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CONFIRA NESTA EDIÇÃO

PASSA VINTE

MAIS DE 2 MILHÕES DE RECURSOS
PRÓPRIOS SÃO INVESTIDOS NA MG-815
EM PASSA VINTE

(PÁG 23)

CAMBUQUIRA
GRANDE ENCONTRO DE
CONGADAS 2019

EDIÇÃO DIÁRIA - N° 2207

VIRGÍNIA
DESCIDA DE CARRINHOS DE
ROLIMÃ EM VIRGÍNIA
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Mogi das Cruzes pág. ..........................................03
Olaria págs. ...................................07/11/18/22/28
Passa Quatro págs. .............................16/19/20/24
Passa Vinte págs. ...........................................02/23
Pouso Alto págs. .................................08/15/17/19
Santa Rita de Jacutinga pág. ................................05
São Lourenço págs. ............................08/19/25/26
São Sebastião do Rio Verde págs. ......................14/19
São Vicente de Minas pág. ..................................12
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DIMAS FABIANO
(PÁG 04)

PASSA QUATRO
NATAL ILUMINADO DE
PASSA QUATRO

(PÁG 06)

SOLEDADE
DE MINAS
NATAL DE LUZ EM
SOLEDADE DE MINAS

DIMAS FABIANO VOTA PELA
APROVAÇÃO DA MP QUE CRIA
O PROGRAMA MÉDICOS PELO
BRASIL

(PÁG 27)

SÃO VICENTE
DE MINAS
(PÁG 24)

ITANHANDU

(PÁG 24)

OLARIA

4° CIRCUITO JOPAN DE VÔLEI
EM ITANHANDU

CÂMARA MUNICIPAL DE
OLARIA PROMOVE ENCONTRO
COM A POLÍTICA

(PÁG 20)

(PÁG 07)

EQUIPE FEMININA SUB-15 DE
SÃO VICENTE É CAMPEÃ DA
LIGA SUL MINEIRA DE VÔLEI

(PÁG 12)
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SOCIAIS
CENTRO ESPÍRITA “PAI JOÃO DA MATA”

CONCEIÇÃO
DO RIO VERDE

Dirigente – João Luiz Lindolfo

Avenida Paraná, 120 – Vila Vassalo – Minduri – MG
Telefones: (35) 999296922
(35) 999237980
Email – jluizlindolfo@yahoo.com.br
Internet (Blog): centroespiritapaijoãodamata.blogspot.com
Conserve o seu coração livre do ódio e a mente livre da ansiedade.
Viva simplesmente, espere pouco e dê muito. Encha sua vida com
amor. Espalhe a luz. Esqueça-se e pense nos outros. Faça o que
gostaria que lhes fizessem. Não fale mal de ninguém. Critique os seus
próprios atos, fazendo cuidadosamente exame de suas ações diárias.
- Experimente isso uma vez por semana e se surpreenderá.
- Faça cada manhã. Logo que se despertar, essa oração.
Senhor:
No silêncio desta prece
Venho pedir-te a Paz, a Sabedoria e a Força.
Quero sempre olhar o mundo, com os olhos cheios de amor
Quero ser paciente, compreensivo e prudente
Quero ver além das aparências,
Teus filhos, como Tu mesmo os vês
E assim senhor, ver somente o bem em cada um deles.
Fecha meus ouvidos a todas as calúnias
Guarda minha língua a todas as maldades,
Para que só de bênçãos, se encham minha alma.
Que eu seja tão bom e tão alegre,
Que todos aqueles que se aproximarem de mim,
Sintam a tua presença.
Reveste-me de tua beleza, Senhor
E que no decurso desta prece,
Eu te revele a todos
Glória a Jesus a Graças a Deus.
UM – Dez/1973

FRANCISCA PAULA
DE JESUS

KRYPTONIA BANDA
SHOW COMPLETA
15 ANOS DE
HISTÓRIA
Kryptonia Banda Show completa 15 anos de história. A
Banda tem como marca registrada a musicalidade e animação,
não deixando ninguém parado, com mais de 400 shows ,sendo ,
formaturas, casamentos, exposição agropecuária, aniversários de
cidade,etc. Tem Kryptonia a festa é garantida.

PASSA VINTE

PREFEITO LUCAS RECEBE
PREMIAÇÃO DE DESTAQUE
Créditos: Lucas Nascimento

Passa Vinte pode se orgulhar mais uma vez. O nome da cidade
ganha espaço nos quatro cantos de Minas. Nesta noite do dia 30 de
novembro, em um evento promovido pela Rede Mais e TV Record
Minas, o prefeito Lucas Nascimento recebeu o prêmio Expressão
de Minas 2019. O nome de Passa Vinte sendo ecoado entre os
maiores nomes do empresariado mineiro. "Recebemos a honrosa
homenagem em que posso dizer que nosso município sempre será
uma expressão ímpar não só no estado mas em todo Brasil." (Lucas
Nascimento - Prefeito Municipal)
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SERRANOS

SERRANOS E MUNHOZ SE DESPEDEM
DO EX-PREFEITO JOSÉ DA CUNHA
VASCONCELOS FILHO

Em 6 de novembro, ocorreu o falecimento do ex-prefeito de
Serranos, José da Cunha Vasconcelos Filho, aos 76 anos. José da
Cunha Vasconcelos Filho deixa a viúva, Sílvia Gomes Tenório, de sua
segunda união, onde compartilharam 32 anos juntos. Sr. José Vasconcelos era pai de seis filhos, sendo da primeira união com Maria
José Vasconcelos: Josimar Vasconcelos, Acácia Vasconcelos e Alessandra Vasconcelos; e da segunda união: Ana Paula Vasconcelos,
Petrus Vasconcelos e Rafael Vasconcelos.
O saudoso José Vasconcelos era natural de Munhoz, Minas Gerais, onde foi prefeito por duas vezes e em Serranos também esteve
à frente da Administração Municipal por duas vezes.
A Prefeitura Municipal de Serranos decretou luto de 3 dias e expressa suas condolências à família enlutada. O JORNAL PANORAMA
se solidariza com os familiares e amigos e roga a Deus que console
seus corações neste momento de profunda dor.

BAEPENDI

JORNAL PANORAMA RECEBE
VISITA DE ALUNOS DO COLÉGIO
FRANCISCANO SANTO INÁCIO

Cerca de 40 alunos do Colégio
Franciscano Santo Inácio, passaram toda
a tarde da terça-feira (5), conhecendo a
redação jornalística e todo funcionamento
do Jornal Panorama, na cidade de Baependi.
Os alunos junto com as professoras Carla
Anselmo e Jucéia Lopes, visitaram a sede
do Jornal Panorama que possui 44 anos de
existência, completados no último dia 15 de
agosto.
A visita visa a orientação dos alunos
na evolução do Jornal, chegando até a
Evolução das Tecnologias de Comunicação.
A ideia de visitar um órgão de imprensa
escrita, completa todo o desejo de
elaboração e conclusão do Projeto NATIVOS
DIGITAIS, que tem como objetivo a melhor
compreensão dos alunos quanto ao trabalho
proposto. A visita contou com a presença
dos alunos, professoras e auxiliares.
Todos foram carinhosamente recebidos
pelos profissionais do jornal e puderam
tirar muitas fotos e selfies. Os jornalistas

também esclareceram as dúvidas sobre a
produção de matérias jornalísticas, dando
aos alunos a oportunidade de aprender um
pouco sobre a técnica jornalística através de
uma entrevista realizada com os presentes.
Na oportunidade, os alunos puderam
vivenciar as novas tecnologias utilizadas
pelos meios de comunicação, como selfies,
lives; e também conhecer o processo de
gravação de rádio, do Resumo Semanal e da
Agenda Cultural.
A diretora-presidente do JORNAL
PANORAMA, Karla Danitza Velásquez,
recepcionou a todos e apresentou toda a
história do jornal, que foi fundado por sua
mãe, Dora Levenhagen Ferreira. Todo o
processo de produção do jornal também
foi apresentado, assim como a organização
e competência de cada setor, que juntos
formam o Jornal Panorama.
Em agradecimento a visita, o jovem
Ismael do 5º ano fez uma carta especial para
a diretora-presidente do Jornal Panorama,

Karla Danitza Velásquez. “Quero agradecer
por tudo que você fez por nós. Você tem
um coração muito bom. O mundo seria
um lugar melhor com pessoas bondosas,
humildes e legais como você. Eu quero
que Deus abençoe sua vida porque Jesus
te ama e eu também. Você é muito legal!’’,
escreveu Ismael.
A diretora-presidente do JORNAL
PANORAMA ficou emocionada com o
carinho recebido do jovem Ismael e
agradeceu aos alunos do Colégio Santa
Inácio.

JORNAL PANORAMA
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IN MEMORIAM –
PROFESSOR-DOUTOR JOSÉ
DE MESQUITA LARA

P

rofessor Doutor José
de Mesquita Lara
nasceu em Baependi,
em 11 de fevereiro
de 1927 e faleceu em
Belo Horizonte, onde residia, em
14 de novembro de 2019, filho do
jornalista, normalista e escrivão
do Cartório Criminal de Baependi,
Mário Bernardes da Costa Lara e
de Dona Florisbela Telésfora de
Mesquita, professora e diretora
do grupo escolar Dr. Wenceslau
Braz de Baependi, onde estudou
o curso primário com a professora
dona Rachel Campos Gonçalves.
Diplomado e graduado em direito
pela UFMG, José de Mesquita
Lara, iniciou sua carreira de
advogado em Baependi, sendo,
depois, Promotor de Justiça do
Estado de Minas Gerais, advogado
do estado de Minas Gerais, Juiz
Federal do Trabalho da 3ª Região
(MG), Juiz de Direito do Estado do
Rio de Janeiro, consultor jurídico
da Fundação João Pinheiro (MG),
do banco de desenvolvimento de
Minas Gerais, participou de serviço
judiciário na Usiminas, Toshib,
da corretora e distribuidora de
valores mobiliários (MG), membro
do Instituto dos Advogados de
Minas Gerais e Conselheiro da

Ordem dos Advogados de Minas
Gerais.
Aposentou-se posteriormente.
Casou com Dona Maria Boroni
Lara, que o sobrevive; deixou
uma
sobrinha-neta,
Marcia
Boroni Lara, que com ele residia
e também sobrinhos, filhos de
seus irmãos falecidos, João de
Mesquita Lara, casado com Dona
Francisca Pelúcio Lara, Paulo de
Mesquita Lara, casado com dona
Eunice Mota Lara, Dona Marina
(Belinha), casada com Claudionor
de Souza Rocha, Dona Maria,
casada com Alencar Pereira Leite,
Dona Filomena Lara (Dona Loló),
casada com Dr. Geraldo Pereira
Leite, e Mário Lara, casado com
Reneide Lara.
O nome de José Mesquita
Lara é um mito para Baependi,
sempre solícito aos amigos e
conterrâneos, deixou sua cidade
natal enobrecendo-a com seus
títulos e sua imagem saudosa,
perene e inesquecível.
Fonte: Escrito pelo
desembargador, Dr. Orestes
Campos Gonçalves, e corrigido
pela Professora Celia Schlittler
Rocha Gonçalves, em Novembro
de 2019.

