
valadarenses e de outros
cinco municípios da região.
Quem vota no município e
não fizer o procedimento
até o dia 21 de fevereiro
de 2020 vai ter o título de
eleitor cancelado. Rubens
Vieira afirma que a Justiça
Eleitoral em Valadares tem
capacidade para atender até
1000 eleitores por dia, mas
a média de atendimentos
diários está em torno de
670 biometrias cadastradas.
(Diário do Rio Doce- Governador Valadares)
Projeto exibe filmes seguidos de debates
Realizar a exibição de
filmes sobre temas relacionados à ciência e promover
um debate sobre os principais pontos abordados nas
películas. Esta é principal
proposta do projeto “Cinema
com Ciência”, desenvolvido
desde maio na Uemg unidade Divinópolis, por meio do
Programa Institucional de
Apoio à Extensão da Uemg
(PAEx). O projeto foi iniciado
com uma pesquisa sobre
os filmes a serem exibidos
nas sessões e a elaboração
do material de divulgação.
Desde então, o projeto exibiu dois filmes: “O jogo da
imitação”, dirigido por Morten
Tyldeum, e “Estrelas além
do tempo”, com direção de
Theodore Melfi. (Jornal Agora - Divinópolis)
270 denúncias de maus
tratos a animais
Em um único dia, a Superintendência de BemEstar Animal da Secretaria
Municipal de Meio Ambiente
de Uberaba registrou 20
denúncias de maus tratos
a animais, principalmente contra cães e gatos.
Segundo os dados, 268
notificações estão sendo
apuradas pelo município.
No balanço, não constam os
encaminhamentos ao Ministério Público e Delegacia de
Meio Ambiente. Atualmente,
o setor passa por uma reestruturação para conseguir
fazer fiscalizações e não
somente o atendimento de
denúncias. O crime de maus
tratos conta animais prevê
prisão de 3 meses a um ano,
multa e o cumprimento de
serviços comunitários. (Jornal da Manhã - Uberaba)
Produtor rural terá instrução do cadastro
Uma nova funcionalidade do Sistema Nacional de
Cadastro Rural (SNCR),
gerenciado pelo Incra, torna
mais eficiente e prático o
atendimento a proprietários
de imóveis rurais. A nova
tecnologia implanta o serviço
de upload (envio de dados
via internet) no sistema para
entrega de documentação
comprobatória de declaração para Cadastro de Imóvel
Rural. O sistema vem para
agilizar e facilitar o processo
para o homem do campo,
que antes precisava se des-

locar até uma superintendência do Incra ou Unidade
Municipal de Cadastramento
(UMC) e ainda enviar pelos
Correios a declaração. O que
levava muito tempo e gasto,
uma vez que esses produtores vivem em comunidades
afastadas da área urbana do
município. (Jornal O NorteMontes Claros)
Poços teráFestival Estudantil de Teatro
Foram abertas nesta semana a temporada de inscrições das peças para a mostra da 30ª edição do Festival
Estudantil de Teatro - FET
2019 de Poços de Caldas. O
regulamento, o formulário de
inscrição e todas as informações sobre o festival estão
disponíveis no endereço
https://smeducacaoprojetos.
wixsite.com/30fet. A largada
para a edição histórica de
30 anos do FET aconteceu
no dia 10 de maio, com o
lançamento oficial do festival. Agora está na hora das
unidades da rede municipal,
estadual, particular e de ensino superior de Poços de
Caldas e região mostrarem
o talento cênico de seus alunos. As apresentações vão
ser realizadas de 22 a 25 de
outubro, no Teatro Benigno
Gaiga, no Espaço Cultural
da Urca. (Folha RegionalMuzambinho)
Educadores fazem capacitação no Google
O Bootcamp GEG Brasil
é um treinamento intensivo
para educadores que querem se desenvolver profissionalmente e também têm
o desejo de mudar suas
práticas pedagógicas com o
uso contextualizado de ferramentas digitais colaborativas
do Google for Education.
Os educadores treinados
podem participar da prova de
certificação Google e estão
capacitados para utilizarem
as tecnologias do Google em
sala de aula. O treinamento
aconteceu online durante
um mês e meio e com um
encontro presencial na sede
do Google Brasil, em São
Paulo, no último sábado,
27, das 08h às 18h. O GEG
Varginha contou com a participação de 7 representantes
do sul de Minas, das cidades
de: Varginha, Três Corações,
Santa Rita do Sapucaí e
Pouso Alegre. (Diário Correio do Sul - Varginha)
‘OdontoSesc’ chega a
Araxá
A unidade móvel OdontoSesc chega a Araxá para
atender o trabalhador do comércio de bens, serviços e
turismo, seus dependentes
e a comunidade em geral.
O projeto de saúde bucal
itinerante, em parceria com
o Sindicomércio Araxá e
o apoio da Prefeitura de
Araxá vai oferecer, gratuitamente, aproximadamente
7.000 procedimentos até
4 de outubro. A carreta vai
ficar estacionada no Sesc
Araxá, localizado na rua Dr.
Edmar Cunha, 150, bairro
Vila Santa Terezinha. O horário de funcionamento da
unidade vai ser de segunda
a sexta-feira, das 8h às 18h.
Vão ser realizados vários
procedimentos odontológicos, como restauração em
resina fotopolimerizável,
amálgama e cimento de
ionômero de vidro (CIV),
tratamento de canal (dentes
anteriores), entre outros.
(Diário de Araxá)
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Unimed promove dia da
saúde e cooperativismo

