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Andrelândia
Memória Viva 2.0
A Secult de Andrelândia em parceria com o
COMPAC (Conselho Deliberativo do Patrimônio
Cultural de Andrelândia)
deu continuidade, no mês
de dezembro de 2020, a
um projeto de digitalização
de documentos e informações voltadas para o
rico patrimônio cultural do
município. De forma geral,
o projeto vai abrir novas
possibilidades de democratização do conhecimento,
favorecendo a pesquisa
científica que já tem se
desenvolvido no município.
Além disso, é um primeiro
passo para a gestão do
conhecimento, tão importante para a preservação
do patrimônio cultural.
O trabalho de digitalização e disponibilização

de documentos possui
duas frentes complementares. A primeira iniciativa
é o Memória Viva 2.0, nomeado em homenagem a
um projeto de educação
patrimonial do município

que funcionou na década
de 2000. Teve início na
primeira metade de 2020
e revisita os 3500 anos
de história de Andrelândia
ao relembrar aquilo que
é caro à nossa história e

memória coletiva. Essa
iniciativa fomenta a disseminação do conhecimento histórico e convida
a comunidade a colaborar
para sua construção.
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Combater a fome, conter a Covid-19 e
levar esperança a milhares de famílias são
algumas das realizações da LBV em 2020
Mais de três milhões de quilos em doações foram entregues
pela Instituição nas cinco regiões do país

2020: um ano de grandes
desafios para pessoas no mundo
inteiro. No Brasil, não foi diferente.
Além de causar milhares de mortes, a pandemia do novo coronavírus também afetou fortemente a
vida das famílias mais vulneráveis,
que já enfrentavam outros problemas sociais em todo o país.
Neste momento de desafio
coletivo, há de se destacar a Solidariedade e a generosidade do
povo brasileiro, das pessoas de Boa
Vontade que se uniram, se mobilizaram, fizeram a diferença e ajudaram
a salvar milhares de vidas da fome
e do contágio pela Covid-19.
De Norte a Sul do país, a Legião da Boa Vontade (LBV), com
suas equipes de trabalho e seus
voluntários, percorreu diversas
comunidades do país para levar
alimentos, kits de limpeza, entre
outras doações. Foram mais de
três milhões de quilos em donativos entregues em 185 cidades
brasileiras, impactando mais de
170 mil pessoas.
Mobilizar pessoas, arrecadar
as doações, fazer a triagem,
higienizar os itens, montar as
cestas de alimentos e os kits de
limpeza e entregar os donativos
com toda a segurança e os cuidados recomendados pelas autoridades de saúde, tanto para as
equipes de trabalho quanto para
os atendidos, foram algumas das
atividades realizadas pela LBV. E
assim a Instituição agiu de março
a dezembro de 2020, sem cessar,
até porque as demandas sociais
aumentaram em decorrência do

desemprego, da falta de renda
pela perda de serviços informais,
entre outras situações. Essa é
apenas uma parte da ação humanitária da Legião da Boa Vontade,
pois o trabalho realizado por ela
em suas 82 unidades (escolas,
abrigos e Centros Comunitários
de Assistência Social) de atendimento a crianças, adolescentes, jovens, adultos, idosos e
gestantes continuou por meio da
ação de educadores, psicólogos,

assistentes sociais, professores,
enfermeiros, fisioterapeutas,
gestores sociais e uma infinidade de profissionais atuando nas
atividades essenciais e na linha
de frente da Entidade.
Por isso, a Legião da Boa
Vontade agradece a todos os
seus doadores, amigos, parceiros,
profissionais da mídia, influencers,
artistas, equipes de trabalho, voluntários e tantos outros anônimos
e não anônimos que se uniram a

essa nobre causa para salvar vidas e ajudar a socorrer quem mais
precisa. A pandemia ainda continua, mas com a Solidariedade e a
união de todos vamos vencer mais
esse desafio coletivo.
Confira todas as ações realizadas pela LBV no endereço
@LBVBrasil no Instagram, no
Facebook, no YouTube e no
Twitter. Acesse www.lbv.org e
continue colaborando com a
Legião da Boa Vontade.

57º BPM premia
alunos que se
destacaram no
“Proerd em Casa”

Em virtude da pandemia da COVID-19, as instituições de ensino, desde
a etapa básica até a superior, tiveram que suspender
as aulas presenciais e
repensarem o planejamento de suas atividades.
Diante desse cenário, a
Polícia Militar de Minas
Gerais, em parceria com
a Secretaria Estadual de

Educação, implementou
o projeto “PROERD EM
CASA”, como estratégia
de manutenção das aulas
em formato remoto. Foram
formatadas pelo Centro
de Jornalismo Policial da
PMMG (CJP) 10 vídeo
aulas para o 5º ano e 10
vídeo aulas para o 7º ano
do ensino fundamental.
Página 06

Futuro do trabalho pós-pandemia
Páginas 02

8 atitudes que todo profissional deve
ter para alavancar a carreira em 2021
Páginas 03

Sebrae capacita Agentes Locais de
Inovação para o programa Brasil Mais
Página 03

Pág 2 :: Correio do Papagaio

Atos e Gerais

Terça-feira, 11 de Janeiro de 2021

Janeiro Branco - Em tempos de pandemia, a
saúde mental foi tratada à distância
A telemedicina foi a principal aliada para manter o equilíbrio
psicológico durante o isolamento social
Janeiro é o mês dedicado à saúde
mental. O movimento Janeiro Branco
foi criado no Brasil em 2014 e tem o
objetivo de chamar a atenção para as
questões relacionadas à saúde mental
e emocional das pessoas. Diante desse desafio, duas tendências ficaram
em evidência durante a pandemia de
Covid-19. A primeira delas é que é
preciso cuidar muito da saúde mental,
mesmo depois que a essa fase passar.
A segunda é que muitas das coisas que
eram feitas presencialmente deixaram
de exigir a presença física, inclusive
consultas médicas. A união desses
dois fatores tornou a telemedicina uma
ferramenta poderosa para que durante
os tempos mais difíceis as pessoas
tenham o apoio necessário.
A Doctoralia (www.doctoralia.
com.br), maior plataforma de agendamento de consultas do mundo,
registrou, entre março e dezembro
de 2020, cerca de 600 mil consultas
por vídeo agendadas. Dessas, 120 mil
foram com psicólogos e psiquiatras.
“No início da pandemia o número
de atendimentos diminuiu, mas em
seguida começou a aumentar muito.
Até tive meses em que não consegui
dar conta de tanta demanda e tive
que encaminhar”, conta a psicóloga