ALAGOA

OS BONS MORREM
JOVENS

Com pesar o JORNAL PANORAMA e o
JOPAN (JOGOS DO JORNAL PANORAMA)
informam o falecimento do jovem atleta
Matheus Costa de Souza, aos 21 anos.
Amante do futebol Matheus partiu fazendo
o que mais gostava. O jovem de Alagoa
disputava um campeonato e sofreu um
infarto fulminante em quadra.
Não temos palavras para o ocorrido.
Rogamos a Deus para dar o consolo aos
seus familiares e amigos neste momento
de profunda dor. Que Deus acolha o jovem
Matheus em seu Reino Celeste.

MOGI DAS
CRUZES

SEJA BEMVINDO,
THEODORO!

No dia 5 de novembro chegou ao mundo
mais um menino que já é muito amado pelos
seus pais, Aldivan Oliveira Castro e Lene
Velásquez, o lindo Theodoro! O pequeno nasceu
em Mogi das Cruzes, com 49 cm, 3,3 kg e veio
para irradiar felicidade a todos seus familiares.
Theodoro é filho da nossa amiga Lene
Velásquez, que é irmã da diretora-presidente do
JORNAL PANORAMA, Karla Danitza Velásquez.
Desejamos muitas bênçãos e sua vida
Theodoro! Que Deus ilumine sua vida sempre
e conceda muita paz, amor, saúde e felicidade!

AIURUOCA

SAUDADES
ETERNAS
Mas na plena confiança da vida
eterna
A partida sempre deixa marcas, muitas
delas nunca saram. Mas se confiamos em Deus,
sabemos que Ele deu seu único filho para nos
salvar e dar-nos a Vida Eterna. E nesta nova vida
está Carmen de Faria Silva que partiu para o
Pai, no dia 29 de outubro de 2019, aos 60 anos.
Grande mãe, mulher, religiosa, amiga, ela deixa
muita saudade aos seus familiares e amigos.
Carmen deixa esposo José de Fatima, suas
filhas, Josiane e Priscila, seus genros Alessandro
e Sidnei, seus netos: Ludmila, Julie Vitória, Ana
Luiza e Douglas Pietro, mas todos tem a certeza
que ela está junto a Deus intercedendo por
todos, e seguem os ensinamentos de amor
a Deus e ao próximo, assim como Jesus nos
ensinou.
O JORNAL PANORAMA presta homenagem a
mãe de nossa colaboradora, a jornalista Priscila
Silva e a todos os familiares. Que Deus console
a todos e dê sua paz!

TIRADENTES

PREFEITO DE TIRADENTES
VERIFICA OBRA NO BAIRRO
DO PACU

O prefeito de Tiradentes, Zé Antônio do Pacu,
realizou uma visita nesta quinta-feira (21), para
verificar o andamento da obra no bairro do Pacu.
Parte do atual calçamento do bairro é poliédrico e
por ser irregular e de má qualidade, causa danos
aos veículos. Por esta razão, este calçamento foi
removido e será trocado por paralelepípedo.
A obra tem como objetivo melhorar as
condições de trafegabilidade, facilitando o acesso
à cidade pelo trecho da Estrada Real.
De acordo com o prefeito Zé Antônio, “A
ideia é fazer uma obra em cada bairro da cidade.
Sabemos que a demanda é grande, mas aos
poucos vamos conseguir atender às necessidades
de todos Uma obra realizada com recursos
próprios, devido a economia que fizemos com o
dinheiro público”, afirma.
Foto e Fonte: Prefeitura
Municipal de Tiradentes

MARMELÓPOLIS

MARMELÓPOLIS RECEBE
RECURSOS DESTINADOS
PARA MEDICAMENTOS
A cidade acaba de receber mais um recurso
através da emenda do Deputado Estadual
Duarte Bechir.
A prefeitura Municipal
agradece ao Deputado pela indicação e
pagamento de emenda parlamentar no
valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais). O
recurso será utilizado para aquisição de
medicamentos.
Fonte e imagem: Prefeitura Municipal
de Marmelópolis
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LIBERDADE

NOVO PREFEITO É EMPOSSADO EM LIBERDADE

N

Após a cassação da ex-prefeita Rita de Cássia Rodrigues, por 6 votos a 3, em reunião extraordinária, na Câmara Municipal, no dia 27 de novembro

a tarde de quinta-feira (28)
de novembro, na Câmara
Municipal
de
Liberdade
aconteceu a posse do novo
Prefeito Municipal, Rogério
Luiz Amaral Giffoni que comandará a
Prefeitura de Liberdade, após cassação da exprefeita Rita Rodrigues.
O presidente da Câmara Municipal José da
Paixão Costa deu início a sessão ordinária por
volta das 9:30 da manhã, após foi cantado o
Hino Nacional por todos. O secretário Denis
Alexandre Alves fez a leitura do expediente
de posse e convidou Rogério para fazer o

juramento, logo em seguida assinou o termo
de posse, e o presidente da Câmara o declarou
prefeito empossado de Liberdade.
Estiveram presentes os vereadores João
Batista de Carvalho, Israel Landim, José da
Paixão Costa, Denis Alexandre Alves e Marcelo
Domingues e a população libertense.
‘Meu objetivo é ajudar o povo, os mais
pobres. Vou saber como está a situação
administrativa agora, mas estarei do lado dos
mais carentes”, falou ao JORNAL PANORAMA
o prefeito empossado, Rogério Luiz Amaral
Giffoni.
Todos os vereadores que estavam

presentes assinaram a ata de posse ao novo
prefeito municipal, e nada havendo a tratar

o presidente José da Paixão Costa encerrou a
sessão de posse.

Momento do Hino Nacional

Plenário da Câmara Municipal durante a sessão

Juramento de Rogério Luiz Amaral Giffoni

Rogério Luiz Amaral Giffoni assinando o termo de
posse

A primeira-dama Maria Elisabete Diniz Alves Giffoni
com o novo prefeito de Liberdade Rogério Luiz Amaral
Giffoni

Rogério Luiz Amaral Giffoni e os vereadores Denis
Alexandre Alves; José da Paixão Costa; Israel Landim;
Marcelo Domingues e João Batista de Carvalho

CAMBUQUIRA

SHOW DE PAULA MATTOS NA FESTA DAS CONGADAS

No sábado (09) de novembro
aconteceu um grande show realizado
pela atual administração o show de Paula
Mattos, a cantora subiu ao palco por volta
de meia noite, e com todo carinho foi
acolhida pelo público presente. Durante
o show Paula Mattos também abriu
espaço em seu show para os talentos da
cidade, Plínio Andrade e a dupla Tamires
e Natália.
Na oportunidade, antes do início
do Show o Deputado Estadual Gustavo
Mitre anunciou mais uma conquista para
Cambuquira, um recurso no valor de

R$ 150.000,00 (Cento e cinquenta mil
reais) que será destinado a Secretaria
de Saúde, acumulando um investimento
de aproximadamente 5 milhões de

investimentos desde o início de mandato
como prefeito.
A festa do sábado contou com os
ternos de congadas pela cidade e o show

com a dupla Bruno e Gaspar.

Fonte e fotos: Prefeitura Municipal
de Cambuquira

Show de Paula Mattos no Sábado

Show de Paula Mattos no Sábado

Gustavo Mitre, Deputado Estadual; Paula Mattos;
Fabrício Simoni, Prefeito Municipal

GRANDE ENCONTRO DE CONGADAS 2019
EM CAMBUQUIRA
No domingo 17 de novembro, foi encerrado as comemorações da tradicional festa das congadas
Da Redação: Bruno Moraes
A cultura das Congadas em Cambuquira se
mantém viva com o apoio da administração do
município, que está realizando um trabalho para
manter às tradições culturais e religiosas.

Terno de São Pedro, de Jesuânia

Estiveram presentes ternos de Nossa Senhora
do Rosário e São Benedito, Irmandade de Nossa
Senhora do Rosário, ambos de Cambuquira;
terno de São Benedito, de Silvianópolis; terno de
São Benedito, de Campanha e Terno São Pedro,
de Jesuânia. Foi um dia de muita tradição cultural
e religiosa que envolveu muita dança e canto. A

administração atual ofereceu um almoço para
todos os presentes.
Os ternos deixaram mais que lindo a
tradicional subida do morro da Lavra, os Reis
2019: Leandro Barros e Selma Rodrigues,
encantaram a todos por onde passaram,
abrilhantando ainda mais toda a trajetória.

Shows também fizeram parte desta
Tradicional e Importante Festa Cultural do
município. As Congadas 2019 contaram com
Praça de Alimentação, Parque de Diversão e
shows mais que especiais, entre eles: Paula
Mattos e o grupo Só Pra Contrariar, que bateu
recorde de público.

