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Entre os dias 13 e 16 
de fevereiro Aiuruoca 
promove a 82ª edição do 
carnaval antecipado da 
cidade. A programação 
vai contar com blocos, 
bandas, baterias, DJ, 
além de matinê com pro-
gramação especial para 
as crianças.

O tradicional carnaval 
antecipado, realizado na 
Praça Monsenhor Nagel, 
no centro de Aiuruoca, 
será aberto com som 
mecânico, no dia 13, às 
20h. Em seguida, será 
o desfile do Bloco das 
Piranhas. A programa-
ção do dia segue com 
Kreatina Axé Music e DJ 
Matth Senatore.

82º carnaval antecipado de Aiuruoca 
tem programação para agitar a região
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de rua mais encantador de minas 

gerais
  Página 05 

Bom Jardim de Minas confirma 
participação de blocos tradicionais no 

carnaval
 Página 06 

Carnaval São Vicente de Minas 2020
 Páginas 06  

    Páginas  04

Andrelândia é representada na 23ª 
Mostra de Cinema de Tiradentes

A Secretaria de Cultura, 
Turismo, Lazer, Indústria e 
Comércio de Andrelândia e 
Equipe da Prefeitura marcou 
presença na abertura da mos-
tra de cinema mais importante 
do Brasil.

O grupo se reuniu com a or-
ganizadora da mostra Raquel 
Hallak (Diretora da Universo 
Produções) convidando-a 
para novas parcerias culturais 
em Andrelândia e região.

Ademais, o grupo se reu-
niu com a produtora e profes-
sora de teatro Giselle Mara 
para pensar novas estratégias 
voltadas ao novo Cine Teatro 
de Andrelândia.
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O primeiro carnaval antecipado do Brasil atrai foliões 
de varias cidades da região

a
Sábado do Carnaval Antecipado de 2019

Foto: Arquivo Jornal Correio do Papagaio



Pág 2 :: Correio do Papagaio Quinta-feira, 30 de Janeiro de 2020Atos e Gerais

Prefeitura Municipal de Andrelândia
03° EDITAL DE CONVOCAÇÃO 

PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES 
PRE-ADMISSIONAIS DO PROCESSO 

SELETIVO 004/2019.
O Prefeito do município de Andrelândia, 
no uso de suas atribuições legais que 
lhe são conferidas por lei, convoca os 
candidatos aprovados de acordo com 
a lista anexa, para fins do disposto no 
item 15; do edital do Processo Seletivo 
004/2019. Os candidatos deverão com-
parecer ao  PSF Dr. Antônio Marcio Silva 
Salgado localizado na rua: Coronel José 
Bonifácio, 240, Centro, neste Municí-
pio, para o processo de apresentação 
dos exames solicitados no item 15 do 
edital do Processo Seletivo 004/2019, 
no dia 12/02/2020. O atendimento será 
no período da tarde a partir das 14:00 
horas, conforme anexo I. O candidato 
deverá apresentar o encaminhamento 
especifico que estará disponível no e-
mail cadastrado no ato da inscrição. A 
lista estará disponível no site oficial da 
Prefeitura Municipal, mural de publica-
ção. Andrelândia/MG, 28 de janeiro de 
2020.Francisco Carlos Rivelli - Prefeito 
Municipal.

EXTRATO DE AVISO DE
LICITAÇÃO

Processo n° 016/2020, Pregão Presen-
cial n° 009/2020
  Objeto: Contratação de microempresas 
- ME, empresas de pequeno porte - EPP 
ou equiparadas visando a prestação de 
serviços de pintura interna e externa do 
Ginásio Poliesportivo no município de 
Andrelândia. Entrega de Envelopes e 
Sessão Pública dia 19/02/2020, Horário: 
09:00 horas. 
Informações (035) 3325-1432 e e-mail: 
licitacao@andrelandia.mg.gov.br. 
Pregoeira: Anna C. Zillmann. Andrelân-
dia/MG, 30/01/2020.

AVISO DE RETIFICAÇÃO
PROCESSO 141/2019 – PREGÃO 
PRESENCIAL 089/2019 Fica retificado 
o edital e termo referência do processo 
supracitado cujo objeto é contratação 
de empresa para prestação de serviços 
especializados na instalação, locação e 
manutenção com funcionamento ininter-
rupto de todo o equipamento de SISTE-
MA DE VIDEOMONITORAMENTO com 
fornecimento de materiais e equipamen-
tos. Nova data de entrega de Envelopes 
e Sessão Pública dia 19/02/2020, com 
início às 13:00 horas. 
Informações licitacao@andrelândia.
mg.gov.br ou Tel.: (035) 3325-1432. 
P regoe i ra :  Anna  C .  Z i l lmann , 
30/01/2020.

PORTARIA Nº 016/2019
“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 

junho de 2019, o SRA. ROSEMARY 
SALGADO SACRAMENTO, CPF Nº 
479.869.964-34 do cargo em comissão 
de livre provimento e exoneração de 
Secretária Municipal de Educação.

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

Andrelândia, 30 de junho de 2019.
FRANCISCO CARLOS RIVELLI
Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 017/2019
“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 1895/2014.

RESOLVE
Art. 1º - Exonerar a partir de 30 de ju-

nho de 2019, a SRA. ANGELA MATILDE 
DE MOURA

CARVALHO, CPF Nº 447.787.836-20 
do cargo em comissão de livre provi-
mento e exoneração de Diretora da 
Escola Municipal “Eliza Duque Catão”

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

Andrelândia, 30 de Junho de 2019.
FRANCISCO CARLOS RIVELLI
Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 018/2019
“Nomeação para o cargo em comis-

são 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 - Nomear, a partir de 01 de 

julho de 2019, o SRA. ANGELA MATIL-
DE DE MOURA CARVALHO, CPF Nº 
447.787.836-20 para o cargo em comis-
são de livre provimento e exoneração de 
Secretária Municipal de Educação.

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

Andrelândia, 01 de julho de 2019.
FRANCISCO CARLOS RIVELLI
Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 019/2019
“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 1895/2014.

RESOLVE
Art. 1º - Exonerar, a partir de 29 

de julho de 2019, a SRA. ALEXAN-
DRA REZENDE COSTA, CPF Nº 
885.788.446-53 do cargo em comissão 
de livre provimento e exoneração de 
Vice Diretora da Escola Municipal “Eliza 
Duque Catão”.

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

Andrelândia, 29 de julho de 2019.
FRANCISCO CARLOS RIVELLI
Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 020/2019
“Nomeação 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 1895/2014.