membro da Doctoralia, Luísa Negrão
de Moura (https://www.doctoralia.
com.br/luisa-negrao-de-moura/psicologo/curitiba).
Atualmente, todos os atendimentos da especialista são online e,
segundo ela, a única diferença entre
o atendimento presencial e online é
o fato de ter uma tela entre paciente
e terapeuta. “Mas em termos de qualidade e dinâmica de atendimento, é
exatamente a mesma. Até com algumas vantagens de, por exemplo, o paciente estar no conforto da sua casa,
não necessitar de deslocamento e
liberdade para escolher profissionais
de qualquer região”, diz Luísa.
Esse aumento na procura por
atendimento, segundo a psicóloga,
teve causa direta no isolamento social imposto pela Covid-19. Além da
preocupação da saúde como um todo,
houve uma valorização, ou conscientização, sobre a saúde mental.
“Ativou também nossos instintos de
sobrevivência, então o autocuidado
também se tornou algo mais presente
na vida das pessoas”.
Durante a pandemia, as demandas comuns predominaram nos
atendimentos, como as dificuldades
de relacionamento, conflitos familia-

res, tristeza e ansiedade. “Um ponto
importante também a se ressaltar é
que a pandemia trouxe mais fortemente o que a gente chama de ansiedade de doença, que nada mais
é o medo de adoecer ou morrer”,
revela a psicóloga.
Sobre a perspectiva pós-pandemia, Luísa já começa a notar uma
mudança de comportamento em seus
pacientes. “Agora eu vejo as pessoas
mais adaptadas à nova realidade,
tentando trazer planos pro futuro,
falando mais sobre isso. Vejo um
futuro com muito mais valorização à
saúde mental. E a minha percepção
é que a procura por psicoterapia só
tende a aumentar”.
Sobre a Doctoralia
A Doctoralia é uma empresa do
Grupo DocPlanner - presente em 12
países - responsável por atender 35
milhões de pacientes e processar
mais de 3 milhões de agendamentos
de consultas por mês. Atualmente,
possui mais de 2 milhões de profissionais de saúde em sua base, com um
total de 4 milhões de avaliações de
pacientes. A companhia foi fundada
em 2012 na Polônia e agora possui

uma equipe de 1.400 funcionários nos
escritórios de Varsóvia, Barcelona,
Istambul, Roma, Bolonha, Cidade do
México e Curitiba.
Com a missão global de tornar a
experiência em saúde mais humana,
fornece sem custo para os pacientes agendamentos e avaliações de
consultas médicas através de seu
marketplace.
Por meio da ferramenta de telemedicina que integra o software
médico, promove a realização de
consultas online, prontuário eletrônico
e prescrição digital de medicamentos. Além disso, o sistema SaaS
(Software as a Service) possibilita
que médicos e clínicas otimizem a
gestão e o fluxo de pacientes. Todos
os profissionais recebem suporte da
equipe de assessores responsável
por guiá-los na transformação digital
de suas práticas.
Já o TuoTempo, do mesmo grupo, é um sistema de relacionamento
com o paciente, ou CRM (Customer
Relationship Management), que conta
com um conjunto de funcionalidades
e possibilidades de personalização
para elevar a experiência oferecida por
instituições de saúde, como hospitais
e clínicas de grande e médio porte.

Postado por Presbítero André Sanchez

7 motivos para você
não desistir do caminho
de Deus mesmo que
esteja difícil

Todo cristão em algum momento de sua caminhada com Deus
passará por momentos difíceis. Jesus disse que Seus discípulos
passariam por aflições (João 16:33), disse também que o caminho
de Deus é um caminho apertado e estreito (Mateus 7:13-14), fazendo
referência as dificuldades de servir a Deus em um mundo que jaz
no maligno.
Ainda encontramos nos evangelhos indicativos de que seremos
perseguidos por causa da nossa fé em Jesus Cristo (2 Timóteo
3:12). Além de tudo isso, temos ainda pelo menos três grandes
inimigos identificados na Bíblia, a saber, a nossa carne, o mundo
e o diabo. Tudo isso nos mostra que ser discípulo de Jesus não é
tarefa fácil. Todas essas constatações fazem muitos desistirem de
seguir o caminho do Senhor. Todos os dias milhares de pessoas
que andavam com Jesus jogam a toalha e o abandonam. Outros
ficam diante de um grande dilema, achando que talvez o caminho
largo seja o melhor.
Se você já desistiu de andar no caminho de Deus ou se tem
pensado em desistir, gostaria de expor sete motivos pelos quais
você não deve desistir de andar nos caminhos de Deus, ainda que
esteja passando por grandes lutas.

Futuro do trabalho pós-pandemia:
2020 foi o ano da digitalização e 2021
será o ano da humanização

Por Natasha de Caiado Castro*, CEO da Wish International
Antes da pandemia, o senso
comum acreditava que os escritórios eram essenciais para a
produtividade e, por isso, grandes
empresas investiam em locais de
primeira linha nos principais centros
urbanos do mundo. Muitas, inclusive, se concentravam em soluções
que promoviam a integração entre
as pessoas com espaços para que
os funcionários pudessem relaxar
durante suas pausas e com projetos de escritórios abertos.
Quando a pandemia se instalou,
muitas pessoas ficaram surpresas
com a rapidez e eficácia com que
foram adotadas tecnologias para videoconferência e outras formas de
colaboração digital. Para muitos, os
resultados foram melhores do que
se imaginava, pois a produtividade
ganhou bastante sem a necessidade de locomoção.
Agora, mais de oito meses se
passaram desde que a Organização Mundial da Saúde declarou a
Covid-19 uma pandemia, trabalhar
em casa se tornou algo corriqueiro
para muitos e, cada vez mais, um
número crescente de empresas
vem estudando a possibilidade de
manter este formato indefinidamente. Do ponto de vista do funcionário,
a mudança também foi enorme:
as pessoas estão fazendo novas
escolhas sobre onde querem viver
e criando novas expectativas sobre
flexibilidade, condições de trabalho
e de qualidade de vida que, muito
provavelmente, não poderão mais
ser desfeitas.
Portanto, se 2020 foi o ano
em que percebemos ser possível
trabalhar de qualquer lugar graças
à digitalização dos processos,
2021 será pautado pela forma
com que as corporações acolhem
seus funcionários para muito além
das ferramentas que os permite
serem produtivos e alcançarem
bons resultados. O próximo ano
será focado na humanização das