Terno de Nossa Senhora do Rosário e São Benedito,
de Cambuquira

Terno da Irmandade de Nossa Senhora do Rosário, de
Cambuquira

Terno de São Benedito, de Silvianópolis
Foto: Prefeitura Municipal

Terno de São Benedito, de Campanha

Rei Leandro Barros, Dona Selma, Rainha Selma
Rodrigues, Pedro Secretário de Cultura e Prefeito Fabrício

Encontro das Congadas

Público do show Só Pra Contrariar

JORNAL PANORAMA

>>>

30/11/2019

05

GERAIS

IBERTIOGA

ENCONTRO DE VIOLEIROS EM IBERTIOGA - UMA
MANIFESTAÇÃO CULTURAL QUE REUNIU GERAÇÕES
De 8 a 10 de novembro no Parque de Exposições
em Ibertioga, dezenas de participantes do município
e várias localidades de Minas estiveram presentes
para cantarem amores, desamores, encontros,
desencontros da vida, crenças e emoções em ritmo
sertanejo.
O evento atraiu grande público da cidade e da
região. Foram cerca de 20 apresentações durante
três dias de evento sendo que 13 delas foram de
convidados do município. O prefeito municipal
Juquinha ao lado das demais autoridades saudou
a todos na noite de abertura e demonstrando a
satisfação em sediar o evento já deixou registrado o
interesse em realizar nova edição na reinauguração
do parque de exposições em 2020 que entrará em

reforma logo após o Encontro 2019.
A festa contou com a presença de duas orquestras
de violas sendo uma de Ouro Branco e outra de
Viçosa, uma orquestra de violão de Barbacena,
crianças sertanejas e artistas locais. Tudo coordenado
e apresentado pelo idealizador do projeto na região,
o radialista Vandeir Antunes. O evento foi realizado
pela Prefeitura do município, através da Secretaria de
Cultura em parceria com barraqueiros, participantes
e apoio de comerciantes admiradores do evento.
O Encontro de Violeiros & Sanfoneiros
demonstrou que é a festa que está no coração do
povo de Ibertioga.
Fonte e fotos: Prefeitura Municipal de Ibertioga

Encontro de violeiros em Ibertioga

Cantora de Ibertioga Stefane Rodrigues com
Vandeir Antunes idealizador do evento

O cantor Wesley Rochi com Davi Lucas e Maria Luísa
filhos do colaborador Uilsinho Cabiludo

ARANTINA

ENTREVISTA COM O PREFEITO EM EXERCÍCIO DE
ARANTINA, CARLOS ADRIANO DE CARVALHO

O JORNAL PANORAMA esteve em Arantina
e entrevistou o prefeito em exercício Carlos
Adriano, que devido a licença médica do seu
companheiro de gestão administrativa, Francisco
Carlo Ferreira Alves, o Cacá, está à frente da
Administração Municipal.
Adriano, como é conhecido, afirmou estar
seguindo os passos do companheiro, “Não mudei
nada, pois meu tempo é muito curto, procurei
fazer tudo de acordo com que ele vinha fazendo”,
menciona. Quanto a dinâmica da administração,
o prefeito em exercício ressalta que “os serviços
estão sendo realizados, algumas ações tiveram

que ser executadas, entre elas a com a frota que
tinha alguns carros quebrados e, praticamente,
todos já estão rodando”.
Na administração, Adriano mantém todo o
sistema, e não ocorre alterações. O tempo que
está à frente da Administração, Adriano busca
a interação com toda a equipe e com o Poder
Legislativo, além de sempre manter contato com
o prefeito Cacá, que teve a licença prorrogada
por mais 2 meses, de forma unânime, uma
demonstração do prestígio do prefeito Cacá.
“Uma demonstração de grandeza da Câmara de
vereadores que tomaram a decisão dentro da
regulamentação existente e sem levar em contas
as brigas políticas”, avalia.
“Durante os três anos da administração
sempre estive junto com o Cacá, vinha sempre na
prefeitura e ajudo-o sempre, vamos em viagens
e é uma relação em prol do desenvolvimento e
comprometimento de Arantina”, revela o prefeito
interino.
E Adriano já tem planos para o final do ano,
“pretendemos fazer uma mudança na iluminação
das pontes e da Praça Rodrigo Marinho Pires,
renovação para melhorar a iluminação e será em

LED, iluminando melhor o espaço, além do custo
benefício e a contribuição para a segurança”,
revela.
Ainda em entrevista, Adriano revela sobre a
questão dos municípios com até 5 mil habitantes
e que tem receita própria inferior a 10% da
receita total, que correm o risco de serem
fundidos com outros municípios. “Recebemos a
notícia como uma bomba, pois a nossa cidade
não atinge 3 mil habitantes, mas ressalto a
importância da história de cada município, onde
estarão apagando a história. Existe do distrito
virar cidade, mas da cidade virar distrito, será a
primeira vez na história do Brasil”, revela. “Estão
todos apreensivos, mas não acredito que isso
passe”, evidencia.
Já em conversa diante todo assunto, o
prefeito em exercício revela um dos estudos que
está sendo realizado é incentivar a criação de
uma cooperativa de beneficiamento da produção
leiteira local, pois o imposto vai todo para outros
municípios devido ao leite sair do município. “Já
existe um estudo de formar uma cooperativa e
o assunto já foi discutido com alguns vereadores
do município, em forma de estimular emprego e

renda. É uma forma de calcular o que o município
produz para gerar o imposto, para tentarmos
chegar aos 10%”, revela.
“Vamos
partir
primeiramente
para
agropecuária, a criação de gado e leite, e vamos
explorar a partir disso para conseguir a maior
arrecadação, esse seria o pontapé inicial. E agora,
através de parcerias ver mais o que pode ser
arrecadado para o município”, completa.
Ainda em destaque para valorizar o município
e possibilitar novas conquistas, a Administração
Municipal incentiva o turismo. “Começamos
a fomentar o turismo, o que mais irá ajudar os
municípios pequenos é o turismo”, revela o
prefeito em exercício Adriano, que reafirma a
importância da agropecuária e o turismo em
Arantina.
Ao fim da entrevista, o prefeito em exercício
informa sobre sua ação frente à administração.
“Entrei, e estou tentando manter o que o prefeito
já fazia, procurei fazer o melhor possível, não sei
se consegui satisfazer a todos, mas tento passar
o meu jeito de trabalhar. Se um dia acontecer de
ter que ficar meu jeito será esse de administrar,
não vou mudar”, finaliza.

SANTA RITA
DE JACUTINGA

FORMATURA DO PROERD EM SANTA RITA DE JACUTINGA

Na tarde do dia 26 de novembro, mais 58
crianças do 5º ano da Escola Municipal “Dona
Antônia de Almeida” de Santa Rita de Jacutinga
assumiram o compromisso de manterem-se
seguras e saudáveis. O compromisso foi parte
da Formatura do Programa Educacional de
Resistência às Drogas (PROERD) que ocorreu no
Santarritense Esporte Clube.
As crianças participaram de 10 lições
aplicadas pela 2º Sgt PM Mariana, em que
foram abordados temas como: maneiras de
lidar com a pressão dos colegas, como lidar com
o sentimento de tensão, “Bullying”, efeitos do
álcool e cigarro no organismo, responsabilidade
dentre outros, com o objetivo de dotá-las de
ferramentas para combaterem e evitarem o uso
de drogas lícitas e ilícitas.
Na ocasião todos os alunos receberam o
Certificado de Conclusão e uma medalha de
participação, bem como foi prestada uma
homenagem aos alunos que se destacaram
na confecção de uma redação sobre a sua
experiência no PROERD, sendo premiadas
as alunas: Vitoria Silva Oliveira Marques

(primeiro lugar turma 5º A), Jamilly Aparecida
Guimarães Resende (primeiro lugar turma 5º
B) e Lívia Cunha Mendonça (primeiro lugar
turma 5º C).
A turma Quinto Ano A emocionou a todos
com a apresentação da música “Ninguém é
igual a ninguém.” Na oportunidade também
a aluna Jamilly do 5º ano B recitou um poema
de sua autoria sobre o “Bullying”, importante
assunto tratado durante o curso.
A Instrutora Sargento Mariana enalteceu a
importância da presença e do acompanhamento
dos familiares no processo de aprendizagem de
seus filhos e ressaltou que as lições aplicadas
são apenas sementes, que devem ser cultivadas
diariamente. Aproveitou a sua fala para
agradecer e homenagear as professoras das
turmas pelo tempo cedido e pela dedicação,
deixando clara a sua admiração pela profissão.
O evento teve encerramento com a presença
dos mascotes “PM Amigo Legal” e “Leão Daren”,
os quais, junto com os alunos e sob os acordes
da Banda de Música da 4ª Região de Polícia
Militar dançaram a Canção do Proerd.

SOBRE O PROGRAMA:
O Programa, é aplicado em parceria com
as redes municipais, estaduais e, às vezes,
particulares de ensino. É, pedagogicamente,
estruturado
em
lições,
ministradas
obrigatoriamente por um policial militar
fardado, voluntário e devidamente treinado
para a função. Além da sua presença física em
sala de aula como educador social o programa
propicia um forte elo na comunidade escolar
em que atua, fortalecendo o trinômio: Polícia
Militar, Escola e Família, os quais devem
trabalhar em um esforço cooperativo.
Aplicado na cidade pela 2º Sargento PM
Mariana, o programa criado nos EUA em
meados de 1983 já formou mais de três milhões
de crianças, adolescentes e pais, apenas em
Minas Gerais e está presente atualmente em
todos os Estados do Brasil e em mais de 58
países no mundo.
É composto pelos currículos educacionais
para Educação Infantil e anos iniciais, 5º ano,
7º ano e pais.

PRESENTES
Estiveram presentes no evento, familiares
dos formandos, funcionários e professores
das Escolas Municipais Padre Machado e
Dona Antônia de Almeida, além de diversas
autoridades, sendo o Sr. Cap PM Wellington
José Barreto Pinto, Cmt da 33ª Cia PM, Sr. 2º
Ten PM Julio Cesar de Assis, Cmt do 2º Pel da
33ª Cia PM, Sra. 2º Ten PM Ariane Alves Lisboa,
Cmt do 1º Pel da 33ª Cia PM, Sr. 1º Sgt PM
Mario Rodrigues da Silva, Cmt do 3ºGP/2º Pel/
33ª Cia PM, Sr. Alexsandro Landim, vice-prefeito
municipal, Sra. Ester Aparecida Menezes,
Secretária Municipal de Educação, Sra.
Elizabeth Bittar Osório, Secretária Municipal de
Administração e Sra. Rosimeire Márcia da Costa
Braga, diretora da Escola Municipal “Dona
Antônia de Almeida”.
Fonte: Polícia Militar de Minas Gerais Sargento Mariana Ramos Lacerda
Fotos: Ellen Maria Resende Fonseca
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VIRGÍNIA

VIRGÍNIA

DESCIDA DE CARRINHOS DE ROLIMÃ EM VIRGÍNIA
A primeira edição do evento foi destaque e recebeu inúmeros elogios

A

Da Redação: Priscila Silva

manhã de 24 de novembro,
a
comunidade
virginense
envolveu-se em um animado
momento de interação entre
pais, filhos e familiares. A
Primeira Descida de Carrinhos de Rolimã foi
alegre, divertida e marcou o município de
Virgínia. No local estiveram muitos virginenses
que esperaram com alegria o momento.
O objetivo do momento era de proporcionar
a aproximação entre os membros da família,
além de possibilitar uma diversão conjunta.
A iniciativa da Primeira Descida de Carrinhos
de Rolimã foi da Paróquia Nossa Senhora da
Conceição, através de seus administrador
paroquial, Padre Robson Antônio Leite, junto
ao prefeito municipal Kadu do João Bosco, que
tanto apoiou a realização. Assim, como a Polícia
Militar que esteve presente possibilitando
todo o respaldo a segurança.
Aproximadamente 50 carrinhos estiveram
percorrendo Virgínia, em uma expressão de
completa alegria e animação. A confecção
dos carrinhos foi realizada pelos próprios
pais e filhos, em que cada um deu um toque
diferencial a sua montagem.