Criado em 2012 para promover saúde e cooperativismo, o Dia Unimed já
faz parte do calendário da Unimed Circuito das Águas, sempre em julho,
para comemorar o aniversário de fundação da cooperativa.
Em 2019 o evento foi realizado na cidade de Dom
Viçoso, no dia 27 de julho,
para a comunidade e pequenos
produtores e empreendedores,
que foram recebidos na quadra
coberta da cidade com um farto
café da manhã.
O evento foi aberto com
uma palestra sobre Cooperativismo, com o Presidente da
Unimed Musse José Matuck,
que falou sobre o que é uma
cooperativa, os princípios do
cooperativismo, a força econômica do cooperativismo em
Minas e o Sistema Unimed.
Na tenda de promoção
de saúde, uma equipe de
profissionais fazia verificação
de Pressão Arterial, testes
gratuitos de glicemia capilar e
vacinação contra Sarampo e
Febre Amarela, com apoio da
Prefeitura de Dom Viçoso.
A parceria com a Ocemg
– Organização das Cooperativas do Estado de Minas Gerais

possibilitou a realização de
uma gincana da cooperação,
com diversas atividades e
dinâmicas sobre cooperativismo, lideradas pelo instrutor
Rogério Coelho. A ideia era
difundir os conceitos do cooperativismo, já que a região
tem muitos micro e pequenos
produtores de café, artesanato
e palitos de bambu, ainda não
organizados como cooperativas. Os participantes da gincana concorreram a brindes para
cada pergunta surpresa feita
sobre o conteúdo da palestra
ministrada pelo Presidente da
Unimed.
A equipe de mercado da
Unimed levou também a ação
Unimed na Sua Cidade e realizou sorteio de brindes.
Para encerrar o evento, uma
apresentação da Sociedade
Musical Antônio de Lorenzo,
tradicional banda de São Lourenço, que recebe o apoio da
Unimed Circuito das Águas.

Incêndio atinge prefeitura de
Virgínia e destrói parte do prédio
Um incêndio atingiu o prédio da prefeitura de Virgínia na noite da última
terça-feira, 30, causando perda de materiais administrativos, além de
danificae parte da estrutura prédio. Não houve vítimas.
Aproximadamente 25 mil
litros de água foram utilizados
para combater o incêndio. Os
bombeiros militares contaram
com a ajuda de um caminhão
de transportar leite utilizado
para fornecer água. Controlado o incêndio, os trabalhos de
rescaldo continuaram sendo
realizados pela equipe de
bombeiros. Não foi possível
precisar com exatidão a quantidade de materiais consumidos
pelas chamas.
De acordo com informações da unidade do Corpo

de Bombeiro Militar de São
Lourenço, eles foram acionados por volta de 23h 10min
e quando chegaram ao local
as chamas já haviam tomado conta de um banheiro e
oito salas. A intensidade das
chamas. Paredes sofreram
rachaduras e a estrutura do
telhado desabou sobre os
materiais incendiados.
As salas atingidas foram
arquivo morto, almoxarifado,
jurídico, licitações, tesouraria,
contabilidade, recursos humanos e tributação. De acordo

com o vigia, as chamas iniciaram na sala do arquivo morto e
propagou-se com rapidez para
outros setores da prefeitura.
Segundo informações da
PMMG, servidores e populares auxiliaram na retirada de
computadores, documentos,
entre outros materiais que ainda não tinham sido atingindo
pelo fogo. Para evitar que as
chamas continuassem se alastrando para outros locais do
prédio e atingir um tanque de
óleo dieesel, uma retroescavadeira foi utilizada para derrubar

parte do imóvel.
O vice-prefeito, Bruno Ribeiro Negreiros, que acionou
o Corpo de Bombeiros foi
orientado sobre a necessidade de uma avaliação técnica
de um engenheiro em relação
às condições estruturais da
edificação.
A operação para combate
do incêndio contou com o
apoio de policiais militares do
57º batalhão, sediado em São
Lourenço, que fez a segurança
do local, e da Polícia Civil com
o trabalho de perícia.