relações de trabalho.
Nestes tempos de incerteza,
a forma como as empresas estão
agindo terá um impacto duradouro
no comportamento dos funcionários, incluindo em seu engajamento,
produtividade, lealdade e ainda:
sua saúde e bem-estar.
Líderes empresariais dispostos
a mudar o caráter de sua empresa e
orientar uma transformação podem
ajudar a inaugurar uma nova era
com o surgimento generalizado de
empresas humanas, capazes de
plantar as sementes do crescimento inclusivo e permanecer relevantes inovando constantemente. Isso
pode levar a ganhos para um futuro
duradouro para essas empresas,
uma sociedade mais próspera
com trabalhadores satisfeitos e
aptos a fazer suas companhias
prosperarem.
Eis alguns pontos de partida
que ajudarão a sua empresa a se
comprometer com seus colaboradores de forma mais humanizada:
Ofereça flexibilidade de horários
Alguns de seus funcionários
podem ter responsabilidades adicionais durante esse período já
que escolas e creches fecharam
em muitos locais, sendo assim,
está mais difícil conciliar as tarefas
pessoais com as profissionais. Se
a função do colaborador permitir,
considere oferecer horários flexíveis. Esta mudança pode ajudar a
reduzir o nível de estresse de seus
funcionários, permitindo que cuidem
de suas necessidades, agendando
horas de trabalho em horários compatíveis com suas responsabilidades pessoais. Esta atitude sinaliza
que a empresa respeita suas vidas
pessoais tanto quanto valoriza suas
contribuições profissionais.
Mantenha as linhas de comunicação abertas com as equipes
É possível que muitos funcioná-

rios remotos não se sintam envolvidos com a empresa devido a uma
cultura de comunicação apenas por
e-mail. Essa ideologia torna a interação complicada e muito menos
pessoal do que mensagens diretas
e bate-papo por vídeo. Considere
iniciar um grupo de bate-papo para
que todos possam falar livremente
a qualquer momento. Você também
pode se comunicar com sua equipe
por vídeo pelo menos uma vez
por semana. Isso ajudará a deixar
todos informados e permitirá que
seus funcionários exponham quaisquer problemas ou obstáculos que
estejam enfrentando.
Ofereça feedbacks
Pesquisadores do Instituto
Gallup estudaram o comportamento
humano por décadas e descobriram
que valorizar os pontos fortes dos
funcionários dando-lhes feedbacks positivos é uma abordagem
muito mais eficaz do que se fixar
nos pontos fracos. Infelizmente, a
maioria dos gestores se concentra
em dar feedbacks apenas dentro do
contexto corretivo. Ao contrário do
que a maioria acredita, o feedback
positivo não significa apenas reconhecer o seu esforço para fazê-los
sentir-se bem. Embora esses sejam
fatores importantes, há muito mais
do que isso: funcionários que recebem feedback positivo e eficaz
regularmente são mais engajados,
produtivos, permanecem mais
tempo na empresa e apresentam
maior lucratividade. Em tempos de
home Office, oferecer feedbacks
se tornou ainda mais importante já
que a falta de proximidade tende a
deixar as pessoas mais ansiosas
e, muitas vezes, também inseguras com medo de perder seus
empregos.
Incentive a colaboração e um
senso de comunidade
Uma das melhores maneiras de
humanizar seu local de trabalho é

construindo um senso de comunidade. Se as pessoas sentem que
pertencem a algo maior, é mais
provável que se envolvam na colaboração da equipe e nas atividades
coletivas e, às vezes, coisas simples também funcionam muito bem.
Por exemplo: você pode começar
criando um calendário de aniversários nos documentos da empresa e
reunindo a equipe em uma rápida
chamada por vídeo para cantar
parabéns para o aniversariante
do dia. Estimular o envolvimento
de sua equipe é importante para a
humanização do seu ambiente de
trabalho e também para a saúde
da empresa.
Se preocupe com saúde mental
dos colaboradores
Em um mundo que se tornou
virtual da noite para o dia, muitas
vezes a ansiedade toma conta e,
por isso, pensamentos e sentimentos negativos podem acontecer com frequência. De acordo
com a Organização Mundial de
Saúde, globalmente, estima-se
que 264 milhões de pessoas
sofrem de depressão e, muitas
delas, também possuem sintomas de ansiedade. Os locais de
trabalho que promovem a saúde
mental e apoiam as pessoas com
transtornos mentais têm maior
probabilidade de reduzir o absenteísmo, aumentar a produtividade
e se beneficiar dos ganhos econômicos associados. Entre em contato com a equipe para conversar
não apenas sobre trabalho, mas
também sobre sua vida pessoal.
Essas interações podem ajudar a
amenizar a pressão e a diminuir
inseguranças.
*Natasha de Caiado Castro
é CEO da Wish International,
empresa especializada nos segmentos de MICE - Meetings,
Incentives, Conventions and
Exhibitions - e IDX - Innovation
and Disruptive Experience

PREFEITURA MUNICIPAL
DE ANDRELÂNDIA
EXTRATO DE AVISO
PROCESSO 139/2020 – PREGÃO PRESENCIAL
067/2020
Objeto: Aquisição de combustíveis para todos os
veículos e máquinas da frota Municipal. Entrega de
Envelopes e Sessão Pública dia 29/12/2019, com
início às 09:00 horas. Informações licitacao@andrelandia.mg.gov.br ou Tel.: (035) 3325-1432. Pregoeira:
Aline de A. Rizzi. Andrelândia - MG, 14/12/2019.

Por que não devemos desistir de andar no
caminho de Deus?
(1) Porque o caminho de
Deus é o caminho da vida
Andar na presença de Deus não
é fácil, mas é o único caminho
que nos leva à vida. Muitos se
iludem, achando que outros
caminhos serão melhores, que
os levarão a uma vida melhor,
mas a Bíblia é clara quanto
aos caminhos que não são o
caminho de Deus, que parecem
bons caminhos, mas não o são:
“Há caminho que ao homem
parece direito, mas ao cabo dá
em caminhos de morte” (Provérbios 14:12). Por isso, não
desista de andar no caminho
de Deus, pois ele é o único que
nos levará à vida e nos livrará
da morte espiritual.
(2) Porque o caminho de
Deus é o caminho da salvação e da vida eterna
Não se iluda, só existe um caminho que chega ao céu, a o que
a Bíblia chama de vida eterna.
E esse caminho chama-se
Jesus Cristo: “Respondeu-lhe
Jesus: Eu sou o caminho, e
a verdade, e a vida; ninguém
vem ao Pai senão por mim”
(João 14:6). Isso significa que
somente quando andamos seguindo a Jesus Cristo estamos
no caminho que nos leva à vida
eterna, à vontade de Deus. Sair
desse caminho é desviar-se do
único caminho seguro para a
eternidade.
(3) Porque o caminho de
Deus é o caminho da bênção
Muitos confundem bênção com
prazer. Se não for prazeroso
não é bênção. Esse pensamento está errado. Bênção,
no contexto bíblico, é fazer a
vontade de Deus, andar nela,
ainda que seja difícil. Um caminho de prazeres longe de Deus
é um caminho de maldição. Um
caminho de lutas difíceis, mas
perto de Deus, é um caminho
de bênção: “Os sofredores hão
de comer e fartar-se; louvarão
o SENHOR os que o buscam.
Viva para sempre o vosso coração” (Salmos 22:26). Abandonar o caminho de Deus equivale
a abandonar o caminho abençoado, onde se encontram as
bênçãos do Senhor para nós.
(4) Porque o caminho de Deus
é o caminho da proteção