Foi muito especial ver vários carrinhos
descendo a rodovia, onde os pais, filhos, amigos
e familiares se revezavam na brincadeira que
foi muito especial a todos. Em entrevista ao
JORNAL PANORAMA, Maria José, moradora de
Virgínia, falou sobre o momento. “Parabéns,
foi uma parte muito bonita, teríamos que
fazer uma vez ao mês. Ir mudando, mas ser
frequente. E isso irá pegar. Pelo menos todos
largam um pouco do celular”, destaca. Maria
José ainda destacou a interação “Vemos pai
e filho, marido e esposa, vemos de tudo um
pouco, além da amizade, em que um empresta
o carrinho ao outro. Tá tudo muito lindo,
maravilhoso”, ressalta.
Em Virgínia, a depressão e o suicídio, em
proporção, é um dos mais altos níveis do
país. Nisto a realização dessas atividades que
promovem a interação, a conversa, o diálogo
entre as famílias.
Padre Robson Antônio Leite, mencionou
sobre o objetivo de promover uma integração
de pai e filho, família, para o bem estar dos
filhos. “A confecção foi manual pelos pais e
os filhos, para as crianças possam valorizar a
vida, valorizar o tempo, não o desperdiçando
como costumamos ver as crianças com os
celulares, nas redes sociais. Mas ao contrário,

em uma dimensão natural da vida, valorizar
aquilo que muitos dos nossos antepassados
faziam que era fazer uma belíssima descida,
confeccionando carinhos manuais”, revelou o
pároco.
“Gratidão a Polícia Militar, a cada pai, a cada
mãe que incentivou o seu filho e filha a estar
neste momento”, menciona padre Robson
que recorda do saudoso Sr. Tuníbio, que fez o
primeiro carrinho de rolimã em Virginia.
O Prefeito Kadu reforça que o objetivo da
Administração é “resgatar cada vez mais os
valores que se perderam ao longo dos tempos.
É algo de nossa infância, lembro que os
camaradas da prefeitura viviam correndo atrás
da gente para não estragarmos os passeios,

e nós vivíamos correndo deles”, recorda o
prefeito. Kadu ainda cita sobre o resgate, a
união da família de tirar as crianças do celular.
Donizete, representante dos pais, ressaltou
sobre a iniciativa destacando sua importância.
“Iniciativa muito bonita e esperamos que todos
possam aproveitar com bastante cuidado”,
cita.
Ao fim da entrevista ao JORNAL PANORAMA
todos são enfáticos em mencionar que a
Descida de Carrinhos de Rolimã, será o
primeiro de muitos, se Deus quiser.
Logo após a brincadeira foram realizadas
premiações para os donos dos carrinhos de
destaque foram premiados, assim como as
famílias que participaram.

O objetivo da Primeira Descida de Carrinhos de Rolimã
foi alcançado: a interação entre as família

Primeira-dama Magdala, prefeito Kadu, padre Robson
e Donizete

Momentos de pura descontração

Momentos de pura descontração

Famílias inteiras participara Primeira Descida de Carrinhos de Rolimã

Maria José amou a ação

Algumas das premiações realizadas na Primeira Descida de Carrinhos de Rolimã

Algumas das premiações realizadas na Primeira Descida de Carrinhos de Rolimã

Prefeito Kadu em premiação ao padre Robson
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OLARIA

CÂMARA MUNICIPAL DE OLARIA PROMOVE ENCONTRO
COM A POLÍTICA
O Encontro teve o foco para os servidores, vereadores da Câmara Municipal, sociedade civil e região
No dia 29 de novembro aconteceu o
“Encontro com servidores e vereadores da
Câmara Municipal de Olaria e região. Encontro
com a sociedade civil do município”, promovido
pela Câmara Municipal de Olaria, através da
Escola do Legislativo, em uma parceria com a
Escola do Legislativo da Assembleia Legislativa
de Minas Gerais.
Como parte das atividades, no Encontro com
a Política foram realizadas as palestras: “Ética,
Controle e Transparência da Administração
Pública” e “Controle Social de Contas Públicas”,
ministradas pelo Professor Dr. Alexandre Bossi
de Queiroz, Doutor e mestre em Contabilidade
e Finanças e especialista em Contabilidade

Pública; Consultor da ALMG - Assembleia
Legislativa de Minas Gerais e Professor da Escola
do Legislativo.
O Encontro contou com a presença do
Presidente da Escola do Legislativo, Vereador
José Roberto Atanásio da Silva; com a Diretora
da Escola, Clarice Dias da Silva Souza; a
Coordenadora Alexandra Verônica de Paula
Nogueira; a Presidente da Câmara de Olaria,
vereadora Ivânia Aparecida de Oliveira Lima,
juntamente com os vereadores Walmir Cândido
de Paiva, Fábio Hely D’Ávila, Eduardo Rezende
de Moura e Rinaldo José de Paula. Também
estiveram presentes o Prefeito Municipal de
Olaria, Luiz Eneias de Oliveira, e seus secretários

Edina Maria de Oliveira, Fernanda Eliane Alves,
Isabela Souza de Paula, Luiz Paulo de Oliveira
Vargas Júnior, além do Presidente da Câmara
de Matias Barbosa, vereador João Fernando de
Assis Cipriani, do vereador de Pedro Teixeira,
Anderson de Paula Neves e da população
Olariense.
O Encontro proporcionou conhecimento aos
presentes com debate de informações, entre
eles sobre a ética, com os destaques sobre
probidade, valores, princípios, código, moral,
deontologia. Todos puderam compreender
sobre os temas apresentados e elevar seus
conhecimentos.

Fonte: Câmara Municipal de Olaria

Clarice, Vereador José Roberto, presidente Vereadora
Ivânia, Professor Dr. Alexandre, prefeito Luís Eneias
e Alexandra
Crédito: Câmara Municipal de Olaria

Professor Dr. Alexandre em palestra

Presentes

Membros dos Poderes Legislativo e Executivo
participantes do Encontro

BAEPENDI

19ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL
DE BAEPENDI

A 19ª reunião ocorreu na segunda-feira dia
(18) de novembro na sede da Câmara Municipal
de Baependi, na Praça Laércio Nogueira
Cobra em Baependi. Na reunião estiveram
presentes os vereadores: Presidente Ricardo
de Castro Maciel (Ricardo Cabeção), VicePresidente Fábio Maciel da Silva (Fabinho da
Ambulância), Secretário Marcelo Francisco da
Silva (Marcelo do Celular), Secretário Admilson
de Souza Costa (Sininho), Raphael José Pereira
Serva (Raphael Pepino), Marcos Rocha Maciel

(Marcos Pisca), Válter Inácio Lopes (Valtinho
da Botina), Adelina Maria Mângia Amâncio
(Adelina Professora),
Francisco Eugênio
Ribeiro (Chico Barão), Rivael Esaú da Trindade,
Francisco Paulo de Abreu (Chico da Lavrinha) e
cidadãos baependiano, a reunião também foi
acompanhada através da internet.
O presidente Ricardo de Castro Maciel,
colocou em discussão a ata da 18ª reunião
ordinária de 2019, e votação. A ata da 18ª
r. ordinária de 2019ª a qual foi aprovada por
todos.
O secretário Adriano Spinelli fez a leitura do
Projeto de Lei nº 73/2019 que "Dispõe sobre
autorização ao Poder Executivo Municipal
para a transposição de saldo orçamentário no
orçamento fiscal do município de Baependi
para o exercício de 2019”; Leitura do Parecer
das Comissões LJR, FOFF, OS; Leitura da
Emenda Modificativa n° 1/2019 ao Projeto de
Lei n° 73/2019”; Leitura da Ementa do Projeto
de Lei nº 89/2019 de autoria do Executivo que
“Dispõe sobre denominação de logradouro

público Leitura do Parecer das Comissões
Legislação Justiça e Redação, Finanças,
Orçamento e Obras e Serviços Públicos
Municipais; Leitura da Ementa do Projeto de
Lei nº 90/2019 de autoria do Executivo que
Autoriza o Município de Baependi a celebrar
convênio de cooperação com o Estado de
Minas Gerais, para o fim de estabelecer
colaboração federativa na organização,
regulação, fiscalização e prestação dos serviços
públicos municipais de abastecimento de
água e de esgotamento sanitário, e dá outras
providências.
Leitura da Ementa do Projeto de Lei
nº97/2019 que Dispõe sobre autorização ao
Poder Executivo Municipal para a transposição
de saldo orçamentário no orçamento fiscal
do Município de Baependi para o exercício de
2019; Leitura do Requerimento nº 60/2019 de
autoria vereador Marcelo Francisco da Silva e
que requer ao poder executivo, as respostas aos
seguintes questionamentos : 1) Tendo em vista
o acordo verbal realizado por nós em 2018, e

a devolução de recursos no final do exercício,
solicito informações se existe previsão para a
instalação de repetidoras de sinal na zona rural,
bem como se existe previsão para a realização
das outras demandas acordadas; Leitura da
Indicação nº 120/2019 de autoria do Vereador
Marcelo Francisco da Silva o qual indica ao
Sr. Prefeito Municipal Hilton Luiz de Carvalho
Rollo, que seja instalado um poste, com braço
de luz e luminária próximo ao nº 190, na Rua
Paulo Roberto da Silva, no Parque Palmeira.
Os projetos de leis foram aprovados:
73/2019; 89/2019; 90/2019; 97/2019;
120/2019 e 60/2019. As Moções de 28 a 39
foram aprovadas em bloco por unanimidade,
dentre as moções , uma é de repúdio da violência
da mulher. Os vereadores falaram sobre a
situação do aterro (lixão), e mencionaram da
satisfação do evento do Mangalarga ocorrido
nos dias 11 a 16 de novembro, em Caxambu,
os vereadores parabenizaram pelo fato de um
baependiano ter vencido uma das premiações
do 33º Campeonato de Marcha Batida.