Terça-feira, 30 de Julho de 2019

Terça-feira, 30 de Julho de 2019
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Imagem de Santana retorna
em festa para Aiuruoca
Os sinos das igrejas soavam de alegria, os fiéis não
cabiam de alegria e ansiedade . Assim foi a chegada da
imagem de Santana de volta
para Aiuruoca. Desaparecida
há cerca de 20 anos da Capela de Guapiara, a imagem
retornou para a cidade no
último dia 25.
Por volta das 18h e com
muitos fieis a espera na Praça
Monsenhor Nagel, a Santa
Santana chegou à cidade em

Fotos: Secretaria de Turismo de Aiuruoca

uma carreata com destino a
Capela Guapiara com as bênçãos do Padre Marquinhos.
Além carreata para comemorar o retorno de Santana,
300 cavaleiros fizeram uma
cavalgada e cerca de 500
pessoas da cidade e das
comunidades rurais próximas
fizeram uma romaria para ir ao
encontro da santa.
As comemorações ainda
contaram com leilão de gado,
prendas e música ao vivo

População recebe com alegria a imagem de Santana

Romaria para a Capela da Guapiara

Capela da Guapiara que abriga a imagem da santa

Café da manhã para receber os Romeiros

Imagens de Santana e São Joaquim

Encontro de Causos e Caldos na
Mantiqueira marca encerramento do
Agente de Turismo Rural

A última semana de julho
foi de celebração em Aiuruoca.
A cidade recebeu o I Encontro
de Causos e Caldos na Mantiqueira, evento organizado
para marcar o encerramento
do Programa Agente de Turismo Rural, promovido naquela
região por meio da parceria
entre o Sistema Faemg/Senar
Minas e o Sindicato dos Produtores Rurais de Baependi, com
mobilização de Maura Pereira
Maciel e Sirlei Silvério.
Dez participantes concluíram o Programa, que teve
capacitação voltada para as
cidades de Baependi, Alagoa,
Aiuruoca e Caxambu. Desde
o mês de fevereiro, os participantes passaram por formação voltada para as seguintes
áreas: Produtos e Serviços
Turísticos, Segurança nas Atividades Turísticas, Condução de
Turistas, Roteirização Turística,
Comercialização de Produtos e
Negócios Turísticos.
“Tivemos uma turma muito diversificada e experiente,
composta por participantes
que já atuam como guias turísticos, brigadista, profissional
de comunicação e marketing,
condutores off road, condutores
em travessia em montanha,
produtores de queijos e azeites.
Com isso, trabalhamos muito
as características de cada um”,

Fotos: Senar-MG

destaca o instrutor credenciado
pelo Senar Minas e turismólogo
Gustavo Toledo.
Realizado no Museu Dr. Júlio Sandersen, reunindo convidados que participaram de uma
oficina de contação de histórias
aplicada ao turismo, ministrada
pelo participante do Agente de
Turismo Rural, Eloi Zanetti,
especialista em marketing e
comunicação. Em seguida, várias pessoas contaram causos
e fizeram relatos sobre a importância da região, envolvendo
o folclore regional. Fechando
a programação, foram servidos caldos. Ao longo de toda
tarde, violeiros encantaram os
participantes com música de
qualidade.
O gerente regional do Senar
Minas em Juiz de Fora, Márcio
Luiz Silva, destaca a satisfação
por participar do evento. “A
semente está plantada. Meu
desejo é que esses agentes do
turismo rural elevem a região
ao patamar que ela merece,
visto que temos um potencial
adormecido.”
A instrutora credenciada
pelo Senar Minas, Juliana Maria
Fernandes Irineu, responsável
pela condução do segundo
módulo, Segurança nas Atividades Turísticas, também esteve
presente no evento.
Fonte: Acom/Senar

Alunos e instrutores do Senar-MG

Representante do Senar com os Secretários de Turismo das
cidades de Alagoa, Pouso Alto, Bocaina e Aiuruoca

Instrutor do Senar, Gustavo Toledo, e o diretor do JCP, Márcio Muniz

Mulher à frente de seu Tempo!
Por Luziana Karla, Sebastião
Augusto, Álvaro Paiva e José
Carlos Júnior

Você conhece a Aiuruocana Ana
de Paiva Braga? E a professora
Santinha Braga? O apelido Santinha
Braga tornou-se praticamente seu
“nome próprio” desde os tempos da
juventude, em decorrência de seu
bom comportamento e educação
junto às freias Espanholas e à madre
superiora quando estudou no Colégio
Santa Edwiges, de Aiuruoca, onde
despertou desde jovem seu dom
para a leitura, a escrita e as artes.
Vanguardista desde sempre, era a

roteirista, produtora, figurinista e diretora de vários espetáculos teatrais.
Época em que Aiuruoca viveu anos
de constantes eventos culturais. Realizou passeios ciclísticos, recitais de
piano, peças teatrais infanto-juvenis
como “O Sítio do Pica Pau Amarelo”
e o “O Tesouro do Rei”. Levou ao
palco também, na Sede Mariana, o
famoso texto de Plínio Marcos “Dois
Perdidos numa noite Suja”. Sempre
na companhia de muitos amigos.
Citá-los, aqui, poderia correr o risco
de esquecer de alguns.
Fica aqui um pequeno parágrafo
da vida da nossa Santa Braga! Em
breve, a biografia completa!