“ A Valfilm MG Industria de Embalagens Ltda,
por determinação do Conselho Estadual de Politica
Ambiental - COPAM, torna publico que solicitou, por
meio da solicitação nº 2020.06.01.003.0002665 a
Licença de Implantação + Licença de Operação
(LAC2), junto a SUPRAM SM para a atividade C-0701-3 - Moldagem de termoplastico não organoclorado,
localizado no distrito industrial de Itamonte - MG.

Quem não deseja ser protegido
por Deus? Somente aqueles
que andam em Seus caminhos
têm esse privilégio! A Bíblia é
clara quando nos afirma que
Deus está ao lado de Seus
servos, ainda que o caminho
seja difícil: “Pois o SENHOR
ama a justiça e não desampara
os seus santos; serão preservados para sempre, mas a
descendência dos ímpios será
exterminada” (Salmos 37:28).

Já no outro caminho, o largo,
onde a impiedade reina, só há
aparente paz, pois, a destruição
virá mais cedo ou mais tarde.
(5) Porque o caminho de Deus
é o caminho da satisfação
Você já parou para pensar por
que servos de Deus que sofreram grandes perseguições
demonstravam tanta alegria
mesmo em terríveis condições?
Veja este exemplo: “Este, recebendo tal ordem, levou-os para
o cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco. Por volta
da meia-noite, Paulo e Silas
oravam e cantavam louvores
a Deus, e os demais companheiros de prisão escutavam”
(Atos 16:24-25). A resposta é
maravilhosa! O caminho de
Deus, ainda que difícil, é o
caminho da satisfação, onde
nos alegramos estar mesmo
nas dificuldades. As dores e
lutas são sofridas e sentidas na
pele, porém, com o consolo de
Deus, nos sentimos satisfeitos,
completos e vitoriosos, ainda
que estejamos injustamente em
uma prisão como ocorreu com
Paulo e Silas.
(6) Porque o caminho de Deus
é o caminho do descanso
Muitos acham cansativo demais
ser crente, andar na presença
de Deus. Porém, o caminho de
Deus é o único caminho em que
somos consolados, pastoreados, cuidados pelo próprio Deus.
Nos outros caminhos estamos
entregues aos inimigos, que
nos trarão graves destruições e
cansaços que não passarão. Já
no caminho de Deus recebemos
o descanso que vem do próprio
Deus, que nos pastoreia: “Vinde a mim, todos os que estais
cansados e sobrecarregados, e
eu vos aliviarei. Tomai sobre vós
o meu jugo e aprendei de mim,
porque sou manso e humilde de
coração; e achareis descanso
para a vossa alma” (Mateus
11:28-29).
(7) Porque o caminho de
Deus é o caminho da vitória
Quem não deseja ser vitorioso?
É apenas no caminho de Deus
que somos vitoriosos de verdade. A verdadeira vitória é estar
ao lado de Deus e fazer à vontade Dele. Tudo que os outros
caminhos podem nos proporcionar são coisas passageiras.
Jesus chamou essas coisas de
tesouros da terra, que a traça e
a ferrugem destroem (Mateus
6:19-29). Os tesouros acumulados nos céus representam a
nossa vitória, são tesouros que
não podem ser tirados de nós,
pois foram dados pelo próprio
Deus e conquistados no caminho Dele. Nos outros caminhos
não existe vitória, antes, existe
morte e derrota.
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8 atitudes que todo profissional
deve ter para alavancar a
carreira em 2021
O mercado de trabalho sentiu o impacto das mudanças
trazidas pela pandemia. Mas a
necessidade de se adequar não
é de hoje. Segundo o headhunter e escritor Joseph Teperman,
os profissionais precisam reavaliar constantemente suas
práticas, e modificar a forma
como percebem e se posicionam no mercado.
Criador do conceito “anticarreira”, apresentado no livro
Anticarreira – O futuro do trabalho, o fim do emprego e do desemprego, Teperman reforça a
importância de identificar oportunidades e novas habilidades
que possa desenvolver para ir
além de uma carreira única.
Confira as 8 atitudes que
todo profissional deve ter para
fazer deste um ano mais promissor, gerando valor para si e
para os outros.
1. Não envie mais currículo sem ser solicitado
Este é um modelo já ultrapassado de buscar novas
oportunidades de trabalho, e as
chances de ser contratado desta
forma são mínimas. Quem está
contratando busca normalmente
nessa ordem: (1) pessoas já
conhecidas, (2) de dentro da
organização (3) prestadores
de serviço, (4) ou que tenham
referências por uma conexão. O
que fazer, então? Amplie seu networking para ser notado, esteja
presente nas redes e eventos, e
mostre suas ideias e conquistas
ao mercado.
2. Está desempregado?
Comece um projeto novo
Para o mercado o que importa é a atitude. É preciso estar
em movimento: além de cultivar
e ampliar o networking, também
crie oportunidades e pense em
novas formas de fazer – dentro
ou fora de uma empresa. Encabece projetos com amigos/
colegas, seja ele um projeto
voluntário, uma nova startup ou
a venda um produto na internet. Encontre novas aplicações
para o seu conhecimento, não
fique parado!
3. Descubra outras habilidades que você domina