JESUÂNIA

OFÍCIO N.º 0126/2019
ASSUNTO: FAZ
ENCAMINHAMENTO
SETOR: PRESIDÊNCIA DA
CÂMARA
DATA: 26 DE NOVEMBRO
DE 2019.
Exmo Sr.,
Venho,
por
meio
deste, encaminhar a Vossa
Excelência as indicações
verbais apresentadas durante
o expediente da Sessão
Ordinária do dia 25 (vinte
e cinco) de novembro do
corrente ano.
O
Vereador
Nelson
Domingos Fortunato indica
a necessidade de se instalar
lixeiras em pontos da cidade
de
maior
movimento,
principalmente na Praça
da Matriz. Tal indicação é
uma forma de trazer maior
consciência ambiental para a
população, tornando a cidade
mais limpa, organizada e
estruturada, trazendo melhor
conservação de áreas de lazer
como praças e locais públicos
em geral, o que beneficiaria
tanto a população jesuanense
como aqueles que nos visitam.
A
Vereadora
Maria
Aparecida
Reis
Pereira

CÂMARA MUNICIPAL DE JESUÂNIA

Figueiredo indica que seja
realizada a limpeza da área em
torno da Piscina Municipal,
bem com a reforma dos
referidos
banheiros.
Tal
Indicação se faz necessária
devido o local se encontrar
com acúmulo de barros, o
que tem trazido transtorno,
e a reforma dos banheiros
se faz necessária devido ser
encontrarem em situação
precárias. Tal medida é de
extrema importância para
bom estado de conservação
do Patrimônio Público.
O Vereador Luís Flávio da
Cruz indica a necessidade de
se colocar um supervisor na
Piscina Municipal ou que o
responsável pelo local fique
encarregado de olhar as
crianças que ali frequentam,
pois há perigo de afogamento
e não há nenhum adulto para
prestar o devido socorro.
Trata-se de uma situação
grave e urgente!
Por
fim,
chamamos
atenção do Poder Executivo,
via
indicação,
de
um
problema de saúde pública
que vem ocorrendo em nosso
Município, mais precisamente
no Bairro São Pedro. Trata-

se da aparição de grande
quantidade de escorpiões
naquela localidade, o que tem
ocasionado grande transtorno
e justificável preocupação
nos moradores do Bairro.
É certo que a existência
de escorpiões traz sérios
riscos à população, inclusive
risco de vida, mormente se
considerarmos a possibilidade
de nossas crianças virem a ser
as vítimas.
Em tempo, encaminho
indicação de minha autoria
para que seja feito a reforma
da Ponte do matadouro, a
qual se encontra em situação
precária, o que tem trazido
sérios riscos a população.
Finalizando, peço que seja
cumprido a Lei n.º 1.476/2019,
o mais rapidamente possível,
pois
os
funcionários
necessitam por demais deste
auxílio-alimentação.
Sem mais para o momento,
me despeço com minhas
cordiais saudações.
Atenciosamente,
Rangel Fernando Machado
Presidente da Câmara

Excelentíssimo Senhor
José Laércio Brandão de
Castro
DD. Prefeito Municipal
JESUÂNIA/MG

OFÍCIO N.º 0127/2019
ASSUNTO: FAZ
ENCAMINHAMENTO
SETOR: PRESIDÊNCIA DA
CÂMARA
DATA: 26 DE NOVEMBRO
DE 2019.
O Plenário da Câmara
Municipal aprovou, na última
sessão ordinária, realizada
no dia 25 (vinte e cinco)
de novembro de 2019,
REQUERIMENTOS
VERBAIS
apresentados pelo nobre
Vereador desta Casa para
que o Poder Executivo preste
as seguintes informações à
Câmara Municipal.
A Vereadora Maria Aparecida
Reis Pereira Figueiredo requer
seja informado qual o valor
de arrecadação com a taxa de
iluminação pública e, nesta
mesma linha, por que não está
sendo feita a manutenção e
troca das lâmpadas queimada.
Ressalta que a iluminação
pública é essencial para o

bem estar e a segurança
da comunidade, uma vez
que, quando devidamente
iluminado, contribui-se para
a preservação do patrimônio
público, pois inibe a ação
de vândalos e facilita-se a
fiscalização.
Requer ainda a Vereadora que
seja informado o nome do
servidor que assumiu o cargo
do ex-funcionário Silvino
Augusto dos Reis, e em qual
o horário este funcionário
estaria
disponível
para
atender a população.
O Vereador José Benedito
Alves requer informações
se estão sendo tomadas
providências no que se refere
a sinalização de trânsito nos
pontos de entrada e saída da
cidade, pois estão apagados, o
que tem causando transtornos
para os motorista e pedestres.
Requer, também, que seja
feita uma análise dos limites
do Município para que todos
os moradores que residem
nas divisas possam receber
os serviços básicos que o
Município oferece.
Por último, requer o Vereador
que seja informado qual o
valor pago aos agentes de

saúde do PSF?
O Vereador Alessandro de
Almeida requer que Poder
Executivo Municipal volte
a pagar o seguro de vida
dos servidores públicos do
Município, o mais breve
possível.
A
Prefeitura
Municipal
de
Jesuânia
sempre pagou seguro de vida
para os servidores públicos
municipais, trazendo assim
segurança e tranquilidade
para a família daqueles
que dedicam sua vida ao
Município.
Ressaltamos, em tempo, que
o prazo legal para que as
informações solicitadas sejam
prestadas é de 15 (quinze)
dias.
Sem mais para o momento,
me despeço com minhas
cordiais saudações.
			
Atenciosamente,
Rangel Fernando Machado
Presidente da Câmara
Excelentíssimo Senhor
José Laércio Brandão de
Castro
DD. Prefeito Municipal
JESUÂNIA/MG
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GERAIS

SOLEDADE
DE MINAS

CÂMARA MUNICIPAL DE SOLEDADE DE
MINAS REALIZA AUDIÊNCIA PÚBLICA
No início do mês de novembro, a Câmara
Municipal de Soledade de Minas realizou uma
Audiência Pública que “Dispõe sobre a Lei
Orçamentária para o exercício financeiro de
2020 e dá outras providências”.
A audiência foi presidida pelo vereador
Maurilio Vieira da Rocha Filho, o Maurilinho,
que declarou aberta a sessão e os trabalhos

da audiência pública foram iniciados. No
momento discutiram sobre o projeto de Lei
Ordinária n° 11/2019.
A Audiência foi realizada conforme disposto
no artigo 48, inciso I, da Lei de Responsabilidade
Fiscal, que determina a realização de
audiências públicas para ampla divulgação das
Leis de Diretrizes Orçamentárias, Lei Plurianual

e Lei Orçamentária Anual.
O vereador Maurilinho, sendo presidente
na sessão convidou o Secretário da Comissão,
o vereador Luciano da Silva Taveira, para a
leitura da Justificativa do projeto. Após a
leitura os presentes discutiram sobre o projeto
e nada mais havendo a tratar a audiência foi
finalizada.

Plenário da câmara Municipal de Soledade de Minas

SÃO LOURENÇO

4º SALÃO NACIONAL FORTALECE TURISMO
RELIGIOSO NA REGIÃO
Aconteceu em São Lourenço, o 4º Santure
- Salão Nacional de Turismo Religioso. A
abertura oficial aconteceu na quinta-feira
(28), na Basílica de São Lourenço. Na sextafeira (29), aconteceu diversas palestras sobre
o assunto, como rotas de peregrinação e
tendências no Turismo Religioso. O Salão
recebeu também operadores de turismo
para que conheçam os destinos e promovam

Fotos: ASCOM Prefeitura Municipal de São Lourenço

suas rotas.
O tema do Salão deste ano foi a recém
lançada Rota de Nhá Chica. Um projeto em
que a Prefeitura de São Lourenço trabalhou
no desenvolvimento juntamente com 9
municípios através de uma parceria com o
Sebrae Minas.
Estão presentes representantes da CNBB Confederação Nacional dos Bispos do Brasil,

Fotos: ASCOM Prefeitura Municipal de São Lourenço

com padres vindos de Salvador e Mariana,
além de instituições de diversas localidades
do país.
No
sábado
(30),
aconteceu
o
encerramento do 4º Salão Nacional do
Turismo. A programação começou com
uma peregrinação entre os municípios de
São Lourenço e Tiradentes. Paralelamente
a cidade de Baependi recebeu a visita do

Fotos: ASCOM Prefeitura Municipal de São Lourenço

grupo Rota da Nhá Chica - Caminho das
Vertentes que conheceram a Igreja Matriz
Nossa Senhora de Montserrat e ao Santuário
Nhá Chica. A visita ao município de Baependi
ainda deu a oportunidade do grupo conhecer
a Feira do Produtor Rural que acontece aos
sábados pela manhã em Baependi.
Informações: ASCOM Prefeitura de
São Lourenço

Fotos: ASCOM Prefeitura Municipal de São Lourenço

Prefeita Célia Cavalcanti e a Secretária de Cultura Joana Coelho marcaram presença no 4º Salão Nacional do Turismo

Fotos: ASCOM Prefeitura Municipal de São Lourenço

Prefeita Célia Cavalcanti e a Secretária de Cultura
Joana Coelho marcaram presença no 4º Salão
Nacional do Turismo

Ana Cristina Ribeiro e Flávia Pelúcio de Lara apresentaram a Igreja Matriz Nossa Senhora de Montserrat, o Santuário Nhá Chica e a Feira do Produtor Rural ao grupo Rota
da Nhá Chica - Caminho das Vertentes

POUSO ALTO

NOVAS CONQUISTAS NA EDUCAÇÃO EM
POUSO ALTO
"Educar é semear com sabedoria e colher com paciência." - Augusto Cury

A Administração Municipal de Pouso
Alto realiza ações em todo o município e
junto a Secretaria Municipal de Educação
têm intensificado as atividades em prol do
bem estar de todos os alunos, professores,
servidores e toda a comunidade. Entre as
últimas realizações estão as obras e aquisições
para a Escola Municipal Francisco Teodoro da
Silva, do Bairro Ribeirão; a Escola Municipal
Maria Ferraz Koeler, do Distrito de Santana
do Capivari e da Escola Municipal Antônio
Amâncio da Silva, localizada no Bairro Sengó.
Conheça as ações:
A Escola Municipal Francisco Teodoro
da Silva, localizada no bairro Ribeirão, foi
reaberta no de 2018, após a implantação do
Zoneamento Escolar no município.