RESOLVE
Art. 1º - Nomear a partir de 29 de 

julho de 2019, a SRA. ALEXANDRA 
REZENDE COSTA,

CPF Nº 885.788.446-53 para ocupar 
o cargo em comissão de livre provimento 
e exoneração de Diretora da Escola 
Municipal “Eliza Duque Catão”.

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

Andrelândia, 29 de julho de 2019.
FRANCISCO CARLOS RIVELLI
Prefeito Municipal
  

PORTARIA Nº 021 /2019
“Nomeação 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 1895/2014.

RESOLVE

Art. 1º - Nomear, a partir de 29 de 
julho de 2019, a SRA. SUZANA APA-
RECIDA DE

ALMEIDA, CPF Nº 905.607.526-87 
para ocupar o cargo em comissão de 
livre provimento e exoneração de Vice 
Diretora da Escola Municipal “Eliza 
Duque Catão”.

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

Andrelândia, 29 de julho de 2019.
FRANCISCO CARLOS RIVELLI
Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 022/2019
“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 

julho de 2019, a SRA. GRAZIELLA FER-
NANDA SILVA, CPF Nº 050.111.156-58 
do cargo em comissão de livre pro-
vimento e exoneração de Secretária 
Municipal de Administração.

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

Andrelândia, 30 de julho de 2019.
FRANCISCO CARLOS RIVELLI
Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 023/2019
“Nomeação para o cargo em comis-

são de livre provimento e exoneração”
O Prefeito Municipal de Andrelândia, 

no uso de suas atribuições legais, 
e em conformidade com a Lei Nº 
2.128/2019.

RESOLVE
Art. 1º - Nomear, a partir de 01 

de agosto de 2019, o SR. CARLOS 
EDUARDO DOS SANTOS – CPF: 
063.108.116-06 para o cargo em comis-
são de livre provimento e exoneração de 
Encarregado do Centro de Distribuição 
Municipal.

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

Andrelândia, 01 de agosto de 2019.
FRANCISCO CARLOS RIVELLI
Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 024/2019
“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 05 de 

agosto de 2019, o SRA. ANGELA MA-
TILDE DE MOURA CARVALHO, CPF Nº 
447.787.836-20 do cargo em comissão 
de livre provimento e exoneração de 
Secretária Municipal de Educação.

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

Andrelândia, 02 de agosto de 2019.
FRANCISCO CARLOS RIVELLI
Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 025/2019
“Nomeação para o cargo em comis-

são 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 - Nomear, a partir de 05 de 

agosto de 2019, o SRA. ROSEMARY 
SALGADO SACRAMENTO, CPF Nº 
479.869.964-34 para o cargo em comis-
são de livre provimento e exoneração de 
Secretário Municipal de Educação.

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

Andrelândia, 02 de agosto de 2019.
FRANCISCO CARLOS RIVELLI
Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 026/2019
“Nomeação para o cargo em comis-

são de livre provimento e exoneração”
O Prefeito Municipal de Andrelândia, 

no uso de suas atribuições legais, 
e em conformidade com a Lei Nº 
2.128/2019.

RESOLVE
Art. 1º - Nomear, a partir de 02 de 

setembro de 2019, o SR. GILMAR 
RODRIGUES DE SEIXAS – CPF: 
075.372.786-28 para o cargo em comis-
são de livre provimento e exoneração 
de Encarregado do Encarregado do 
Aeroporto Municipal de Andrelândia.

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

Andrelândia, 02 de setembro de 
2019.

FRANCISCO CARLOS RIVELLI
Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 027/2019
“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 02 de 

setembro de 2019, o SRA. ROSEMARY 
SALGADO SACRAMENTO, CPF Nº 
479.869.964-34 do cargo em comissão 
de livre provimento e exoneração de 
Secretária Municipal de Educação.

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

Andrelândia, 02 de setembro de 
2019.

FRANCISCO CARLOS RIVELLI
Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 028/2019
“Nomeação para o cargo em comis-

são 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 - Nomear, a partir de 03 de 

setembro de 2019, o SRA. ANGELA 
MATILDE DE MOURA CARVALHO, 
CPF Nº 447.787.836-20 para o cargo 
em comissão de livre provimento e 
exoneração de Secretária Municipal de 
Educação.

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

Andrelândia, 03 de setembro de 
2019.

FRANCISCO CARLOS RIVELLI
Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 029/2019
“Substituir Membros da Comissão 

Representativa do grupo de trabalho 
do PROGRAMA DE SAÚDE NA ES-
COLA - PSE”

I – De acordo com a portaria intermi-
nisterial 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 conjun-
ta SES-MG\SEE-MG 202, 14/07/2016, 
que define critérios para formação do 
Grupo de Trabalho Intersetorial Muni-
cipal 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 Traba-
lho Intersetorial Municipal (GTI-M) nos 
municípios que aderirem ao Programa 
Saúde Na Escola (PSE).

§ 1º É de responsabilidade das Se-
cretarias 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, des-
critos 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 situacional e identificação das 
vulnerabilidades locais, tais como: do 
esporte, da assistência social, dentre 
outros.

A Comissão do Grupo de Trabalho 
Intersetorial Municipal GTI-M será com-
posta pelos seguintes membros:

Secretária Municipal de Saúde Adeo-
data Kenea Leite dos Santos

Secretária Municipal de Educação 
Angela Matilde de Moura Carvalho

Representantes da Secretaria Muni-
cipal de Saúde Franciane Vidal Ferreira 
- Titular Carmen Lídia Borges de Paula 
- Suplente

Evilane Aparecida Teixeira - Titular
Lilian Fatima Nogueira Ribeiro - Su-

plente
Representantes da Secretaria Muni-

cipal e Estadual de Educação
Isnaldo Nirlei Ventura - Titular
Rosemary Salgado Sacramento - 

Suplente
Maria Inês Alves Meireles Teixeira 

- Titular
Marla Christiane Silva - Suplente
Miriam Chaves Barquete de Oliveira 

- Titular
Alysson César de Castro Lima Cam-

pos - Suplente
Art. 4º - Esta Portaria entra em vigor 

na data de sua publicação, revogando 
– se as

disposições em contrário.
Andrelândia, 19 de setembro de 

2019.
FRANCISCO CARLOS RIVELLI
Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 030/2019
Autoriza contratação de Médico para 

o Programa Saúde da Família nos 
termos do art. 37, IX, da Constituição 
Federal, visando manutenção do fun-
cionamento inadiável de serviço público 
essencial.