/

acesse www.correidopapagaio.com.br/aiuruoca
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Andrelândia

Festival de Férias 2019 contou com
atrações de vários estilos musicais
A 35ª edição do Festival de Férias de Andrelândia teve uma programação eclética, atraindo
os mais variados tipos de público. O evento
contou com shows de rock, sertanejo, pop rock
e até musical infantil.
Apesar do frio, o público esteve presente
para prestigiar os shows, como do cantor
sertanejo de Zé Felipe, que se apresentou no
sábado (20 de janeiro). Quem esteve presente
no Parque de Exposições pode conferir os
grandes sucessos como: Tiro Certo, Amor Todo
Dia e My Baby.
As atrações gratuitas também atraíram o
público. No domingo, as crianças puderam se
divertir com o show da Galinha Pintadinha e os
fãs de pop rock curtiram o som do “filho da casa”
Pedru Lucca, considerado umas das grandes
revelações deste estilo no cenário nacional.
O cantor mineiro animou o público com os
sucessos, como a música Brasileira que já teve
quase 1 milhão de visualizações.

Fotos: Márcio Muniz

Show do cantor Zé Felipe agitou o sábado do Festival

Prefeitura realiza a primeira Audiência
Pública sobre o Plano Diretor

Na última sexta-feira (05 de
julho) foi realizada a primeira
Audiência Pública para discutir a
implantação do Plano Diretor de
Andrelândia. O evento que contou
com a participação da população,
apresentou as etapas de criação
do Plano Diretor, os canais para
a participação popular, a importância para o município, além de
esclarecer as dúvidas e ouvir as
sugestões das pessoas.
A audiência foi presidida pelo
Assessor Jurídico do município
Rômolo Diego de Almeida, o
qual esclareceu a necessidade
de Andrelândia possuir um Plano
Diretor. “O Plano Diretor é obrigatório para cidades com mais
de 20 mil habitantes, porém,
com a passagem da rede de
transmissão Xingu-Rio no nosso
município, Andrelândia passa a
integrar uma área de influência
de empreendimentos ou atividades com significativo impacto
ambiental de âmbito regional ou
nacional. Com isso, passa a ser
obrigatório a criação deste plano
no município”, explicou o assessor jurídico.
Ainda de acordo com o assessor jurídico, uma das primeiras
definições do Plano Diretor é dividir o município em área urbana e
rural. “Na área urbana trataremos
da ocupação do solo, definindo
os espaços públicos de serviços
e lazer, como novos loteamentos
e regras para construção. Já na
área rural serão definidas as
áreas de atividades produtivas,
áreas de proteção ambiental, áreas onde podem ter algum tipo de
agroindústria, entre outras”.
Canais Participativos
Para a criação do Plano Diretor existem diversos canais
participativos, entre eles o Núcleo
Gestor Participativo, que é um
grupo formado por representantes do Poder Público e da
Sociedade Civil.
Sendo que o município possui o Conselho Municipal do
Meio Ambiente, o qual estará
totalmente envolvido em todas
as etapas de criação do Plano
Diretor, ficou definido que o
Núcleo Gestor Participativo
será composto por este Conselho. “Porém, poderá ser criado

Foto: Prefeitura de Andrelândia

um núcleo paralelo, no qual a
população poderá apresentar
sugestões. Além do que, faremos
a publicidade de todos os documentos e informações produzidos durante a criação do Plano
Diretor. Com isso, todo cidadão
terá total acesso aos documentos e informações produzidos
durante o processo”, esclareceu
o Assessor Jurídico.

Consulta Cidadã
A Prefeitura de Andrelândia
disponibilizou duas maneiras
para a participação popular na
criação do Plano Diretor.
Uma delas é a Consulta Cidadã pela Internet. É só acessar o
endereço eletrônico andrelandia.
mg.gov.br/planodiretor e responder o questionário sobre como é
viver em Andrelândia, ajudando
assim na identificação dos pontos
fortes e fracos do município.
A Prefeitura também irá distribuir diversas urnas pela área
urbana e rural para que as pessoas respondam o que elas querem
para Andrelândia.
Confira os Pontos das Urnas:
• Prefeitura;
• Secretaria de Administração e
Finanças;
• PSF’s I, II, III e IV;
• CRAS;
• Fórum;
• Câmara de Vereadores;
• Comunidade da Cachoeira das
Marias;
• Comunidade dos Nunes;
• Comunidade da Parada.

População acompanha a audiência

O Prefeito Cacau durante Audiência Pública

O que é o Plano Diretor
O Plano Diretor é a lei que
orienta o desenvolvimento da
cidade, com base n a L e i n °
10.257/2001, conhecida como
Estatuto da Cidade. Sua função
é trazer melhorias para a vida
das pessoas que vivem nas áreas
urbanas e rurais do município,
orientando a atuação do poder
público e da iniciativa privada.
Elaboração do Plano Diretor
• Núcleo Gestor Participativo;
• Oficinas Participativas;
• Audiências Públicas;
• Consulta Cidadã;
• Espaço Plano Diretor;
• Grupo Técnico da Prefeitura.