O prédio encontrava-se fechado e sem
finalidade pública há anos, necessitando
passar por manutenção para o reinício das
atividades escolares.
O prédio passou por limpeza, manutenção,
pintura e foi totalmente mobiliado e
equipado, estando em ótimas condições para
atender os alunos daquela zona escolar.
As melhorias não param, está aberto o
Processo nº 0153/2019, para contratação
de prestação de serviços para fabricação e
instalação de uma cobertura metálica no
pátio na escola, que será executada em breve.
A Escola Municipal Maria Ferraz Koeler,
localizada no Distrito de Santana do Capivari,
passou por constantes manutenções durante
esta Administração, e os investimentos não

vão parar, pois queremos um ambiente
agradável, que incentive as nossas crianças
a buscarem conhecimento e encontrem na
escola a sua segunda casa.
Foi realizada pintura total do prédio,
aquisição de balcão de cozinha, armários
para as salas de aula, aquisição de brinquedos
para a Educação Infantil, aquisição de
uma impressora e um computador para a
secretaria, aquisição de jogos pedagógicos e
materiais para a sala de AEE, e ornamentação
na entrada da escola para tornar o ambiente
mais agradável com um belo jardim.
A Escola Municipal Antônio Amâncio
da Silva, localizada no bairro Sengó, vem
passando por constantes melhorias durante
esta Administração, buscando qualidade de

Escola Municipal Francisco Teodoro da Silva

ensino e conforto aos alunos.
O prédio e as instalações da escola
eram bem precários, sendo necessária a
manutenção. Foram realizadas melhorias
nas salas de aula; colocação de piso (salas
e cozinha); pintura interna e externa;
perfuração de poço artesiano; fechamento
com muro e portão; instalação de filtro;
além de aquisição: de armários para as
salas de aula; de armário, pia, fogão, freezer,
eletrodomésticos e utensílios para a cozinha;
de acervo literário e materiais pedagógicos;
mesa e bancos para o refeitório; parquinho e
impressora.
Fonte e Fotos: Prefeitura Municipal de
Pouso Alto

Escola Municipal Maria Ferraz Koeler

Escola Municipal Antônio Amâncio da Silva
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SAÚDE

JESUÂNIA

NOVEMBRO AZUL: TODOS JUNTOS CONTRA O
CÂNCER DE PRÓSTATA

No dia 13 de novembro, a Prefeitura Municipal
de Jesuânia, através da Secretária Municipal de
Saúde realizou na Câmara Municipal de Jesuânia,
às 19h, um momento de conscientização para
homens acima de 40 anos. O evento contou com
sorteio de vários brindes.
O Novembro Azul é um movimento mundial
que acontece durante o mês de novembro
para reforçar a importância da prevenção e do
diagnóstico precoce do câncer de próstata. A
doença é o segundo tipo de câncer mais comum
entre os homens brasileiros e as maiores vítimas

são homens a partir dos 50 anos, além de pessoas
com presença da doença em parentes de primeiro
grau, como pai, irmão ou filho.
O evento Novembro Azul contou com a
palestra do Médico Proctologista Dr. Carlos
Bandeira e do farmacêutico Ângelo, sobre a
importância da prevenção do Câncer de Próstata,
durante o encontro os homens puderam realizar
a marcação do exame PSA. A equipe do NASF, PSF
SOL E TERRA, e a Secretaria de Saúde de Jesuânia,
mantiveram a parceria com o Laboratório Novaes
no evento, e o comércio local também contribuiu

para o momento de prevenção a todos.
O Prefeito Laércio e a Secretária de Saúde
Flor agradecem a participação de todos que
compareceram no evento e reforçam que a
campanha continua, então, quem não compareceu
ainda está em tempo, é só comparecer a
Secretaria de Saúde e marcar seu exame PSA.
Para a Diretora de saúde Flor “é de extrema
importância a participação da população”.

Fonte e Fotos: Secretária Municipal de Saúde
de Jesuânia

O Prefeito Laércio participa do encontro de
conscientização do Câncer de Próstata

Novembro Encontro Azul em Jesuânia

CARMO DO
RIO CLARO

PALESTRA SOBRE O CÂNCER DE PRÓSTATA É REALIZADA
PARA FUNCIONÁRIOS DO ALMOXARIFADO

A Prefeitura de Carmo do Rio Claro através da
Secretaria Municipal de Saúde, realizou na manhã
da terça-feira (26), uma palestra voltada ao público
masculino sobre a campanha Novembro Azul.
A palestra foi realizada para os funcionários do
almoxarifado pelo médico Dr. Thales Vaz Inácio.
O Dr. Thales falou sobre a importância do
diagnóstico precoce com a realização de exames a
partir dos 50 anos e de 45 anos para os homens com
histórico de casos de câncer de próstata na família.

"cerca de 10% dos pacientes com PSA normal
tem câncer, por isso, é de extrema importância
realizar o exame do toque para detectar possíveis
problemas", disse.
Ainda de acordo com o médico Dr Thales,
mais da metade dos homens com mais de 50 anos
nunca fizeram o exame. "as nossas unidades de
saúde estão prontas e preparadas para receber
todos os pacientes".
Além dos cuidados para prevenir a doença,

é preciso estar atento aos cinco pilares para
qualidade de vida, que são a espiritualidade,
sono, alimentação saudável, controle do stress e
exercícios físicos.
Ao final da palestra, foi feito o pedido de exames
de PSA para todos os homens interessados.
ADOTAR HÁBITOS SAUDÁVEIS DIMINUI O
RISCO DE VÁRIAS DOENÇAS, INCLUSIVE O
CÂNCER.

• Manter uma alimentação saudável e
equilibrada;
• Não fumar.
• Identificar e tratar adequadamente a pressão
alta, diabetes e problemas de colesterol
• Manter um peso saudável;
• Praticar regularmente atividades físicas.

Fonte e Fotos: Prefeitura de
Carmo do Rio Claro

PALESTRA SOBRE O CÂNCER DE PRÓSTATA É REALIZADA PARA FUNCIONÁRIOS DO ALMOXARIFADO

CARVALHÓPOLIS

FEIRA DE EDUCAÇÃO E SAÚDE ACONTECE EM
CARVALHÓPOLIS

Aconteceu no sábado (23), em
Carvalhópolis a Feira de Educação e Saúde,
em parceria com a Universidade Federal
de Alfenas UNIFAL MG. O projeto foi
criado pelos professores e coordenadores:
Elisângela Monteiro Pereira,Thiago Marques
Reis,Paula da Costa Souza,Sandra de Castro
Azevedo e professores que desenvolvem os
projetos: Geovânia Lúcia dos Santos, Thiago
de Oliveira Sá,Guilherme Henrique Gomes
da Silva, Clibson Alves dos Santos ,Luiz Sabe.

Funcionários de carreira da Universidade, que
estiveram presentes no evento. Trouxeram os
alunos dos projetos da escola para expor seus
trabalhos: mãos que aliviam, pilates, exames
de Hepatite C, colesterol, glicemia, pressão
arterial, doenças sexualmente transmissíveis
entre outros, ao todo contamos com os
trabalhos de cerca 130 pessoas.
Os funcionários do Departamento de
saúde desenvolveram a campanha da
prevenção de câncer de próstata. Já o

Departamento de assistência social trouxe a
apresentação do grupo da terceira idade.
A parte Cultural: Banda Cilada do Curso de
Medicina Show Ritmo, Professor Eliseu com o
grupo de Dança encantou todos os presentes.
Os alunos da Escola Municipal Maria Caproni
de Oliveira com várias apresentações, Hiury
Rabelo, Luiz Felipe na viola iniciaram com o
Hino Nacional. Coral da turma do 7º ano fez
apresentação do Hino a Carvalhópolis. Vitória
aluna do 7º ano com elegância na sua voz

Feira de Educação e Saúde em Carvalhópolis

Feira de Educação e Saúde em Carvalhópolis

interpretou a músicas Trem Bala e Gustavo
emocionou a todos tocando saxofone.
Durante as apresentações, aconteceram
rodas de conversa com os profissionais
da Educação e saúde, com o objetivo de
alinhamento e continuidade do projeto com
formação específica de cada área, para o ano
de 2020.
Fonte e Fotos: Prefeitura Municipal de
Carvalhópolis
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IBITURUNA / LUMINÁRIAS

IBITURUNA

TORNEIO MUNICIPAL DE
VÔLEI MISTO DE IBITURUNA

Em outubro aconteceu o Torneio Municipal
de vôlei misto de Ibituruna. O evento contou com
quatro equipes e os jogos foram disputados todos
contra todos, sendo que os dois times maiores
pontuadores fizeram a grande final. A equipe
Dream Team foi a campeã.
A Secretaria Municipal de Esporte e Lazer de

Ibituruna, com o apoio da Prefeitura Municipal
de Ibituruna realizou o torneio, todos os
organizadores agradecem ao vereador José
Nogueira Silva pela bola e a vereadora Luciana
Ramos por participar do evento.
Fotos e fonte: Secretaria Municipal de
Esporte e Lazer de Ibituruna

CORRIDA/CAMINHADA “SÓ DELAS” 2019

Em novembro, aconteceu a Corrida/
Caminhada "Só Delas" Ibituruna 2019. O evento
foi uma Parceria das Secretarias Municipais de
Esporte e Lazer e Saúde.
O Câncer de Mama é o tipo de doença mais
comum entre as mulheres no mundo todo.
Segundo o Instituto Nacional de Câncer (INCA),
no Brasil o número desse tipo de doença nas
mulheres corresponde a cerca de 29% de casos
novos por ano, e muita das vezes pode ser
combatido se diagnosticado no início.
No entanto, as secretarias de esportes e lazer
e Saúde do município de Ibituruna realizaram
o evento "Corrida só delas", com o objetivo de
conscientizar as mulheres e a comunidade sobre
a importância de se cuidar e prevenir a doença.
A prática de atividades físicas, a alimentação

saudável, o toque e o cuidado com o corpo são
passos essenciais para a prevenção, portanto,
a realização desse evento chama a atenção da
comunidade para o combate ao câncer de mama,

além de proporcionar as mulheres um momento
de autocuidado, e compreensão sobre o tema.
As secretarias agradecem a todos pela
presença aos patrocinadores e aos apoiadores:

Prefeitura Municipal de Ibituruna, Polícia Militar,
Assistência Social, Cras e Conselho Tutelar.
Fotos e fonte: Secretarias Municipais de
Esporte e Lazer e Saúde de Ibituruna

Corrida/Caminhada "Só Delas"2019

CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL

Ainda
em
novembro
aconteceu
o
encerramento do Campeonato Municipal de
Futsal de Ibituruna, as equipes União EC e Estrela
Solitária, fizeram uma grande final.
O evento contou com a participação de 6
equipes que são elas: União EC, Estrela Solitária
FC, Juventus FC, Ibituruna FC, Racing FC e Real

FC. Sendo disputado todos contra todos, e os 4
maiores pontuadores foram para disputa da
semifinal, e os dois ganhadores a grande final.
Antes da decisão teve um jogo amistoso do futsal
feminino de Ibituruna.
O jogo foi muito disputado e a equipe do
Estrela Solitária se consagrou campeã 2019 do

torneio tendo também com o melhor jogador
da final Fabrício autor de 2 gols para a equipe
do Estrela. Resultado Final Uniao EC 2 x 3 Estrela
Solitária.