Seja menos apegado a um
papel profissional: “sou engenheiro e preciso atuar como
tal”. Não! Você é uma pessoa
com múltiplas habilidades, e é
um desperdício passar a vida
achando que só tem talento para
desempenhar uma determinada
função. Um engenheiro também
pode cozinhar muito bem e fazer
sucesso no cenário gastronômico, não é mesmo? Os rótulos são
muito limitantes, livre-se deles.
4. Abra a sua mente e vá
além do diploma
Ao identificar as outras habilidades, fica mais fácil buscar
alternativas de trabalho e ir
além do diploma. Para começar,
pense em seu papel no mundo,
naquilo que faz de melhor. Que
problema você resolve? Monte
um projeto e vá em frente. Com
a internet, as redes sociais, angel investors e tanta informação
gratuita on-line, há muito o que
fazer sem que você tenha de
investir muito dinheiro.
5. Busque aprimorar suas
habilidades
Todo o conhecimento e habilidade existentes estão em
constante transformação e evolução. Portanto, mantenha a
mente aberta para as mudanças
e continue os estudos para

estar sempre atualizado. Faça
networking, participe de eventos
e se interesse por coisas novas
- interaja com pessoas de outras áreas. Foque nas soft skills
(habilidades não técnicas) que
serão cada vez mais valorizadas
com a aceleração do uso de inteligência artificial e robotização.
O futuro é digital, mas também é
cada vez mais humano.
6. Plano B é pouco. Tenha
um plano Z
Para fazer com que as próprias habilidades e conhecimentos sejam sempre valiosos
no mercado, é preciso diversificar o escopo de atuação. Isso
significa ter também um plano
B, um plano C... e até um plano
Z! Ficar preso a apenas um
ativo enfraquece, e o plano B
normalmente está muito próximo do A. Portanto, construir
uma anticarreira é uma estratégia para ampliar a caminhada
profissional, isto aumenta as
possibilidades de gerar valor e
diminui a fragilidade.
7. Use e abuse da crowd
economy
A economia de compartilhamento é uma forma fácil de
colocar em prática seu portfólio
anticarreira. Não faltam aplicativos para atuação em novas

atividades nos mais diversos
segmentos, basta ter um celular. Exemplos: alugar um
imóvel no Airbnb, ser motorista
de Uber, Cabify, 99 Pop nas
horas vagas, vender na Olx,
Mercado Livre e Enjoei, ensinar
o que sabe pelo YouTube ou
Udemy, vender pratos de chef
pelo Apptite, fazer entrega pela
Rappi, Uber Eats, Rappido,
entre outros. Não importa se
você for do mundo executivo
e tiver um alto cargo. A melhor
forma de aprender é fazendo,
e colocar a mão na massa na
crowd economy vai te deixar
mais criativo e atualizado para
resolver os problemas dos seus
clientes de forma diferente.
8. Trabalhar de graça vai
te deixar rico!
A dinâmica de hoje no mercado de trabalho é a seguinte: as
pessoas recomendam quem faz,
quem mostra que está no mundo
para resolver problemas e gerar
valor. É neste sentido que Teperman aconselha a contribuir para
o mercado, inclusive de forma
voluntária. Quando você brilha,
as pessoas vão atrás de você.
Por isso estar em movimento
é tão importante. Ao aumentar
o networking, você será visto,
lembrado e recomendado para
oportunidades.

Condutor de Minas Gerais pode parcelar débitos
veiculares em até 12 vezes no cartão de crédito

Parceria do Sem Parar com a Zapay garante parcelamento de dívidas em cartão de
crédito direto no app. Novidade está disponível para todos os condutores do estado
Minas Gerais, 15 de janeiro
de 2021 - A partir desta data, o
condutor do estado de Minas
Gerais tem um novo canal de
pagamento de débitos com o
Detran. É a chegada de mais um
serviço no aplicativo do Sem Parar, empresa do Grupo Fleetcor
e líder em meios automáticos
de pagamento, em parceria com
a Zapay, startup especializada
no parcelamento de débitos de
veículos junto aos órgãos de
trânsito. As empresas irão disponibilizar para todos os condutores
mineiros, uma solução onde o
motorista poderá checar seus
débitos veiculares como IPVA,
licenciamento, multas e DPVAT
e efetuar o pagamento em até 12
vezes no cartão de crédito.
“Nos associarmos com uma
empresa como a Zapay faz parte
da estratégia da companhia de
estar cada vez mais perto de
seus consumidores. Já somos
reconhecidos pela praticidade
na hora do pagamento, agora
estamos dando um passo além
e queremos oferecer essa comodidade para nossos clientes
também na hora de quitar suas
dívidas” comenta Carlos Gazaffi,
Presidente B2C do Sem Parar.
Clientes do Sem Parar não
pagarão nada a mais por esse
serviço e a operação, que dura
pouquíssimos minutos, é feita em
um só lugar: através do aplicativo
do Sem Parar. Para monitorar e
quitar todas as dívidas que estão
relacionadas ao veículo, o con-

sumidor precisa apenas baixar o
app, inserir os dados do veículo e
realizar o pagamento da maneira
que desejar, em uma única parcela ou em até 12 vezes.
A Zapay já atendeu mais de
1.2 milhões de pessoas e contribui na regularização de cerca
de 200 mil automóveis, o que fez
com que o Sem Parar fechasse essa parceria que promete
beneficiar não só as empresas,
mas principalmente o condutor
do estado.
“A Zapay nasceu para desburocratizar os processos de
pagamento que estão atrelados
ao DETRAN, fazendo com que
o consumidor ganhe tempo.
Estamos em diversos Estados,
garantindo a possibilidades dos
condutores resolverem seus débitos de forma rápida e segura.
Essa parceria com o Sem Parar
é de extrema importância para a
Zapay e reafirma um propósito
muito forte de oferecer soluções
que facilitem a vida do motorista”,
destaca Callebe Mendes, CEO
da Zapay.
A líder em meios automáticos
de pagamento tem como missão
ampliar cada vez mais as razões
de uso de seu produto e as vantagens dele para os consumidores. O Sem Parar, há 20 anos
no Brasil, já vai muito além de
pedágios e hoje possibilita ainda
o pagamento em mais de 1.500
estacionamentos (incluindo os
principais shoppings e aeroportos
do país), mais de 650 postos de
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gasolina, 550 drive-thru de redes
de fast food e 150 lava-rápidos,
em 13 Estados, além do Distrito
Federal.
Sobre a Zapay
Fundada em 2017 e com o
início das operações em 2018,
em Brasília, a Zapay é uma startup especializada em facilitar o
pagamento de débitos de veículos junto aos órgãos de trânsito,
que tem como propósito facilitar a
vida do cliente e desburocratizar
os processos para regularização
dos veículos no Brasil. Com cinco
fundadores e Callebe Mendes à
frente como CEO e CFO, a Zapay
tem convênio e acesso autorizado em vários DETRANs do
Brasil. Com a empresa, o cliente
consegue pagar débitos de IPVA,
multas, DPVAT e licenciamento
em um só lugar, sem filas, com
rapidez e praticidade e com o
parcelamento do débito em até
12x no cartão de crédito.
Contato para imprensa:
VCRP Brasil - Milka Veríssimo - (11) 9 5761-2703 - milka@
vcrpbrasil.com
Sobre o Sem Parar
Com 20 anos de atuação no
Brasil, o Sem Parar, empresa do
Grupo Fleetcor e líder em meios
automáticos de pagamento, é
pioneira no país. Com mais de
5,5 milhões de clientes e responsável por 90% do market share do
setor, a empresa está em 100%
da malha pedagiada no Brasil e
oferece suas soluções em mais