C o n si d er a nd o que recentemente 
a Prefeitura Municipal realizou concurso 
público no qual foi oferecida, entre ou-
tros cargos e funções, a vaga de Médico 
do Programa Saúde da Família - PSF;

C o n si d er a nd o, entretanto, que a 
Prefeitura Municipal ainda não concluiu 
a seleção de pessoal para a vaga de 
Médico do PSF no âmbito do referido 
concurso;

C o n si d er a nd o, que a falta de 
contratação do médico está a prejudicar 
e até mesmo a inviabilizar a continui-
dade de um serviço público essencial 
(serviço de saúde) gerando riscos à 
própria sociedade.

C o n si d er ando, que a contratação 
possui respaldo no art. 3º, inciso VIII, da 
Lei Municipal 1.382/2003, assim como 
no fato de ainda não ter se concluído o 
concurso público.

O Prefeito Municipal em exercício, 
nos termos do art. 95, II, “e” da Lei 
Orgânica Municipal de Andrelândia/
MG e nos termos do art. 73, V, “d”, da 
Lei 9.504/97:

Art. 1o. - Fica autorizada a contrata-
ção temporária em caráter emergencial 
da Médica para o Programa Saúde da 
Família, a SALOMÉ NASCIMENTO 
GONÇALVES – CPF 099.687.496-80 
para fins de manutenção da continuida-
de do funcionamento do serviço público 
essencial na área de Saúde.

Art. 2º. - A contratação terá o prazo 
de duração até 02 meses prorrogável 
por igual período.

Art.3º. - Caso o Concurso Público seja 
concluído antes do fim do referido prazo, 
o contrato terá seu

vencimento antecipado para a data de 
nomeação do candidato aprovado.

Art. 4o. - Esta portaria entrará em 
vigor na presente data.

Andrelândia, 01 de outubro de 2019.
FRANCISCO CARLOS RIVELLI
Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 031 /2019
“Nomeia 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 1841/2012,

RESOLVE
Art. 1º - Nomear, a partir de 01 de 

outubro de 2019 o Sr. DIEGO GOMES 
DE OLIVEIRA – CPF: 084.167.466-30, 
para o cargo em comissão de livre pro-
vimento e exoneração de Encarregado 
de Oficina e Mecânica Geral Art. 2º - 
Esta Portaria entrará em vigor na data 
de sua publicação. Andrelândia, 01 de 
outubro de 2019

FRANCISCO CARLOS RIVELLI
Prefeito Municipal 

PORTARIA Nº 032/2019
Autoriza contratação de Motorista 

nos termos do art. 37, IX, da Consti-
tuição Federal, visando manutenção 
do funcionamento inadiável de serviço 
público essencial.

C o n si d er a nd o que recente-
mente a Prefeitura Municipal realizou 
concurso público no qual foi oferecida, 
entre outros cargos e funções, a vaga 
de Motorista.

C o n si d er a nd o, entretanto, que a 
Prefeitura Municipal ainda não concluiu 
a seleção de pessoal para a vaga de Mo-
torista no âmbito do referido concurso;

C o n si d er a nd o, que a falta de con-
tratação do motorista está a prejudicar 
e até mesmo a inviabilizar a

continuidade de um serviço   es-
sencial (serviço de saúde e educação) 
gerando riscos à própria sociedade.

C o n si d er a nd o, que a contratação 
possui respaldo no art. 3º, inciso VIII, da 
Lei Municipal 1.382/2003, assim como 
no fato de ainda não ter se concluído o 
concurso público.

O Prefeito Municipal em exercício, 
nos termos do art. 95, II, “e” da Lei 
Orgânica Municipal de

Andrelândia/MG e nos termos do art. 
73, V, “d”, da Lei 9.504/97:

Art. 1o. - Fica autorizada a contrata-
ção temporária em caráter emergencial 
do Motorista ARMANDO VICENTE 
JUNIOR – CPF 102.158.666-81 para 
fins de manutenção da continuidade 
do funcionamento do serviço público 
essencial.

Art. 2º. - A contratação terá o prazo 
de duração até 02 meses prorrogável 
por igual período.

Art.3º. - Caso o Concurso Público 
seja concluído antes do fim do referido 
prazo, o contrato terá seu vencimento 
antecipado para a data de nomeação 
do candidato aprovado.

Art. 4o. - Esta portaria entrará em 
vigor na presente data.

Andrelândia, 02 de outubro de 2019.
FRANCISCO CARLOS RIVELLI
Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 033/2019
Autoriza contratação de Motorista nos 

termos do art. 37, IX,
da Constituição Federal, visando 

manutenção do
funcionamento inadiável de serviço 

público essencial.
Considerando que recentemente a 

Prefeitura Municipal realizou concurso 
público no qual foi oferecida,

entre outros cargos e funções, a vaga 
de Motorista.

Considerando, entretanto, que a 
Prefeitura Municipal ainda não concluiu 
a seleção de pessoal para a vaga de Mo-
torista no âmbito do referido concurso;

Considerando, que a falta de contra-
tação do motorista está a prejudicar e 
até mesmo a inviabilizar a continuidade 
de um serviço público essencial (serviço 
de saúde e educação) gerando riscos à 
própria sociedade.

Considerando, que a contratação 
possui respaldo no art. 3º, inciso VIII, da 
Lei Municipal 1.382/2003, assim como 
no fato de ainda não ter se concluído o 
concurso público.

O Prefeito Municipal em exercício, 
nos termos do art. 95, II, “e” da Lei 
Orgânica Municipal de Andrelândia/
MG e nos termos do art. 73, V, “d”, da 
Lei 9.504/97:

Art. 1o. - Fica autorizada a contrata-
ção temporária em caráter emergencial 
do Motorista José Dirley de Almeida 
– CPF 047.142.926-09 para fins de 
manutenção da continuidade do funcio-
namento do serviço público essencial.

Art. 2º. - A contratação terá o prazo 
de duração até 02 meses prorrogável 
por igual período.

Art.3º. - Caso o Concurso Público 
seja concluído antes do fim do referido 
prazo, o contrato terá seu vencimento 
antecipado para a data de nomeação 
do candidato aprovado.

Art. 4o. - Esta portaria entrará em 
vigor na presente data.

Andrelândia, 07 de outubro de 2019.
FRANCISCO CARLOS RIVELLI
Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 034/2019
Autoriza contratação de Motorista 

nos termos do art. 37, IX, da Consti-
tuição Federal, visando manutenção 
do funcionamento inadiável de serviço 
público essencial.

Considerando que recentemente a 
Prefeitura Municipal realizou concurso 
público no qual foi oferecida, entre 
outros cargos e funções, a vaga de 
Motorista.

Considerando, entretanto, que a 
Prefeitura Municipal ainda não concluiu 
a seleção de pessoal para a vaga de Mo-
torista no âmbito do referido concurso;

Considerando, que a falta de contra-
tação do motorista está a prejudicar e 
até mesmo a inviabilizar a continuidade 
de um serviço público essencial (serviço 
de saúde e educação) gerando riscos à 
própria sociedade.