Fotos e fonte: Secretaria Municipal de
Esporte e Lazer

Campeonato Municipal de Futsal de Ibituruna 2019

LUMINÁRIAS

CEMEI RECEBEU NOVAS CADEIRAS DE ALIMENTAÇÃO E
UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS
O CEMEI (Centro Municipal de Educação
Infantil) recebeu novas cadeiras de alimentação
e diversos utensílios domésticos.As novas
cadeiras serão utilizadas para dar ainda mais
conforto e segurança aos nossos pequenos no
momento de suas refeições.
Os utensílios domésticos vão auxiliar ainda
mais no preparo, distribuição e armazenamento
dos alimentos da escola, que fica a cada dia
melhor estruturada para atender com excelência
nossas crianças.
Todos os materiais foram adquiridos com

recursos próprios do Município. A administração
2017/2020 segue investindo na educação dos

Os Jogos Abertos de Luminárias
terminaram no último sábado, dia (16) de
novembro. Foram oito dias de jogos, além da
abertura, realizada no dia (08). Todos os dias,
equipes de diversas modalidades entraram
em quadra em busca da vitória.
O JAEL é mais uma ação da Prefeitura
Municipal de Luminárias em busca de
incentivar e apoiar o esporte local, além de
promover a troca de experiências com atletas
das cidades vizinhas.
Confira abaixo a relação dos vencedores

no JAEL 2019:
FUTSAL MASCULINO
SUB 09: São Bento Abade / Luminárias (vice);
SUB 11: São Bento Abade;
SUB 13: São Bento Abade;
SUB 15: São Bento Abade; / Luminárias (vice)
SUB 17: Itumirim
ADULTO: Vista Alegre / Baile Munique (vice)
VETERANO: Master Lavras / Luminárias (vice)

luminarenses.

ESPORTE: JAEL 2019

FUTSAL FEMININO
SUB 13: Itumirim / Luminárias (vice)

SUB 15: Rotary Lavras - Alcel/Aleci
ADULTO: Rotaru Club Lavras
VÔLEI FEMININO
SUB 15: Luminárias
SUB 17: Carrancas / Luminárias (vice)
ADULTO: Itutinga /
VÔLEI MASCULINO
ADULTO: Itutinga / Luminárias (vice)
TRUCO
DUPLA CAMPEÃ: Paulo e Marquinho

Fotos dos últimos dias de jogos das equipes participantes

Fonte e fotos: Prefeitura Municipal de
Luminárias

Fonte e fotos: Prefeitura Municipal de
Luminárias
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CULTURA

LUMINÁRIAS

CULTBEER AGITOU O FERIADO E TROUXE UMA NOVA
EXPERIÊNCIA EM EVENTO PARA LUMINÁRIAS

Nos dias 15 e 16 de novembro, Luminárias
recebeu o CultBeer, um festival de cultura,
gastronomia e cerveja artesanal.
Organizado pela RCL Promoções e pela
Prefeitura Municipal de Luminárias, o evento,
inédito na cidade, contou com a apresentação

de bandas cover do rock internacional e
opções de food trucks e beer trucks. No
cardápio, cervejas artesanais e sanduíches
diferenciados.
Como parte do CultBeer, a Prefeitura de
Luminárias também promoveu, no sábado, a

feirinha de gastronomia e artesanato local,
além da belíssima mostra fotográfica "Olhares
Sob Luminárias", disponível em varais na Praça
Nossa Senhora do Carmo.

Luminárias

Fonte e fotos: Prefeitura Municipal de

Momentos do CultBeer - Festival de Cultura, gastronomia e cerveja artesanal

OLARIA

1º CONCURSO ‘BELA NEGRA’ NA FESTA DO PRODUTOR
RURAL DA COMUNIDADE DO POMBAL
O desfile aconteceu na Festa Tradicional do Produtor Rural
No último final de semana, a comunidade de
Pombal em Olaria realizou a tradicional Festa do
Produtor Rural, e neste ano uma nova atração
surpreendeu a toda comunidade: o 1º desfile do
concurso ‘Bela Negra’, idealizado pela presidente
da Associação dos Produtores Rurais de Pombal,
Elizangela e a artesã Taís.
O desfile contou com a presença especial da
Miss Minas Gerais Unificado 2019, Ana Carolina
Brito e o Mister Minas Gerais Unificado 2019, Ju-

nior Silva, o prefeito Luís Eneas também esteve
prestigiando o evento, muitas pessoas da comunidade local e da região foram assistir o evento que
foi sucesso.
“A festa do produtor rural é tradicional, e todo
ano acrescentamos uma novidade, e dessa vez tivemos a ideia de fazer o desfile ‘Bela Negra’ para
ressaltar a beleza negra, e também é uma forma
de conscientizar porque estamos próximo de comemorar o dia da ‘Consciência Negra’. O desfile

foi um sucesso, as pessoas estão pedindo que não
termine, e estão ansiosos para o concurso do ano
de 2020”, destacou Elizangela, presidente da Associação dos Produtores Rurais de Pombal.
O fotógrafo Maicon Bukater foi convidado para
dar aulas de passarela para as candidatas. Maicon
atua como fotógrafo e tem experiência em coordenar modelos para desfiles de beleza, ele demonstrou ensinou a postura correta para a passarela e
também de como a simpatia e elegância devem ser

aliadas para um bom desempenho na passarela.
Confira as escolhidas no 1º Concurso Bela Negra: a campeã da noite, Jessica; segunda colocada,
Ana Clara e terceira colocada, Ana Camila. O concurso teve boa repercussão e as organizadoras já
estão se planejando para repetir na próxima festa,
“O concurso foi leve, foi marcante e uma atração
muito gratificante”, concluiu Elizangela, presidente
da Associação dos Produtores Rurais de Pombal.
Fonte e fotos: Maicon Bukater

Candidatas do concurso

Mesa do Júri

As canditadas com a Miss Teen Olaria Beleza Negra

A MISS MINAS GERAIS UNIFICADO 2019 Ana Carolina
Brito foi presença vip e jurada

As candidatas no momento da espera do resultado

Momento de anunciação da grande vencedora

A segunda colocada Ana Clara com o prefeito Luiz
Eneias e o vice presidente Ronaldo

A terceira colocada Ana Camila com o Secretário de
Agricultura Luiz Junior e a Secretaria Social Edina
Oliveira

O MISTER MINAS GERAIS UNIFICADO 2019 Junior
Silva presença vip e jurado

Momento de cumprimentos e entrega de flores pelos
jurados a todas as candidatas que participaram

Palavras de incentivo ao evento e as candidatas ditas
pelo Prefeito Luiz Eneias

A grande campeã da noite Jessica com a Miss Teen
Olaria Beleza Negra

O Top 3 com as Campeãs

As organizadoras do desfile Elizangela presidente da
Associação dos Produtores Rurais de Pombal e Thais
artesã

A Miss Teen Olaria Beleza Negra

A Miss Teen Olaria Beleza Negra; As organizadoras do desfile Elizangela e Thais; Luiz Eneias; vice - presidente
Ronaldo e as vencedoras do 1º Concurso Bela Negra
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DESENVOLVIMENTO / ESPORTE

IBITURUNA

MUNICÍPIOS QUE ADERIRAM AO PROJETO RECEITAS
QUASE DOBRAM SUAS ARRECADAÇÕES PRÓPRIAS
Cidades como Carrancas, Ibituruna e Nova Porteirinha obtiveram um crescimento substancial em suas arrecadações
próprias após aderirem ao projeto

O Projeto Receitas Municipais, um dos
carros-chefe da gestão do presidente Mauri
Torres no TCEMG, já apresenta resultados
práticos em seu objetivo principal:
incrementar as receitas tributárias próprias
dos municípios mineiros. Iniciado em 2017, o
projeto teve a adesão de todos os municípios
do estado, sendo que 80% das cidades já
estão em fases avançadas do projeto, em
que já responderam ao questionário-base
do Receitas e receberam os comunicados
dos analistas do TCEMG, acerca das ações
a serem tomadas pelos gestores para o
desenvolvimento do projeto.
Os incrementos nas receitas próprias
dos municípios participantes do Projeto
Receitas já pôde ser verificado nas contas de
2018. Cidades como Carrancas, Ibituruna e
Nova Porteirinha obtiveram um crescimento
substancial em suas arrecadações próprias
após aderirem ao projeto. Ao atender
quase 90% das indicações feitas pelo

Tribunal, Carrancas
viu a arrecadação
própria dar um salto
exponencial.
Em
2016, as receitas
tributárias de sua
competência eram
de R$ 597 mil. Em
2018, ultrapassaram
R$ 1,1 milhão. Um
incremento de 94%
nas receitas de sua
responsabilidade.
Após implementar o sistema de Nota
Fiscal de Serviços Eletrônica (NFS-e), o
município de Ibituruna verificou um salto
exponencial em sua arrecadação de ISSQN,
de 443% entre 2017 e 2018. A arrecadação
própria da prefeitura praticamente dobrou
no mesmo período, saltando de R$ R$ 276 mil
para mais de R$ 536 mil. Nova Porteirinha,
após solucionar um terço das fragilidades

apontadas
pelo
TCEMG, conseguiu
aumentar em 300%
a arrecadação do
ISSQN, de 2017
para 2018, subindo
de R$ 180 mil para
quase R$ 730 mil no
ano seguinte, tendo
como
principal
ação a qualificação
da fiscalização do
pagamento
do
imposto em instituições como bancos,
cartório e faculdades.
O Projeto Receitas já emitiu mais de
22.400 recomendações aos gestores públicos
mineiros, com orientações para sanarem
as fragilidades encontradas durante as
análises dos questionários de cada cidade.
As fragilidades foram classificadas entre
Cobrança Judicial de Créditos Tributários,

Infraestrutura Física e Tecnologia da
Informação, Legislação, Procedimentos de
Fiscalização e Recursos Humanos.
Durante a reunião de apresentação dos
resultados do projeto, nesta terça-feira
(26/11), a diretora da Escola de Contas
do TCEMG, Naila Mourthé, destacou a
importância dos Encontros Técnicos para
o Projeto Receitas. “Os eventos, que
percorreram sete cidades mineiras em
2019, foram fundamentais para sensibilizar
os municípios da importância em aderirem
e participarem de fato do projeto. Com a
ida do corpo técnico do TCEMG às diversas
regiões do estado, os gestores conseguem
enxergar os ganhos que terão ao participar
do Receitas”. Os resultados do projeto foram
apresentados pelos analistas Mariza Nunes,
Luciana Cherem e Verônica Noronha, na
Sala Ágora.
Fonte: Lucas Borges / Coordenadoria de
Jornalismo e Redação – TCE MG

SÃO VICENTE
DE MINAS

EQUIPE FEMININA SUB-15 DE SÃO VICENTE É CAMPEÃ DA
LIGA SUL MINEIRA DE VÔLEI

A equipe feminina de vôlei sub-15 da Escola
de Esportes, projeto criado e mantido pela
atual administração municipal de São Vicente
de Minas foi a campeã da Liga Sul Mineira de
Voleibol, disputada em Cambuquira, no último
sábado, 30 de novembro.
A final emocionante foi contra o time de Maria
da Fé. Atualmente, a Escola de Esportes atende
110 crianças e adolescentes, promovendo a
iniciação esportiva e a valorização da cidadania.
Além de São Vicente, participaram times de
Campo Belo, Maria da Fé, Poços de Caldas, Santa
Rita do Sapucaí e Varginha. “A nossa felicidade
é muito grande, assim como a disposição
para investir no esporte, um dos maiores
fatores de transformação social. Parabéns a

todas as pessoas envolvidas nessa importante
conquista!”, comemora o prefeito Lili.
O técnico das equipes, Bruno Carielo, destaca
que o projeto divulga positivamente o nome
de São Vicente de Minas: “É muito bom poder
levar o nome da cidade para tantos lugares e
ainda trazer títulos. E saber a diferença que a
Escola de Esportes faz na vida desses jovens”.
Por meio desse projeto, a atual administração
investe forte na contratação do treinador e
no fornecimento de materiais, como bolas e
uniformes de treinos, além do transporte para
amistosos e campeonatos.
E a Escola de Esportes vai muito além das
atividades esportivas, já que visa à formação
integral de nossas crianças e adolescentes.