de 650 postos de combustível,
mais de 1500 estacionamentos
de shoppings, aeroportos, universidades e centros comerciais, 550
drive-thrus e 150 lava-rápidos,
em 13 Estados, além do Distrito
Federal. O Sem Parar dispõe
de amplo portfólio de planos e
produtos, que se encaixam no
perfil de cada cliente e podem
ser adquiridos em mais de 2.500
pontos de venda através do site
www.semparar.com.br ou pelo
Televendas (11) 3003 7367 ou
0800 721 73 67.
Sobre a Fleetcor
A Fleetcor Technologies
(NYSE: FLT) é a líder global em
soluções de pagamento para empresas. A companhia fornece as
melhores soluções do mercado
a empresas de todos os tamanhos para que estas controlem
e simplifiquem seus pagamentos de combustível, pedágio,
hospedagem e outros gastos
corporativos. Para os estabelecimentos comerciais e parceiros
participantes de suas redes
proprietárias, a Fleetcor proporciona incremento de vendas e
fidelização de clientes. A Fleetcor
atende empresas, parceiros e
estabelecimentos comerciais na
América do Norte, América Latina, Europa e Australásia. Para
mais informações, acesse https://
www.fleetcor.com.
Informações para a imprensa: Relações Públicas |(11) 9.6349-3327

Sebrae capacita Agentes
Locais de Inovação para o
programa Brasil Mais
A partir de fevereiro, novos 534 bolsistas entrarão em campo para ajudar empresas a melhorarem seu desempenho
O programa Brasil Mais,
iniciativa do governo federal
que tem o objetivo de contribuir com o desenvolvimento
da produtividade e competitividade da economia, contará
com o reforço de 534 novos
Agentes Locais de Inovação
(ALI), a partir de fevereiro. A
capacitação, promovida pelo
Sebrae em formato 100% online, dura quatro semanas e será
finalizada no dia 29 de janeiro.
Após a conclusão do curso,
esse grupo se juntará a outros
482 ALI que já estão prontos
para atuar junto às empresas
de micro e pequeno porte no
âmbito do programa. Ao todo,
serão 1.016 Agentes Locais de
Inovação que deverão atender
cerca de 105 mil empresas até
o final de 2022.
Os ALI são bolsistas do
CNPq, graduados, selecionados
e capacitados pelo Sebrae para
atuar nas micro ou pequenas empresas de comércio ou serviços,
com o objetivo de promover a
inovação para reduzir os custos
e/ou aumentar o faturamento. “A
capacitação que o Sebrae oferece aborda temas como gestão
de micro e pequenas empresas,
inovação e empreendedorismo.
Eles também recebem orientações das unidades estaduais do
Sebrae, o que permite a adequação da metodologia aplicada para
cada ecossistema empresarial”,
enfatiza o gestor de Projetos de
Inovação do Sebrae Nacional,
Marcus Vinicius Bezerra.
Durante quatro meses, os
ALI acompanham de perto a
realidade das micro e pequenas empresas atendidas pelo

programa. “Eles identificam problemas, ajudam na identificação
dos anseios dos consumidores
e na criação e implementação
de inovações”, ressalta Marcus.
Todo o atendimento dos bolsistas é feito sem custos para
a empresa. Pesquisa recente
do Sebrae identificou que 81%
das empresas atendidas pelo
programa conseguiram conquistar novos clientes e que
uma a cada três conseguiu
reduzir os custos da empresa
em até 20%.
Sebrae e Brasil Mais
O Programa Brasil Mais é
uma ação coordenada pela
Secretaria Especial de Produtividade, Emprego e Competitividade (SEPEC), do Ministério
da Economia, e é desenvolvida em parceria com Sebrae,
Senai e ABDI para oferecer
apoio técnico e consultorias
para empresas brasileiras até
dezembro de 2022. O Sebrae
atua no projeto para ajudar os
donos de pequenos negócios a
aumentarem a produtividade e
a competitividade das suas empresas e deve atender 125 mil
negócios durante a execução
do programa.
Além do atendimento do
programa ALI, o Sebrae apoia
o Brasil Mais com fornecimento de manuais de melhores
práticas produtivas e gerenciais, e-books, cursos de capacitação, ferramentas de autodiagnóstico para avaliação
de maturidade das empresas
relacionadas às práticas produtivas, gerenciais e digitais.

Valor da Produção
Agropecuária de 2020
ultrapassa R$ 871 bi e é o
maior dos últimos 32 anos
As primeiras estimativas para 2021 indicam crescimento de 10,1% do VBP
O Valor Bruto da Produção
Agropecuária (VBP) de 2020
alcançou R$ 871,3 bilhões,
tornando-se o maior dos últimos 32 anos, série histórica
desde1989. O crescimento real
foi de 17%. Os dados já incluem
as estatísticas de dezembro do
ano passado. O segundo melhor resultado ocorreu em 2015,
com R$ 759,6 bilhões.
As lavouras tiveram faturamento de R$ 580,5 bilhões,
alta de 22,2%, e a pecuária,
R$ 290,8 bilhões, incremento
de 7,9%.
De acordo com nota técnica
da Secretaria de Política Agrícola do Ministério da Agricultura,
Pecuária e Abastecimento, os
produtos que mais contribuíram para o resultado foram o
milho, com crescimento real de
26,2%; soja, com 42,8%; carne
bovina, com 15,6%; e carne
suína, 23,7%.
O faturamento da soja, milho
e carne bovina foi de R$ 243,7
bilhões, R$ 99,5 bilhões e R$
126,3 bilhões, respectivamente.
Destaca-se ainda a contribuição
positiva da produção de ovos
em 2020.
Para o coordenador da pesquisa do VBP, José Garcia
Gasques, as variáveis determinantes para os resultados estão
relacionadas aos preços dos
produtos no mercado interno,
as exportações favoráveis para
grãos e carnes e a produção da
safra de 2020.
VBP de 2021
As primeiras estimativas
para 2021 indicam crescimento