Considerando, que a contratação 
possui respaldo no art. 3º, inciso VIII, da 
Lei Municipal 1.382/2003, assim como 
no fato de ainda não ter se concluído o 
concurso público.

O Prefeito Municipal em exercício, 
nos termos do art. 95, II, “e” da Lei 
Orgânica Municipal de Andrelândia/
MG e nos termos do art. 73, V, “d”, da 
Lei 9.504/97:

Art. 1o. - Fica autorizada a contrata-
ção temporária em caráter emergencial 
da Motorista Edilene Cristiane Carvalho 
de Paula – CPF 830.222.016-72 para 
fins de manutenção da continuidade 
do funcionamento do serviço público 
essencial.

Art. 2º. - A contratação terá o prazo 
de duração até 02 meses prorrogável 
por igual período.

Art.3º. - Caso o Concurso Público 
seja concluído antes do fim do referido 
prazo, o contrato terá seu vencimento 
antecipado para a data de nomeação 
do candidato aprovado.

Art. 4o. - Esta portaria entrará em 
vigor na presente data.

Andrelândia, 07 de outubro de 2019.
FRANCISCO CARLOS RIVELLI
Prefeito Municipal

PORTARIA Nº. 037 DE 04 DE ABRIL 
DE 2018

“Aplica penalidade em Processo 
Administrativo Disciplinar 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 An-
drelândia”, com fundamento no art. 91, 
IX do mesmo Diploma resolve:

Art. 1º - SUSPENDER por 30 (trinta) dias 
de 10/04/2018 a 10/05/2018 a Servidora 
ADRINÉIA MARIA LEAL CARIELO – Con-
selheira 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 admi-
nistrativa”, previstos no art. 91, IX, da 
Lei Municipal n° 1.441/2005 “Regime 
Jurídico dos Servidores Públicos de 
Andrelândia”.

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

Publique-se.
Andrelândia/MG, 04 de abril de 

2018.
Francisco Carlos Rivelli
Prefeito Municipal    

Existe diferença entre 
venerar e adorar?

Postado pelo Presbítero 
André Sanchez 

Você pergunta: Sou 
evangélica e tenho uma 
amiga católica. Nós con-
versamos muito sobre Deus 
e surgiu a conversa sobre 
adoração a imagens. Ela 
me disse que existe diferen-
ça entre adorar e venerar 
e que ela apenas venera 
certos santos e pessoas 
importantes. Gostaria de 
ajuda para entender qual 
a diferença entre venerar 
e adorar. Essa diferença 
existe na Bíblia?

Cara leitora, adoração 
e veneração são concei-
tos que confundem muito. 
Vou fazer duas explicações 
aqui, sendo a explicação 
teórica dos significados e a 
explicação prática, ou seja, 
como esses dois conceitos 
são colocados em prática 
em ações e o que eles re-
almente apontam sobre as 
atitudes das pessoas.

Existe diferença entre 
venerar e adorar? Teoria

(1) O conceito de ve-
nerar pessoas que tiveram 
muita importância é um 
conceito mais presente no 
catolicismo romano. Ve-
nerar significa algo como 
dar uma honra especial a 
alguém que merece essa 
honra. Geralmente os maio-
res focos de veneração são 
Maria e as centenas de san-
tos canonizados. A ideia de 
venerar está ligada a certo 
respeito que se tem pela 
pessoa e obra realizada por 
ela enquanto esteve viva. 
Nesse sentido, inclusive, 
muitos foram canonizados, 
se tornando assim santos 
diante das pessoas.

(2) O conceito de adorar 
só é aplicado a Deus. So-
mente Deus pode ser ado-
rado segundo a Bíblia Sa-
grada: “Não terás outros 
deuses diante de mim” 
(Exôdo 20:3). Assim, ado-
rar significa prestar culto, 
prestar honra de uma forma 
única, exclusiva e escolhida 
por Deus e revelada nas 
Escrituras Sagradas.

(3) Vistos os dois concei-
tos, podemos agora pontuar 
que teoricamente não existe 
problema nenhum em hon-
rar pessoas. A Bíblia até 

nos ensina a fazer isso: 
“Pagai a todos o que lhes 
é devido: a quem tributo, 
tributo; a quem imposto, 
imposto; a quem respeito, 
respeito; a quem honra, 
honra” (Romanos 13:7). 
Devemos honrar as pes-
soas não só vivas, mas 
aquelas que já passaram 
por aqui, respeitando seu 
legado e aprendendo com 
ele. Podemos, por exemplo, 
apenas para citar um exem-
plo, relembrar a grande fé 
de Moisés, sua paciência, 
e seu trabalho em prol do 
povo de Deus, etc.

Venerar e adorar na
prática

(4) O grande problema 
de toda essa questão é 
a prática. Como muitas 
pessoas têm venerado, 
por exemplo, pessoas que 
já morreram? Têm feito 
pedidos a essas pessoas, 
têm se ajoelhado diante de 
imagens delas, têm acen-
dido velas para elas, têm 
atribuído milagres a elas, 
têm feito procissões carre-
gando imagens delas, têm 
composto músicas a elas? 
A grande pergunta é: Essas 
ações são veneração ou 
adoração? Fica claro que 
muitas vezes, na prática, 
a veneração se transforma 
em adoração, portanto, vira 
pecado. Observe, por exem-
plo, a atitude do apóstolo 
João repreendida pelo anjo 
que não aceitou que ele 
se ajoelhasse perante ele: 
“Prostrei-me ante os seus 
pés para adorá-lo. Ele, 
porém, me disse: Vê, não 
faças isso; sou conservo 
teu e dos teus irmãos que 
mantêm o testemunho de 
Jesus; adora a Deus…” 
(Apocalipse 19:10).