Durante a audiência população pode opinar

acesse www.correiodopapagaio.com.br/andrelandia
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Bom Jardim de Minas

Encontro reúne motoclubes e
boa música em Bom Jardim

Pelo terceiro ano consecutivo aconteceu em Bom
Jardim de Minas o encontro
de moto Good Garden Rock
City. O evento, que vem se
tornando um dos principais
encontros de motos da região,
promove a boa música e valoriza a músicos locais.
Na edição de 2019, houve
recorde de público reunindo
integrantes de motoclubes
de diversas cidades de Minas
Gerais e de outros estados.
“O Good Garden Rock City
começou em 2017 com intuito
de mudar o cenário musical da
cidade e região e dar oportunidades as bandas locais”, disse
Robson Landim, que um dos
idealizadores do evento junto
com banda 1000 Motivos.
As bandas que se apresentaram foram Tuka’s Band,

Coroña, Urutu Banguela, Mulambos e da Banda 1000 Motivos, banda anfitriã do evento,
e a estreia de Carcádia, Black
Barril, Titânia e Conclave ²³,
entre outras.
Em 2018, o evento começou a ganhar notoriedade ao
se unir ao Motoclube Anônimos BR267 e do amigo Raí
Rezende. Na ocasião teve a
participação de de mais de 60
motoclubes ultrapassando de
500 motos. Contou com várias
atrações a exemplo da Tuka’s
Band e Coroña, de Juiz de
Fora, MG, Urutu Banguela,
de São Thomé das Letras,
Mulambos, de Barra Mansa,
entre outras.
O evento teve o apoio do
comércio local, Câmara Municipal, Prefeitura Municipal e
Secretarias Municipais.

Fotos: Comissão Organizadora

O evento contou com músicas de qualidade

Motociclistas durante o evento

Arraiá do bloco Vai Quem Quer leva
diversão para população de Bom Jardim
A festa é resultado da união da população local

Aconteceu na cidade de Bom
Jardim de Minas o “Arraiá Vai Quem
Quer” na praça Antônio Jacinto de
Faria, mais conhecida como praça
da rodoviária. O evento foi realizado
no início deste mês.
O arraiá foi produzido pela equipe organizadora do bloco carnavalesco “Vai Quem Quer”, primeiro
bloco da cidade, recuperado esse
ano por um grupo de moradores
da cidade. A criação do arraiá teve
como objetivo levar cultura aos
moradores e visitantes, e também
levantar fundos para melhoraria do
bloco carnavalesco, o que contribui
para a cultura do município.
“O “Arraiá Vai Quem Quer” é
resultado da união do povo de Bom
Jardim de Minas, com o intuito de
reforçar os pensamentos que uma
comunidade unida consegue transformar sua realidade e aprimorar sua
cultura”, ressalta Anderson Andrade
que é um dos organizadores do bloco
e idealizador desse evento.
“Com responsabilidade socioambiental, toda decoração foi realizada
com materiais reciclados. O evento
contou com várias atrações, entre
elas, shows com Toni do Teclado, Zé
LuKas e Flávio, e também com uma
belíssima quadrilha oficial com os integrantes do bloco “ Vai Quem Quer”.
Logo depois teve apresentação

da quadrilha “Dança Quem Quer”,
sendo essa aberta para o público
presente poder dançar. O evento
também contou com brincadeiras,
entre elas: A barraca do beijo, prisão
do amor, correio elegante, leilão de
prendas, pescaria e pula - pula”,
contou Anderson Andrade.

Fotos: Comissão Organizadora

Origem do Bloco “Vai
Quem Quer”
O bloco carnavalesco “Vai Quem
Quer” é o primeiro bloco de rua do
município. Após 20 anos sem desfilar, o bloco voltou a sair este ano.
Inicialmente, era realizado em clubes,
sendo assim uma festa privada.
De acordo com o organizador,
o surgimento do “Vai Quem Quer”
foi fundamental na construção do
Carnaval de rua da cidade, transformando em um evento popular e
democrático. “Surgiu com mulinhas,
depois o boi bumbá e alguns anos
os bonecos gigantes sempre animados e contagiantes ao som de
baterias. Depois de todo esse tempo sem desfilar foi recuperado este
ano e voltou as ruas sem envolvimento do setor público, utilizando
recursos próprios e particulares,
com objetivo de ser um bloco onde
todas as tribos e idades possam
curtir a folia sem precisar comprar
ingressos ou abadás” conclui.

acesse www.correiodopapagaio.com.br/bomjardimdeminas
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São Vicente de Minas