do VBP de 10,1%. Os principais
destaques são: arroz (17,3%),
batata inglesa (22,1%), cacau
(14,7%), mandioca (10,9%),
milho (17,7%) e soja (24,4%).
Há ainda boas expectativas
para a pecuária, em especial
para bovinos, suínos, frangos
e leite.
O ranking dos principais
produtos em 2021 aponta para
a soja, milho, café e algodão,
responsáveis por 82,6% do
faturamento esperado para as
lavouras.
Na pecuária, bovinos, frangos e leite devem liderar os
resultados do VBP, com participação em 85,9% do faturamento.
A lista dos estados campeões na agropecuária deve
permanecer com Mato Grosso,
Paraná, São Paulo, Minas Gerais e Rio Grande do Sul.
O que é VBP
O VBP mostra a evolução do
desempenho das lavouras e da
pecuária ao longo do ano e corresponde ao faturamento bruto
dentro do estabelecimento. Calculado com base na produção
da safra agrícola e da pecuária,
e nos preços recebidos pelos
produtores nas principais praças do país, dos 26 maiores
produtos agropecuários do
Brasil. O valor real da produção,
descontada a inflação, é obtido
pelo Índice Geral de Preços Disponibilidade Interna (IGP-DI)
da Fundação Getúlio Vargas.
A periodicidade é mensal com
atualização e divulgação até o
dia 15 de cada mês
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Posse no Executivo e
Legislativo de Aiuruoca

No dia primeiro de janeiro de 2021, às 12h,
o prefeito Erlisson Vitor
Lopes (PSD), juntamente
ao seu vice-prefeito Ivair
Corrêa (PSL), e os nove
vereadores Alarcon Antônio Delfim (PP), Antônio
de Pádua Barros (PL),
Arlison de Faria Basílio
(MDB), Francisco Lázaro
Corrêa (MDB), Jociane
Aparecida Flores (MDB),
Lucinara Pereira Fabiano (MDB), Paulo César
Corrêa (MDB), Romeu
Rosa Maciel (PL) e Rosildo Bernardo da Rocha (PSB), todos eleitos
no dia 15 de novembro
de 2020, compareceram
ao Plenário da Câmara
Municipal de Aiuruoca
para a cerimônia de posse
do mandato 2021/2024.
Devido às medidas de
prevenção adotadas para
o enfrentamento da pandemia causada pela COVID-19, a participação
da solenidade foi restrita. Apenas puderam
participar as pessoas envolvidas e um número
limitado de convidados
dos candidatos eleitos.
De acordo com a legislação, para que os candidatos eleitos possam tomar
posse, é necessário apresentar durante a solenidade uma documentação que
os qualifiquem como aptos
a assumirem seus cargos.
A cerimônia ocorreu tranquilamente e seguiu todas
as normas de segurança
em saúde pública.

Terça-feira, 11 de Janeiro de 2021

5ª Campanha
Natal Feliz em São
Vicente de Minas

A campanha “Natal Feliz”
dos colaboradores Polenghi
e diversas empresas parceira
da cidade de São Vicente de
Minas e região, neste ano de
2020, realizaram a 5ª ação de
solidariedade à comunidade e
vicenciana.
Foram 50 empresas participantes entre indústria,
comércio e prestação de
serviços. Durante o período
foram arrecadados 59 cestas
básicas e 4 caixas grandes
e brinquedos. Todo material
arrecadado foi distribuídos

nas comunidades carentes
do município.
Devido a Pandemia do COVID 19 não foi possível realizar
o buzinaço com o Papai Noel.
Este ano a campanha foi silenciosa, com uso de máscaras,
distanciamento social e álcool
em gel durante a distribuição
das doações diretamente nas
residências.
A equipe Polenghi agradece
a parceria das empresas e da
comunidade de São Vicente
de Minas nesta importante
campanha.

Boutique FAR LAN: 34 anos de tradição

Em 2020 a Boutique
FAR LAN comemorou 34
ANOS de tradição e muita satisfação em poder
atender a população de
Bom Jardim de Minas e
região, com muito estilo e
bom gosto. Durante todo
este tempo a FAR LAN
procurou oferecer sempre as melhores marcas
e os melhores looks, buscando trazer para seus
clientes, o que há de
mais moderno e inovador
do mundo da moda. Em
comemoração aos 34
anos e demonstração
de gratidão a todos os
clientes, foi realizado
durante o mês de dezembro, o sorteio de 5 vales compras no valor de
R$100,00 cada. Durante
os meses de setembro,
outubro e novembro, a
cada compra realizada, o cliente recebia um
cupom para concorrer
aos sorteios que foram
realizados.
São eles os contemplados:
1 - Marta Rosa de Andrade, 2 - Regina Marta
Oliveira, 3 - Maria Filomena R. Sales, 4 - Sueli
Regina de Paula e 5 Mônica Carvalho.
FAR LAN, tradição de
qualidade, bom gosto e
especial atendimento!

Terça-feira, 11 de Janeiro de 2021
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Andrelândia - Memória Viva 2.0

A Secult de Andrelândia em
parceria com o COMPAC (Conselho Deliberativo do Patrimônio
Cultural de Andrelândia) deu continuidade, no mês de dezembro de
2020, a um projeto de digitalização
de documentos e informações
voltadas para o rico patrimônio
cultural do município. De forma
geral, o projeto vai abrir novas
possibilidades de democratização
do conhecimento, favorecendo a
pesquisa científica que já tem se
desenvolvido no município. Além
disso, é um primeiro passo para
a gestão do conhecimento, tão
importante para a preservação do
patrimônio cultural.
O trabalho de digitalização e
disponibilização de documentos
possui duas frentes complementares. A primeira iniciativa
é o Memória Viva 2.0, nomeado
em homenagem a um projeto de
educação patrimonial do município que funcionou na década de
2000. Teve início na primeira metade de 2020 e revisita os 3500
anos de história de Andrelândia
ao relembrar aquilo que é caro à
nossa história e memória coletiva.
Essa iniciativa fomenta a disseminação do conhecimento histórico
e convida a comunidade a colaborar para sua construção.
A outra frente de trabalho busca sistematizar a documentação
colhida pelo município e pelo
COMPAC referente ao tema, ao
longo de seus anos de existência.
A transferência dessa documentação para um banco de dados
virtual facilita o acesso para os
agentes e gestores do extenso
patrimônio cultural da cidade.
Essa iniciativa faz-se importante
para acompanhar e registrar a
constante evolução do patrimônio
cultural ao longo da história do
município.
A junção dos bancos de
dados aloca definitivamente a
proteção do patrimônio cultural do município na era digital
e representa uma adaptação
do setor ao momento delicado
que vivemos como sociedade.
Como as informações sempre

estarão em processo de descoberta e registro, fazemos
um apelo à comunidade para
colaborar com a nova iniciativa
por meio do compartilhamento
de documentos, imagens e

quaisquer outras fontes que
possam esclarecer ou compor
a compreensão geral sobre o
patrimônio cultural e histórico
do município. Também aceitamos doações de artefatos,

fotografias e outras peças documentais que serão muito bem
salvaguardadas pela equipe da
prefeitura. Para outras informações, entrem em contato com
(35)3325-2729.