(5) Assim, podemos con-
cluir que venerar e adorar 
têm sido atitudes muito 
confundidas por muita gen-
te em nossos tempos. Por 
isso, é importante ressaltar 
que Deus não aceita tais 
ações chamadas de vene-
ração, mas que, na prática, 
são uma adoração disfaça-
da que usurpa a glória que 
é devida somente a Deus: 
“Eu sou o SENHOR, este 
é o meu nome; a minha 
glória, pois, não a darei 
a outrem, nem a minha 
honra, às imagens de es-
cultura” (Isaías 42:8). 
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São Tomé das Letras assina 
TAC com Ministério Público para 
preservação do meio ambiente

Varejo tem queda de 15% na 
inadimplência 

Presidente da CDL Uberaba 
(Câmara de Dirigentes Lojistas), 
Ângelo Crema divulgou nesta 
terça-feira, 28, o registro de 
queda de (-) 15,07% na inadim-
plência no varejo uberabense 
em 2019, em relação ao ano 
de 2018. Os dados foram apu-
rados pelo Serviço de Proteção 
ao Crédito (SPC), mantido pela 
entidade em parceria com a As-
sociação Comercial, Industrial e 
de Serviços de Uberaba (Aciu). 
Em nível nacional, a redução no 
volume de inadimplentes caiu 
cerca de 12%, na comparação 
com os últimos dois anos. O 
resultado, de acordo com o 
dirigente lojista, deveu-se ao 
momento econômico nacional 
favorável principalmente a partir 
do segundo semestre do ano 
passado.  (Jornal da Manhã- 
Uberaba) 

 
Escolas contam com ensino 

de Libras 
A Secretaria de Educação 

de Mariana, por meio da coor-
denação de Educação Especial, 
organizou diversos cursos, 
oficinas, palestras e grupos de 
estudos oferecidos aos pedago-
gos, professores das Salas de 
Recursos e monitores de alunos 
com deficiência. A professora 
Flaviana Pinto é uma das pro-
fissionais da rede municipal 
capacitada para receber esses 
alunos. Em 2019, ela foi profes-
sora da Escola Municipal Cône-
go Paulo Diláscio e atendeu um 
aluno com deficiência auditiva 
oferecendo o conteúdo da aula 
tanto na língua portuguesa 
quanto na língua de sinais. (Por-
tal da Cidade - Mariana)

 
Alunos de tempo integral 

chegam a 6.500
Durante solenidade de for-

mação das equipes diretivas 
que vão fazer a gestão das 45 
escolas municipais de Ipatinga 
em 2020, o prefeito Nardyello 
Rocha anunciou que, neste ano 
letivo, sobe para 6.500 o núme-
ro de alunos que vão estudar 
na escola de Tempo Integral. 
Conforme o governo, há menos 
de dois anos o número não che-
gava a mil. O trabalho de orien-
tação dos diretores, diretores 
adjuntos e coordenadores, que 
está sendo realizado no Centro 
de Educacional Pedagógica e 
de Aperfeiçoamento Integral 
(Cepai), no bairro Forquilha, 
teve início nesta terça-feira, 
28, e encerra quinta-feira, 30. 
(Diário do Aço- Ipatinga) 

 
Parceria aprimora mapea-

mento de risco
Foi celebrado o acordo de 

cooperação técnica entre a Pre-
feitura de Juiz de Fora (PJF) e a 
Universidade Federal de Juiz de 
Fora. Por meio da Defesa Civil 
e do Núcleo de Atendimento 
Social da Faculdade de Enge-
nharia (Nasfe), a parceria pre-
tende atualizar o mapeamento 
das áreas de risco de Juiz de 
Fora. Inicialmente, vão ser 

mapeadas as áreas com risco 
de deslizamento, seguidas por 
aquelas que apresentam riscos 
de alagamento. O acordo, válido 
a partir desta sexta, vai ter prazo 
de um ano. No entanto, há pos-
sibilidade de renovação. (Tribu-
na de Minas- Juiz de Fora) 

 
Cemig leva energia para 877 

famílias 
A Cemig já regularizou a 

ligação de energia de 877 fa-
mílias de baixa renda da região 
Leste do estado, em 2019. Fo-
ram mais de R$3 milhões inves-
tidos na instalação de postes e 
padrões e construção de redes 
de média e baixa tensão, além 
de outros serviços técnicos que 
garantem um fornecimento de 
energia mais seguro e com qua-
lidade para a população dessas 
comunidades que estavam em 
situação irregular. A empresa já 
tem mapeado todos os locais 
da região que precisam ser 
regularizados. As obras tiveram 
início em 2018 e a previsão é de 
que em 2020, cerca de 2.000 
famílias sejam atendidas pelo 
projeto, totalizando um inves-
timento da Cemig de mais de 
R$14 milhões. (Diário Tribuna 
- Teófilo Otoni)

 
Aplicativo contribui no com-

bate ao Aedes
Lançado no fim do ano pas-

sado, o aplicativo “Udi sem 
Dengue” segue disponível para 
download na loja da Google 
Play. A ferramenta permite que 
a população envie fotos, vídeos 
e mensagens de texto ou voz 
alertando as equipes do Progra-
ma de Controle da Dengue, do 
Centro de Controle de Zoonoses 
(CCZ), sobre possíveis criadou-
ros do Aedes Aegypti. Segun-
do coordenador do Programa 
de Controle da Dengue, José 
Humberto Arruda, o aplicativo 
é inovador por ser em formato 
colaborativo. O “Udi sem Den-
gue” também auxilia os agentes 
no combate ao mosquito, já que 
o aplicativo funciona como um 
gerenciador das ações, moni-
torando em tempo real as mais 
de 900 ovitrampas (armadilhas 
que permitem o rastreamento 
do mosquito) distribuídas na 
cidade, bem como as piscinas 
e reservatórios cadastrados 
para a inserção do peixe lebiste. 
(Diário de Uberlândia)

 
Paraíso na justiça contra a 

Copasa
A Prefeitura de São Sebas-

tião do Paraíso encaminhou à 
Justiça uma ação pedindo a res-
cisão do contrato com a Copasa 
para o tratamento de esgoto. 
Na ação, o município pede que 
a companhia deixe de cobrar 
taxa pelo serviço até que as es-
tações de tratamento de esgoto 
(ETEs) sejam concluídas, além 
do pagamento de indenização 
por dano moral coletivo e dano 
social. Segundo a administra-
ção, o contrato, firmado em 
2010, previa a construção de 
três estações até 2014. (Folha 
da Manhã - Passos)

O Ministério Público de Mi-
nas Gerais (MPMG), por meio 
da 2ª Promotoria de Justiça de 
Três Corações e da Coordena-
doria Regional das Promotorias 
de Justiça de Meio Ambiente 
da Bacia do Rio Grande, e a 
prefeitura de São Tomé das 
Letras firmaram um Termo de 
Ajustamento de Conduta (TAC) 
no qual o município se compro-
mete, entre outras obrigações, 
a elaborar os planos de manejo 
e de prevenção e combate a 

incêndio da Área de Proteção 
Ambiental (APA) de São Tomé 
das Letras.