Vicenciano Ausente reúne
cultura, esporte e lazer

O grupo Revelação fez o grande show do XXXVII Encontro do
Vicenciano Ausente, no sábado,
13. Depois de descer do palco,
integrantes do grupo ocuparam
um tablado no meio do público, ao
lado do prefeito de São Vicente de
Minas, Lili do Gás. Embaladas pelo
samba, cerca de duas mil pessoas
lotaram a Praça José Eugênio.
Na sexta-feira (12), o destaque
da primeira noite de festa foi a apresentação da banda Vitória Régia,
que acompanhava o incomparável
Tim Maia. Com mais de 40 anos de
estrada, os veteranos trouxeram
muito suingue e alto astral. Antes
do Vitória Régia, que também
chamou o público presente para
dançar, subiu ao palco a banda de
rock “Intocáveis”, apresentando sucessos nacionais e internacionais.
Depois do Revelação, o grupo Putz
Grilla, de Belo Horizonte, manteve
a animação com um passeio pelos
anos 80 e 90.
No domingo, as atrações
musicais começaram no fim da
tarde, com o show local de Luana
Tomé e seu repertório sertanejo.
No início da noite, Pedro Victor
e Laís, também de São Vicente,
levaram ao palco uma seleção de
pop rock. A programação musical
do XXXVII Encontro do Vicenciano Ausente foi encerrada com o
rock com o grupo The Olldkids, de
São João Del Rei, que tem como
vocalista o talentoso vicenciano
Matheus Rezende.
“Com essa variedade de estilos musicais, buscamos atender
os públicos de todas as idades,
trazendo diversão de qualidade e
destacando a hospitalidade dos
vicencianos, que sempre recebem
os visitantes de braços abertos”,
concluiu o prefeito Lili do Gás.

Corrida Rústica

Esporte
Domingos Sávio Lopes do Nascimento, de apenas 15 anos, atleta
de São João Del Rei, foi o campeão
geral da Corrida Rústica, prova
realizada na manhã do sábado, 13,
como parte da programação esportiva do XXXVII Encontro do Vicenciano Ausente. O trajeto da prova
masculina, disputada em quatro
categorias, teve seis quilômetros
de extensão e o das mulheres,
três. A largada e a chegada foram
na Praça Coronel José Eugênio,
recinto da festa.
O primeiro colocado geral levou
o prêmio de R$ 300. Cada categoria
masculina contou com a seguinte
premiação: 1º lugar: R$ 200; 2ºR$100 e 3º- R$ 50. Entre as mulheres, a primeira colocada recebeu
R$300, a segunda leva R$200 e a
terceira, R$100. Todos os corredores, assim como os integrantes da
comissão organizadora, receberam
medalhas de participação.
No domingo, 14, a programação do Encontro começou com o
Trilhão de Bike, num percurso de
25 quilômetros por belas paisagens da zona rural de São Vicente
de Minas. Depois da largada, na
Praça Coronel José Eugênio, os
participantes seguiram pelo Morro
do Sr. Wilson, no sentido do Sítio
das Quitérias, contornaram a Volta
Grande, em direção ao Valinho, e
retornaram pela Cava.
O passeio teve início pouco
depois de 9h e terminou por volta
de 11h30. Para atender possíveis
emergências, uma ambulância
acompanhou todo o trajeto, levando também água e frutas para
os ciclistas.
O piloto Toddynho, de São João
Del Rei, foi o campeão da categoria
principal – a MX1- no Motocross do

Motocross

Fotos: Assessoria de comunicação da Prefeitura de São Vicente de Minas

Shows com bandas locais e regionais

Encontro do Vicenciano Ausente,
também realizada no domingo, 14.
Disputadas em nove categorias, as provas foram acompanhadas com muito interesse e torcida
pelo público, formado por pessoas
de todas as idades e presença
marcante de crianças. O prefeito
Lili do Gás também assistiu de
perto à competição.
O belo dia de sol contribuiu
para o sucesso do evento, que
começou por volta de 11h e se es-

tendeu até o final da tarde. O Motocross contou com a participação
de competidores de São Vicente
de Minas, Arantina, Divinópolis,
Itutinga, Lagoa Dourada, Lavras,
São João Del Rei e Santa Cruz de
Minas, além dos municípios fluminenses de Angra dos Reis, Barra
Mansa e Niterói. A premiação teve
valor total de R$ 4 mil reais.
Fonte: Assessoria de comunicação da Prefeitura de São Vicente
de Minas

Trilhão de Bike

São Vicente obtém bons resultados
nos jogos escolares em Antônio Carlos
Entre as cinco equipes que disputaram os jogos, quatro trouxeram medalhas para casa

Os estudantes de São Vicente
de Minas participaram da etapa da
microrregional dos Jogos Escolares
de Minas Gerais (JEMG) realizada no
município de Antônio Carlos, próximo
à Barbacena. O município foi representado pela Escola Estadual José
Bonifácio com o apoio da Secretaria
Municipal de Esportes.
Ao todo, cinco equipes competiram em duas modalidades que é o
vôlei masculino e feminino e o futsal.
As disputas ocorreram no final de
maio e início de junho.
Das cinco equipes que disputaram os jogos, quatro trouxeram
medalhas para casa. As equipes
de vôlei, módulos I e II, trouxeram
a medalha de ouros para casa e se
classificaram para a etapa regional,
que será disputada em Além Paraíba. O vôlei masculino conquistou a
medalha de bronze. O futsal módulo
II ficou em terceiro lugar, recebendo
a medalha de bronze.
“As meninas do vôlei lutaram e
foram guerreiras. Vão representar
nossa cidade na fase regional do
JEMG. Os atletas do vôlei é uma
geração que termina o ciclo dela com
chave de ouro, servindo de exemplo
para muitos outros. Os meninos do
futsal, apesar da medalha de bronze, são de ouro. Eles jogaram com
valentia e muita gana, espírito de
grupo enchendo nossos corações