57º BPM premia alunos que se
destacaram no “Proerd em Casa”

Em virtude da pandemia da
COVID-19, as instituições de
ensino, desde a etapa básica
até a superior, tiveram que suspender as aulas presenciais e
repensarem o planejamento de
suas atividades. Diante desse
cenário, a Polícia Militar de
Minas Gerais, em parceria com
a Secretaria Estadual de Educação, implementou o projeto
“PROERD EM CASA”, como
estratégia de manutenção das
aulas em formato remoto. Foram formatadas pelo Centro de
Jornalismo Policial da PMMG
(CJP) 10 vídeo aulas para o 5º
ano e 10 vídeo aulas para o 7º
ano do ensino fundamental.
Encerradas as lições, a certificação dos alunos aconteceu na
data de 17/12/2020, através de
uma formatura realizada pelas redes sociais e TV PMMG Mirim.
Como parte da formatura,
os alunos produziram um vídeo,
de até 45 segundos, falando o
que aprenderam com as aulas
on-line. No 57º BPM foram
produzidos 82 vídeos, dentre
os quais 06 foram selecionados,
sendo os alunos das cidades de
São Lourenço/MG, Baependi/
MG e Passa Quatro/MG.
Em Baependi, o vídeo de
02 alunos foram selecionados,
sendo eles: Lukas Alves Cruz,
da Escola Municipal Irmã Adelgundes, e Caio Lopes Viotti Moreira, do Colégio Franciscano
Santo Inácio.
Em Passa Quatro, o vídeo
escolhido foi da aluna Sabrina de
Oliveira Noronha, da Escola Estadual Coronel Arthur Tibúrcio.
Em São Lourenço, o vídeo
de 03 alunas foram selecionados, sendo elas: Ana Luiza dos
Santos Venâncio, da Escola
Municipal Ismael Junqueira de

Equipe do Proerd Caxambu

Souza, Maria Vitória de Lima
Salviano e Marcela Rodrigues
Nunes, ambas da Escola Estadual Eurípedes Prazeres.
A premiação dos alunos
vencedores aconteceu nos
municípios de Caxambu, Passa Quatro e São Lourenço,
e contou com a presença do
Comandante do 57º BPM, Maj
Célio César dos Santos Aparecido, policiais militares das
referidas cidades, bem como
das Diretoras, professoras e
Secretárias de Educação dos
referidos municípios.
Cabe destacar que dentre
os 06 vídeos escolhidos, o
vídeo do aluno Lukas Alves
Cruz, da cidade de Baependi,
foi à final do “Proerd em Casa”,
ficando classificado entre os 49
alunos selecionados em todo o
Estado de Minas Gerais.
Polícia Militar: 245 anos,
uma polícia solidária!
AGÊNCIA LOCAL DE
COMUNICAÇÃO ORGANIZACIONAL DO 57º BPM

Proerd Passa Quatro - Comandante do 57º BPM e aluna vencedora

Alunos vencedores com a Secratária de Educação e policiais

Equipe do Proerd Passa Quatro

Proerd Caxambu: alunas vencedoras, Secretaria de Educação e policiais
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ANDRELÂNDIA

Andrelândia realiza sua
Cerimônia de Posse

No dia 01 de Janeiro de
2021 foi realizada a Cerimônia
de posse da Câmara Municipal
e Prefeitura de Andrelândia.
Trata-se de uma cerimônia
de suma importância para
a história política da cidade.
Devido à pandemia, o evento
foi transmitido pelo facebook
da prefeitura e pelo canal do
youtube da Secult/Andrelândia
e ainda encontra-se disponível
para assistir. Estiveram presentes: Prefeito eleito, Francisco Carlos Rivelli, e sua
esposa Karla; Vice-Prefeito
eleito, Ibraim Gonçalves da
Silva, e sua esposa Cleusa; Revmo. Padre Domingos
Sávio da Silva, Pároco de
Andrelândia; Pastor Paulo
de Andrade Ricardo e Pastor
Sebastião, representando as
Igrejas Evangélicas. Ademais,
estiveram presentes os(as)
vereadores(as) eleitos(as):
Benedito César de Carvalho;
Cristiano Mauro Pereira da
Cruz; Geraldo Adriano Nogueira de Souza; Gilmar Jairo da
Silva; Gilson Jairo Pereira; Joaquim Francisco de Almeida;
José Valdeci da Silva; Mislene
Deniz Campos de Paula; Natalino Martins da Silva.
Como determina a Lei
Orgânica do Município, foram
seguidos todos os protocolos
da cerimônia, com a posse
de prefeito, vice e vereadores. Para a eleição e Posse
da Mesa Diretora da Câmara
Municipal de Andrelândia para
o Biênio 2021-2022 foram
votados: Presidente: Geraldo
Adriano Nogueira de Souza;
Vice-Presidente: Natalino
Martins da Silva; Secretário:
Benedito César de Carvalho.
O prefeito eleito, Francisco
Carlos Rivelli, em seu discurso
de posse, agradeceu a todos
seus parceiros de trabalho,
falou sobre os desafios dessa
gestão e o trabalho intenso
que pretende realizar para
cumprir as ações propostas:
“Assumindo esse novo mandato, assumo também o compromisso de fazer tudo o que
estiver ao meu alcance, para
tornar a cidade de Andrelândia
melhor a cada ano, não vou
decepcionar vocês, amo essa
cidade e vou oferecer mais 4
anos de minha vida a serviço
de Andrelândia, continuarei a
dar para essa cidade o brilho e
respeito que ela merece”.
“Quando o justo governa, o
povo se alegra”, citou o pastor
Sebastião em seu discurso,
ao falar da importância e
responsabilidade do trabalho
dos eleitos.

Prefeito Cacau com o vice-prefeito Ibraim e vereadores

Cerimonia de posse do prefeito Cacau, do vice-prefeito Ibraim e dos vereadores

Prefeito Cacau durante seu discurso de posse

Prefeito Cacau e Ibrahim

Prefeito Cacau e sua esposa Karla

Natalino Martins: vereador mais votado neste pleito
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