A APA do município é uma 
unidade de conservação de 
uso sustentável, com aproxi-
madamente 6 mil hectares de 
extensão, que busca proteger 
a diversidade biológica, disci-
plinar o processo de ocupação 
e assegurar a sustentabilidade 
do uso dos recursos naturais. 
Áreas de recarga hídrica e 
diversos pontos naturais de in-

teresse cultural e turístico estão 
situados dentro do perímetro 
da unidade de conservação e 
serão beneficiados com os es-
tudos que serão realizados.

Além da elaboração do plano 
de manejo e do plano integrado 
de prevenção e combate a in-
cêndio, a prefeitura de São Tomé 
das Letras se comprometeu a 
adequar a estrutura e a com-
posição do Conselho Municipal 
de Defesa do Meio Ambiente de 
São Tomé das Letras (Codema) 

ao disposto nos artigos 17 e 
20 do Decreto nº. 4.340/02. O 
objetivo é que o órgão possa 
exercer as atribuições de Con-
selho Gestor da APA Municipal 
de São Tomé das Letras, a fim 
de implementar a infraestrutura 
necessária para o adequado 
funcionamento da APA.

O não cumprimento de qual-
quer das obrigações assumidas 
no TAC implicará o pagamento 
de multa diária de R$ 500,00.

Fonte: Ascom/MPMG

O TAC é para preservação de uma APA de 6 mil hectares

O Poço Secreto é uma das belezas naturais de São Tomé das Letras / Crédito: Redes Sociais
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82º carnaval antecipado de 
Aiuruoca tem programação para 

agitar a região
O primeiro carnaval antecipado do Brasil atrai 

foliões de varias cidades da região
Entre os dias 13 e 16 de 

fevereiro Aiuruoca promove 
a 82ª edição do carnaval 
antecipado da cidade. A 
programação vai contar com 
blocos, bandas, baterias, 
DJ, além de matinê com 
programação especial para 
as crianças.

O tradicional carnaval an-
tecipado, realizado na Praça 
Monsenhor Nagel, no centro 
de Aiuruoca, será aberto 
com som mecânico, no dia 
13, às 20h. Em seguida, 
será o desfile do Bloco das 
Piranhas. A programação do 
dia segue com Kreatina Axé 
Music e DJ Matth Senatore.

A sexta-feira começa 
bastante animada com som 
mecânico e a presença da 
eterna rainha do carnaval, 
Clarice Albarez. Depois é 
a vez do bloco dos Skolhi-
dos, seguido da bateria do 
Bloco dus Túlios, de São 
Lourenço.  As bandas Ziri-
guidum e Usmen também 
se apresentam. 

No sábado, a programa-
ção mais extensa traz diver-
são para os foliões. O som 
mecânico abre a folia, segui-
do do Bloco dos Cangacei-
ros. Mais duas baterias vão 
compor a folia: Batuqueiros 
e Bloco dus Túlios.  A folia 
segue com Apito do Mestre, 
Banda A Zorra, Juliana Cam-
pos e “Vem quem guenta”, 
com a banda Puxa Sax.

Ainda no sábado, o Bloco 
do Pijama, de São Lourenço, 
vai puxar a multidão em Aiu-
ruoca. A concentração será 
às 21h na Quadra da Escola 
Maria José Ematne e a saída 
às 22h 40min. O bloco ainda 
conta com DJ Matth Senato-
re, Bateria, Bloco dus Tulio 
e a recepção será feita pelo 
Apito do Mestre.   

O carnaval antecipado 
ainda se estende pelo domin-
go. A tarde será das crianças 
com a Matinê entre 15h e 
18h. Ainda terá o espetáculo 
Valentia com a Palhaça Pa-
veta. À noite a Praça Mon-
senhor Nagel volta para os 
foliões com som mecânico 
às 20h e a apresentação do 
DJ Matth Senatore.

Organização 
Para garantir uma folia 

animada e tranquila, a prefei-
tura de Aiuruoca organizou 
o transito da cidade com o 
impedimento de ruas e des-
vios para garantir o acesso 
com segurança dos foliões 
à praça principal da cidade, 
além do acesso ao hospital 
municipal. 

Os foliões devem entrar 
na cidade pelo desvio es-
tabelecido pelo Bairro Raia 
para evitar a principal en-
trada da cidade, via asfalto, 
e deixar o acesso livre para 
possíveis casos de urgência 
e emergência do Hospital Dr. 
Júlio Sanderson. 

Nos dias do carnaval 
ainda ficará proibido o es-
tacionamento no entorno 
da Praça Monsenhor Nagel 
e a circulação de caixas de 
isopor, coolers e similares, 
além de bebidas em garrafas 
de vidro.

O primeiro carnaval
antecipado do país

O tradicional carnaval an-
tecipado de Aiuruoca se deu 
a partir da mobilização da 
população em função de de-
manda da paroquia local. 
Em 1938, o então pároco do 
município decidiu suspender 
as comemorações do carnaval 

por considerá-lo uma festa pro-
fana. A comunidade mobilizou-
se e conseguiu um caminho 
para instituir a folia com uma 
semana de antecedência para 
que esta não fosse, necessa-
riamente, considerada uma 
festa de Carnaval.

Além de conseguir pular 
carnaval sem impedimentos, 
a comunidade trouxe para 
o município de Aiuruoca 
o título de primeira cidade 
brasileira a promover um 
Carnaval antecipado, que 
sempre acontece uma se-
mana antes da data oficial 
da festa no país.  

Aiuruoca atrai anualmen-
te milhares de foliões para as 
festividades tradicionais de 
Carnaval e é uma cidade que 
se destaca também por suas 
riquezas naturais. Os foliões 
que optam por aproveitar o 
carnaval no município tem o 
privilégio de prestigiar as pai-
sagens encantadoras do Sul 
de Minas. O cartão-postal da 
cidade é o Pico do Papagaio, 
uma elevação que chega a 
2.093 metros e que integra 
a APA - Área de Proteção 
Ambiental – da Mantiqueira e 
o Parque Estadual da Serra 
do Papagaio.

Sábado do Carnaval Antecipado de 2019

Foto: Arquivo Jornal Correio do Papagaio
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A Secretaria de Cultura, 
Turismo, Lazer, Indústria e 
Comércio de Andrelândia e 
Equipe da Prefeitura mar-
cou presença na abertura 
da mostra de cinema mais 
importante do Brasil.

O grupo se reuniu com 
a organizadora da mos-
tra Raquel Hallak (Diretora 
da Universo Produções) 
convidando-a para novas 
parcerias culturais em An-
drelândia e região.

Ademais, o grupo se reu-
niu com a produtora e profes-
sora de teatro Giselle Mara 
para pensar novas estraté-
gias voltadas ao novo Cine 
Teatro de Andrelândia.