Futsal Masculino Módulo I

de alegria”, avaliou Bruno Carielo
Leoncio, professor e mestre.
De acordo com o professor e
mestre, a etapa do JEMG proporcionou momentos de integração e
sociabilidade. Para ele as crianças
e jovens constroem valores e
formam conceitos por meio das
atividades desportivas.
“Nossas equipes deram um
verdadeiro show dentro e fora das
quadras. Estas vitórias ficarão marcadas em nossas vidas para sempre,
como um legado. Serão histórias
contadas como um referencial positivo. Quando se trabalha com amor e
dedicação bons frutos são colhidos”,
destacou o mestre.
O técnico ainda fez agradecimentos aos alunos atletas, a comissão
técnica composta pelo Lucão, Pedro
e Luciano pelo carinho, amizade e
respeito. Ele destacou em seus agradecimentos a professora Roberta pelo
apoio, Kelly e Yara pelo aconchego e
partilha nos dias de jogos, a diretoria
da Escola Estadual José Bonifácio.
Também foram lembrados nos
agradecimentos o Prefeito Lili do Gás
por não medir esforços para apoiar o
esporte de base e fomentar a prática do
esporte com fins educativos e sociais,
o secretário de esportes Gustavo, pelo
empenho e dedicação, a Valéria secretária de educação, pelo zelo e presteza
em todos os momentos.

Futsal Masculino Módulo II

Volei Feminino Módulo II

Volei Feminino Módulo I, com as medalhas Volei Masculino Módulo II - Medalha de Bronze

acesse www.correiodopapagaio.com.br/saovicentedeminas
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São Lourenço

Hospital assina contrato para
implantar serviços de hemodinâmica

A hemodinâmica é um serviço de alta complexidade nas áreas
cardiológica, vascular e neurocirúrgica
A hemodinâmica é um serviço de alta complexidade nas
áreas cardiológica, vascular e
neurocirúrgica
Foi assinado o contrato
para implantação do serviço de Hemodinâmica no
Hospital de São Lourenço.
Esse será mais um serviço
ofertado para os pacientes
da região da qual a unidade
é referência.
As obras para implantação do serviço terá início em
menos de 60 dias. A Hemodinâmica é um serviço de
alta complexidade nas áreas
cardiológica, vascular e neurocirúrgica. O novo serviço
do Hospital vai permitir que
os pacientes que necessitem
destes procedimentos não
precisem mais se deslocar
para outras cidades para
obter assistência.
O contrato foi assinado
pela diretoria executiva do
hospital, representada pelos presidentes da Diretoria
Executiva, Márcio Santiago,
e Conselho Curador, Gilson
Belém, e pelos representantes da empresa parceira
Dr. Giovani de Almeida Dias
e Marcelo Paiva Rodrigues
Canut de Souza.
Para destacar a importância da implantação da
Hemodinâmica, o presidente
da Diretoria Executiva parafraseou o astronauta Neil
Armstrong quando pisou
pela primeira vez na lua há
50 anos. “A assinatura deste
contrato é um pequeno passo
do Hospital e um grande salto
para a saúde da região”, disse Márcio Santhiago.
“Hoje o Hospital dá o pri-

Foto: Drone Roger

meiro e importante passo
para oferecer procedimentos
de alta complexidade nas
áreas cardiológica, vascular e neurocirúrgica, como
cateterismos, angioplastias
e cirurgias cardíacas, dentre outros”, destacaram os
parceiros do Hospital no
serviço.
Mais melhorias
Em maio deste ano, o
Hospital iniciou a reforma
da Ala 3, chamada de Joaquim Dutra, destinada aos
pacientes do Sistema Único
de Saúde (SUS) assistidos
pela unidade. As obras têm
por objetivo proporcionar uma
estrutura mais confortável e
adequada para o atendimento
dos pacientes.
A nova estrutura dos 23
leitos, que atendem homens
e mulheres, vai contar com

apartamentos para acomodação de dois ou três pacientes
e banheiros. Os tamanhos
serão entre 14m² e 29 m². A
estrutura da ala ainda será
composta por sala de prescrição, expurgo, posto de
enfermagem e rouparia.

O investimento do Governo
Federal na unidade hospitalar
de São Lourenço é R$ 660 mil
e tem o prazo de execução
de nove meses. Atualmente
o internamento dos pacientes
é realizado no Hospital de
Carmo de Minas.

Comissão Processante
ouve cinco testemunhas na
primeira etapa das oitivas
A primeira etapa de oitivas ouviu cinco pessoas entre
servidores concursados e comissionados
Por Jorge Marques / São
Lourenço Atual
Teve início nesta quartafeira, 31, as oitivas da Comissão
Processante (CP) instaurada no
final de junho deste ano. A CP
apura possíveis irregularidades
na contratação do escritório de
advocacia Amaral & Barbosa
para recuperação de créditos
previdenciários patronais e
descontos previdenciários funcionais indevidos
As oitivas é o momento em
que a Comissão Processante vai
ouvir as testemunhas tanto da
defesa quanto os denunciantes.
Os vereadores integrantes da
CP fizeram perguntas sobre
os as circunstâncias e motivos
da contratação do escritório de
advocacia. Entre os questionamentos estavam a necessidade

da contratação, a capacitação
dos servidores e advogados do
município em fazer o trabalho
de recuperação de crédito, se
houve a tentativa de se tomar
uma medida administrativa para
tentar recuperar os créditos,
entre outras perguntas.
Nesse primeiro dia foram
ouvidas cinco pessoas. Entre
elas a gerente de licitação que
atuou na época da contratação
em 2017, Ana Paula Marques
Ferraz, a então diretora de contabilidade, Eliana Rodrigues,
a secretária de Planejamento,
Leila Miranda, os servidores
Paulo Cota, que era diretor de
Recursos Humanos, e José
Carlos Ribeiro Marques.
O presidente da Comissão
Processante, vereador Agilsander Rodrigues (PSD), destacou
a importância da fase de oitiva

para esclarecimentos dos fatos
investigados. “Muitas informações estão vindo à tona e ainda
teremos novas oitivas para que
a comissão tenha tranquilidade
para fazer o relatório final com
bastante substância não só
nas provas documentais, mais
também baseadas nas oitivas”,
disse o presidente.
As próximas etapas da oitiva
serão realizadas na quinta-feira,
01, onde serão ouvidas as testemunhas Alexandra Cristina
de Assis e Francisco Bernardes
Lage a partir das 14h 30min. No
dia 7 de agosto, às 13h, mais
seis pessoas serão ouvidas:
Edmila Faria Rodrigues, André
Rodrigues da Silva, Thiago Rocha Nardelli, João Cláudio Franzoni Barbosa e Amanda Mattos
Carvalho Almeida, a última foi
advogada geral do município no

início da atual gestão.
Comissão Processante
A denúncia dos servidores
Aldrin Luiz dos Santos, Alice
Cordeiro Rodrigues da Silveira
e Marco Antônio da Cunha Arantes pede que seja investigada a
regularidade da contratação do
escritório de advocacia Amaral
& Barbosa para recuperação de
créditos previdenciários patronais e os descontos previdenciários dos servidores.
Os descontos previdenciários
dos servidores questionados são
sobre o terço constitucional de
férias, horário extraordinário (e
incorporado), primeiros 15 dias
de auxílio doença e acidente,
aviso prévio indenizado e adicionais noturno e de insalubridade
mesmo sendo notificada.

Câmara aprova abertura de operações
de crédito em sessão extraordinária
A Câmara de São Lourenço
aprovou na segunda-feira, 29, a
realização de financiamento pelo
município junto ao BDMG (Banco
de Desenvolvimento de Minas
Gerais) no valor de até R$ 490
mil. O projeto de lei 2947/2019 foi
enviado pela Prefeitura e prevê a
aquisição de um caminhão médio para auxiliar a Secretaria de
Infraestrutura Urbana em obras
e outros serviços e de um ônibus
rodoviário destinado ao transporte
de atletas da Secretaria de Esportes e Lazer que participam de
torneios em outras cidades.
A medida foi votada durante
uma sessão extraordinária, já que
a Casa Legislativa se encontra em
recesso parlamentar. De acordo

com o texto do Poder Executivo,
o prazo do financiamento é de até
60 meses, com juros de 0,5% a
cada 30 dias. Além disso, há um
ano de carência para o início do
pagamento.
O projeto foi encaminhado à
sanção da Prefeita Célia Cavalcanti e entrará em vigor assim
que for publicado. O documento
estabelece que as operações de
crédito serão feitas com outorga
de garantia.

escolas. Os veículos escolares
são próprios para fazerem os
trajetos nas vias urbanas e não
possuem bagageiro, o que obriga
a utilização de um segundo ônibus para transportar a bagagem,
colchonetes e demais materiais
dos atletas.
Em abril deste ano, pais de
atletas denunciaram na imprensa
e nas redes sociais a condição de
um dos veículos que transportou
cerca de 30 adolescentes do
handebol masculino e feminino até
Guaxupé para disputar os Jogos
da Juventude. O ônibus estava
com os pneus carecas.
De acordo com a secretária de
Esportes, Cláudia Pinto, o veículo
vai proporcionar um transporte

O ônibus
Atualmente, os atletas da
Secretaria Municipal de Esportes viajam em ônibus utilizados
pela Secretaria de Educação
para transportar alunos para as
/

mais adequado e confortável
para os atletas com menor custo
para o município. “Gostaria de
agradecer todos os vereadores
que aprovaram esse projeto. Para
a secretaria vai ser de extrema
importância devido a dificuldade
de transporte que enfrentamos.
Com esse projeto aprovado teremos a garantia de transportar
os atletas perfeitamente e com
segurança. Além disso, o custo
com as viagens serão reduzidos,
pois o novo veículo vai ter bagageiro e não precisaremos mais
de dois veículos para transportar
os atletas e as bagagens”, disse
Cláudia Pinto.
*Com informações da Câmara
Municipal de São Lourenço.

acesse www.correidopapagaio.com.br/saolourenco
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