A equipe se mostrou bas-
tante encantada com a es-
trutura da mostra pensando 
a cultura como proposta de 
empreendedorismo e desen-
volvimento social. Outrossim, 
a Secretaria de Cultura de 
Andrelândia se mostrou bas-
tante interessada em pensar 
o cinema, o teatro e outras 
expressões artísticas como 
formas de transformação 
social para Andrelândia e 
cidades da região.

Andrelândia é representada na 23ª 
Mostra de Cinema de Tiradentes

Além de visitar espaços 
museológicos e pontos tu-
rísticos o grupo esteve pre-
sente no cortejo das artes 
da mostra de cinema, um 
espaço colorido, divertido, 
público, que ocupou as ruas 
de Tiradentes com estan-
dartes, balões, batucadas 
e muita diversão. Esse en-
contro foi importante para 
repensar a programação da 
virada cultural nos dias 01 e 
02 de Fevereiro.

Andrelândia convoca para o carnaval de 
rua mais encantador de minas gerais

O Carnaval é a festa mais 
popular do Brasil. São milhares 
de foliões pelas ruas. Em 2020, 
Andrelândia vai retomar o carna-
val de rua, com a diversidade dos 
blocos, com as bandas tocando 
marchinhas e músicas atuais, 
além da decoração que será um 
grande diferencial. Portanto, tire 
sua fantasia do armário, solte 
suas cores, confetes e serpenti-
nas, prepare-se para uma festa 
espetacular.

O carnaval de Andrelândia 
em 2020 retoma as origens 
da festa de rua mais tradicio-
nal de Minas Gerais. Muitas 
cores,  fantasias cr iat ivas, 
pessoas ocupando as ruas, 
marchinhas, batucadas, ban-
das locais, som eletrônico e 
instrumentos de sopro ale-
gram os foliões de todas as 
idades e classes sociais.

Nesse ano, o carnaval de 
Andrelândia conta com mais 
de dez blocos, cada um com 
seu diferencial. Teremos uma 
festa estruturada para receber 
os foliões de Andrelândia, do 
Brasil e do Mundo. Entendendo 
que este evento faz parte do 
calendário cultural de Minas e do 
Brasil, a Secretaria de Cultura, 
Turismo, Lazer, Indústria e Co-
mércio de Andrelândia, ressalta 
a importância do resgate dos 
blocos, cantorias, brincadeiras 
carnavalescas, ornamentações, 
vestuário, adereços e ritmos 
como sambas, marchinhas e 
batucadas.

Por meio de sua Virada Cul-
tural nos dias 1 e 2 de Fevereiro 
de 2020,

Andrelândia demostrou que 
o carnaval já é um sucesso. O 
Festival Cultural teve atrações 
como oficina de máscaras, 
Pré-carnaval, cortejo das artes, 
oficina de estandartes, fanfar-
ras, folias de Reis e encontro 
de baterias dos blocos e esco-
las de samba

20/02 - QUINTA
10h e 15hBLOCO DOS BA-

TUTINHAS

21/02 - SEXTA
BLOCO DAS ESCOLAS E 

APAE
9h Concentração / 9h30 Sa-

ída / 10h Avenida
BLOCO DAS ESCOLAS
14h Concentração / 14h30 

Saída / 15h Avenida
BLOCO DA TERCEIRA IDADE 

CRAS
20h30 Concentração / 21h30 

Saída do Coreto / 22h30 Ave-
nida

CERIMONIAL – AGRADECI-
MENTOS BANDA

23h Banda São Pio X / 00h30 
Samba do Morro / 02h30 Som 
Mecânico / 22/02

22/02 - SÁBADO
17h Matinê Grupo Alto As-

tral
BLOCO DA CIS

16h Concentração / 20h Sa-

ída / 21h Avenida
BLOCO DAS VIRGENS
16h Concentração / 20h Sa-

ída / 22h Avenida
BLOCO DA CHOPPERIA 

ZERO GRAU
18h Concentração / 22h Sa-

ída / 23h Avenida / 24h Banda 
Prisma / 03h Som mecânico

23/02 - DOMINGO
BLOCO ENTÃO VIRA
04h30 Concentra mais não 

sai na Choperia Black Bird – es-
pecial pinga da virada

BLOCO OS LARGADOS
15h Concentração no Bar do 

Lú / 17h Saída / 18h Avenida
BLOCO DO JÚLIO

17h Concentração / 19h 
Saída

19h30 Avenida
BLOCO SÃO DIMAS

19h Concentração / 20h 
Saída

21h Avenida /
BLOCO JUNTO E 

MISTURADO 

20h Concentração / 21h Sa-
ída / 22h Avenida / 24h Banda 
Prisma / 24/02

24/02 - SEGUNDA
BROQUETE

13h Concentração / 16h00 
Saída / 16h30 Avenida / 17h 
Matinê Grupo Alto Astral

BLOCO DO JÚLIO
18h Concentração / 19h 

Saída / 20h Avenida
BLOCO DOS MANGUAÇA

16h Concentração / 20h30 
Saída / 21h Avenida

BLOCO NEM LIGO
20h Concentração / 21h Sa-

ída / 22h Avenida - 24h Banda 
Milenium

25/02 - TERÇA
BLOCO JECA, MAS É JÓIA

14h Concentração – Bar do 
Maurício Nogueira - (perto da 
Estação Cultural) - 15h30 Saída 
/ 16h Avenida / 16h30 Premiação 
dos Blocos e homenageados / 
18h Som mecânic
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Bom Jardim de Minas confirma 
participação de blocos 

tradicionais no carnaval
O município ainda aguarda resultado da licitação 

para divulgar atrações
Sem uma programa-

ção oficial definida, Bom 
Jardim de Minas confirma 
os tradicionais blocos nas 
ruas da cidade e adianta 
novidades para as crian-
ças caírem na folia nos 
cinco dias de carnaval.

A programação oficial 
do carnaval ainda não 
foi divulgada devido à 
licitação que não foi fina-
lizada, porém a progra-
mação vai garantir muita 
diversão e folia para a 
população e visitantes 
da cidade. A empresa 
que vencer a licitação 
vai colocar shows e som 
mecânico. 

De acordo com o con-
sultor em turismo de Bom 
Jardim de Minas, Felipe 
Farias, haverá shows to-
das as noites na cidade. 
“Este ano vamos fazer a 
matinê para as crianças 
todos os dias. Esse foi um 
pedido da população, uma 
vez que a atração para 
as crianças acontecia, 
geralmente, somente no 
domingo e na terça-feira”, 
disse Felipe.

Os Blocos dos Palha-
ços e Vai Quem Quer 
sairão juntos no dia 23 
de fevereiro entre as 
15h e 18h. O Bloco Vai 
Quem Quer conta com 
os tradicionais bonecos 
gigantes, Boi Bunba e 
Mulinhas.  A concentra-
ção será na rua principal 
do Bairro Niterói, em 
frente ao bar do Guinho. 
A programação dos blo-
cos ainda conta com o 
Grupo Poder Afro.

Segurança
A organização do Car-

/

acesse www.correidopapagaio.com.br/bomjardimdeminas

naval ainda pede mode-
ração nas brincadeiras 
e bebidas para que o 
carnaval transcorra com 
paz, harmonia e muita 
folia, mesmo com a se-

gurança reforçada pela 
Polícia Militar de Minas 
Gerais (PMMG).

“Na véspera do carna-
val a prefeitura emitirá um 
decreto proibindo garrafas 

de vidro no local onde 
acontece a folia, porém, 
pedimos que as pessoas 
bebam e brinquem com 
moderação”, finalizou Fe-
lipe Farias. 
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Carnaval São Vicente 
de Minas 2020

Banda Lex promete 
repetir sucesso dos dois 

últimos carnavais

A grande atração da se-
gunda-feira de carnaval, dia 
24/02, é a Banda Lex, que já 
se apresentou com grande 
sucesso nos dois últimos 
anos da festa em São Vicen-
te de Minas.

A Banda Lex (antiga Lex 
Luthor), de Divinópolis (MG), 
há 26 anos realiza shows por 
todo o Brasil e permaneceu 
durante uma temporada no 

Paraguai, onde apresentou 
em programas de TV com 
audiência em outros países 
da América do Sul.

Sempre levando diversão 
e um grande espetáculo para 
o público, o repertório mais 
que diversificado vai do som 
internacional ao samba, pas-
sando pelo pop rock nacional, 
incluindo o sertanejo moder-
no, o pagode, além dos hits 

que fizeram grande sucesso 
nos anos 80 e sacodem a 
pista de dança.

As coreografias e a pre-
sença de palco, sempre 
performática, são marcas 
registradas da Banda Lex, 
que se adapta às gerações 
e mantém a animação por 
onde passa. 

Promessa de diversão 
para todas as idades e gê-

neros, o show exclusivo traz 
ainda muita luz. O sucesso do 
grupo pode ser confirmado, 
tanto pelo retorno do público 
nos shows, quanto na reper-
cussão pelas redes sociais.

Venha com a gente, traga a 
sua alegria e vamos festejar o 
orgulho de ser vicenciano!...    

Fonte: Assessoria de co-
municação da Prefeitura de 
São Vicente de Minas
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Master Beer apoia carnaval 
antecipado de Baependi

O carnaval será o primeiro da região
O primeiro Carnaval 

antecipado da região 
será realizado no pró-
ximo final de semana 
entre os dias 07 e 09 de 
fevereiro em Baependi. 
O evento conta com atra-
ções gratuitas e camaro-
te open bar na sexta e no 
sábado.

O evento, realizado 
pela Master Beer, dis-
tribuidora de bebidas 
de São Lourenço, em 
parceria com a Prefeitura 
de Baependi e Secreta-
ria de Turismo vai levar 
grandes atrações para a 
cidade. Na sexta-feira a 
abertura do carnaval vai 
ser aberto com A Zorra, 
com mais de 15 anos de 
estrada, e Dj Kevin, o 
grande sucessos estou-
rado no Brasil.

Já no sábado, a banda 
USMEN e o DJ Fábbio, 
o Bruto de Minas fazem 
a alegria dos foliões que 
não conseguiram espe-
rar o carnaval para cair 
na folia. No domingo, a 
criançada vai poder cur-
tir a matinê com a The 
Voice são lourenciana, 
Cacau Ribeiro, além do 
banho de espuma. Na 
noite de domingo o pú-
blico vai cair no samba 
com o swing envolvente 
do Quarteto do Samba.

Os shows tem entrada 
franca, mas para quem 
quiser conforto, segu-
rança  além de open bar, 
pode ir para o camarote 

vip.  O camarote dá direi-
to a três Tipos de Chopp, 
Tequila, Vodka Orloff, 
Vodka Sabores, Catua-
ba, Corote, Energético, 
Drinks, Água e Refri. 

Os ingressos para a 
área vip podem ser ad-
quiridos no site e pelo 
app queroingresso.com. 

Além da folia anteci-
pada, os foliões podem 
aproveitar Baependi para 
revigorar as energias 
e curtir as belezas na 
naturais  nas mais belas 
cachoeiras da cidade.
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Carnaval das Águas 
em São Lourenço

O Carnaval das Águas 
2020 vem com tudo. Esco-
lha a sua fantasia, combine 
com a família e com os 
amigos e venham todos 
para essa grande festa, 
que acontece de 20 a 25 
de fevereiro, no Centro de 
São Lourenço. 

O Carnaval conta com 
uma programação mui-
to variada e para toda a 
família, com bandas de 
marchinhas, baterias de 
escolas de samba, desfiles 
de blocos, recreação infan-
til e muito mais. E o melhor: 
toda a programação INTEI-
RAMENTE GRATUITA.

Atrações principais:

- Dia 21 (SEXTA-FEIRA) 
- O tradicional Bloco do 
Pijama
- Dia 22 (SÁBADO) - Diogo 
Nogueira
- Dia 23 (DOMINGO) - Pé-
ricles

Pela primeira vez na 
cidade, conseguimos fir-
mar um convênio com o 
Ministério do Turismo para 
a realização da nossa festa. 
O Ministério, por acreditar 
no potencial turístico de 
São Lourenço, escolheu a 
cidade para receber um in-
vestimento para o carnaval 
no valor de R$ 250 mil, que 
o MTur utilizará para pagar 
os shows do Diogo No-
gueira, do Péricles, palco, 
banheiros químicos e ou-
tros serviços de estrutura. 
É importante informar que 
este convênio do Ministério 
do Turismo utilizará uma 
conta bancária específica 
do próprio Ministério e não 
poderá ser utilizado para 
outros fins. Isso representa 
uma economia para os co-
fres públicos do Município, 
que permitirá à cidade gas-
tar menos com o Carnaval 
e continuar a investir em 
outras áreas essenciais. 
Esse é o compromisso com 
nossa querida cidade.

Por isso, vamos todos 
festejar neste carnaval com 
muita alegria, com espírito 
de harmonia e paz, para 
que tenhamos uma festa 
tranquila e segura para to-
das as nossas famílias.

www.correiodopapagaio.com.br/saolourenco

Rua Frei Santa Rita Durão,668  - Carioca - São Lourenço