Práticas recreativas e culturais no contra-turno
escolar contam também com complementação
do reforço alimentar e de atividades para
promoção da saúde e da performance dos
participantes.
O trabalho esportivo é feito por professores
e monitores capacitados e o cardápio do reforço
alimentar atende todas as recomendações
nutricionais para cada faixa etária.
A Escola de Esportes estimula a interação
entre os participantes, o que contribui para o
desenvolvimento integral, promove a inclusão,
melhora a convivência na escola e o rendimento
escolar, desenvolve a cidadania, o espírito de
grupo, a disciplina e o respeito às regras, além
de aperfeiçoar as capacidades e habilidades

motoras.

Fonte e fotos: Assessoria de comunicação
da Prefeitura de São Vicente de Minas

OFICINA DE ESPORTES É TERCEIRO EM JUVENIL DE SÃO
JOÃO DEL-REI

A Oficina de Esportes conquistou a terceira
colocação no 1º Torneio Esquadrão de Futebol
Juvenil, em São João Del Rei. A equipe de São
Vicente de Minas perdeu apenas um jogo - o da
semifinal, para o Tricordiano, de Três Corações. O
primeiro lugar ficou com o Athletic, de São João
Del-Rei.
O Tricordiano teve muito trabalho para vencer
o time vicenciano, e a decisão da semifinal ficou
para os pênaltis.
Oito municípios participaram do torneio,

e anfitrião disputou com dois times. Todas as
cidades que participam das peneiras promovidas
pelo Athletic Club Futebol foram convidadas para
o Esquadrão de Futebol Juvenil.
Durante as partidas, os jovens atletas tiveram
ainda a oportunidade de serem observados por
“olheiros” da equipe de São João Del Rei.
“É grande a alegria de ver esses garotos
disputando em condições de igualdade com
equipes de maior tradição e estrutura profissional
de trabalho. E também incentiva a gente a

continuar abraçando o esporte, importante fator
de promoção social. Parabéns a toda a equipe
que, em dois finais de semana, trouxe dois títulos
para a cidade”, comemorou o prefeito Lili do Gás.
O torneio dá sequência a uma série de
resultados vitoriosos para a Oficina de Esportes
que, na semana anterior, foi vice-campeã nos
Jogos Abertos de Soledade de Minas.
Fonte e fotos: Assessoria de comunicação da
Prefeitura de São Vicente de Minas

Time Oficina de Esportes

GINCANA SOBRE ALIMENTAÇÃO DIVERTE E ENSINA
ALUNOS DA ESCOLA SÃO VICENTE FERRER

Estudantes da Escola Municipal São
Vicente Ferrer participaram de uma gincana,
como parte do projeto Crescer Saudável. A
ação, realizada por agentes comunitários de
saúde e colaboradores do Núcleo de Apoio à
Saúde da Família (NASF), com coordenação
da nutricionista do serviço, Gleice Ferreira de
Paula Almeida, teve como tema a alimentação.
A pirâmide alimentar, apresentação gráfica
que tem por objetivo orientar as pessoas

para uma dieta mais saudável, foi destacada
na gincana. Essa pirâmide é um guia que
demonstra como deve ser a alimentação diária,
a partir de dois anos de idade. Cada parte do
gráfico representa um grupo de alimentos
e o número de porções recomendadas
diariamente.
Atividades como desenhos e pinturas
relacionadas aos hábitos saudáveis de
alimentação motivaram a participação

interativa das crianças. Entre outras
brincadeiras, também chamou a atenção dos
alunos a tarefa de, com os olhos vendados,
tentar identificar diferentes frutas por meio
do paladar.
“Conscientizando nossas crianças sobre a
importância de se alimentar corretamente é
possível melhorar a saúde do povo vicenciano
e evitar doenças relacionadas à carência
nutricional”, conclui o prefeito Lili.

Fonte e fotos: Assessoria de comunicação
da Prefeitura de São Vicente de Minas
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CRUZÍLIA

CONCURSO DO MISS CRUZÍLIA COMEMORA
BODAS DE PRATA
O desfile contou com homenagens e convidados especiais
O desfile aconteceu na sexta-feira, 15 de
novembro, no Complexo Humano Ventania. O
evento contou com o apoio dos vereadores, da
Prefeitura Municipal e de toda a comunidade
cruziliense. Neste ano o concurso completou 25
anos de tradição e a promoter Maria Piedade
homenageou amigos e parceiros que caminhou
com ela durante todos esses anos e a apoiaram
na realização dos concursos.
A mesa de jurados foi composta por 21
pessoas: Jairo Chaves; Laura Ferreira; Priscila
Eugênio (Miss Baependi); Pedro Baruche;
Natália Fonseca; Bruno Moraes, do JORNAL
PANORAMA; Susy Castro; Karla Danitza
Velásquez Diretora-presidente do JORNAL
PANOMARA; Jade Camilo de Oliveira Machado;
Cristina Arantes (Miss São Thomé da Letras);
Marcelo Castro Figueiredo; Marcy Monteiro;
Antoniele (Miss Minas Gerais Conexão com a
Fama); Yasmin Gonçaves (Miss Teen Virgínia);
Vagner Leite (Mister Teen Virgínia); Jaine
Lorena (Miss Virgínia); Pedro Baruche; Tereza
Rodrigues; Karen Cavalcante (Miss Simpatia
Regional 2019/ Miss São Lourenço); Júlia
Scalabiu (Miss São Gonçalo/ Miss do café 2019/
Miss Revelação Regional 2020); Isadora Maciel
(Miss Cruzília 2017).
A mesa da presidência do Júri: Representando
o Comandante do 3º Pelotão da Polícia Militar
de Cruzília, o 2º Tenente da PM Adão Aparecido

de Oliveira; a Sub-Comandante do 3º Pelotão
da PM Geane Lúcia de Assis; Arilson Rocha;
Angélica Massafera; Juliana Alkimim; Andresa
Barros.
Os vereadores Aladel, Niltinho do Forró,
Niltinho, Francisco, Eraldo, Rossini Francisco e o
prefeito Joaquim José Paranaíba e sua esposa, o
vice-prefeito Lúcio Lélis Maciel de Arantes e sua
esposa também marcaram presença no desfile.
A Promoter Maria da Piedade homenageou:
Jairo Chaves; Teresa Paula; Karla Velásquez;
Marcelo Castro Figueiredo e Marcy Monteiro;
Elisangela e Alexandre; Tais; Carina; Neneis
Mori; Joana; Sônia; Brotos da Terra, Hélder,
Bebeto e Vilma.
O concurso contou com os desfiles: Miss
Mirim; Miss Infanto Juvenil; Miss Juvenil; Miss
Primavera e Miss Cruzília. O desfile da Miss
Boneca e os convidados especiais Guilherme
Venâncio da Silva e Vinicius Magalhães Mângia
Rezende fizeram a abertura do Miss Mirim e
a Miss Princesa realizou a abertura do Miss
Infanto Juvenil. Abrilhantaram a passarela Ana
Valentina Giovanete, Letícia Maciel Ferreira,
Larissa Ferreira Silva e Yara Jesus Oliveira.
Confira a classificação das candidatas do
Miss Mirim 2019: 1º Lugar Sara Silva Valério; 2º
Lugar Riana Gonçaulo Souza e 3º Lugar Izabela
Novaes Souza. Miss Mirim Simpatia, Maria
Alice Felizardo; Miss Mirim Elegância, Maria

Eduarda Silva Rocha; Miss Mirim Charme Eliza
Gomes Arantes Maciel; Miss Mirim Destaque
Luiza Resende Santos; Miss Mirim Bela, Maria
Eduarda Rocha; Miss Mirim Sorriso Quíria
Araújo Maciel, Miss Mirim Doçura, marcela
Eduarda Ferreira.
Confira a classificação do desfile Miss
Infanto Juvenil 2019: 1ºLugar Kaila Maria Maciel
Arantes Araújo, 2º Lugar Emili Inácio Souza
Rocha, e 3º Lugar Yasmim Rosaria de Souza.
Miss Infanto Juvenil Simpatia, Débora Maria
Souza Terra; Miss Infanto Juvenil Elegância,
Yasmim Lopes; Miss Infanto Juvenil Charme
Camile Araújo Maciel; Miss Infanto Juvenil
Destaque Júlia Ferreira Resende; Miss Infanto
Juvenil Doçura Maria Alice Ferreira Silva; Miss
Infanto Juvenil Revelação Amanda Amaral;
Miss Infanto Juvenil Sensação, Laís Resende
dos Santos; Miss Infanto Juvenil Encanto Maria
Rita Giovanete; Miss Infanto Juvenil Meiguice
Raiane Rocha Maciel.
Classificação do desfile Miss Juvenil 2019:
1º Lugar Ana Carolina Souza; 2º Lugar Vanessa
Mendes Nepomuceno; Miss Juvenil Elegância
Sófia Silva Valério; Miss Simpatia Mariana
Tavares Ribeiro Ramos; Miss Juvenil Revelação
Juliana Giovanete, Miss Juvenil Destaque Ana
Luiza Almeida.
A escolhida para a Miss Primavera 2019 foi
a bela Gabriela Abreu Vila Nova. Os convidados

que abrilhantaram o momento antes do desfile
mais esperado da noite, o Miss Cruzília 2019,
foram: os Misters Cruzília, Targino Fernandes
e Avelino Neto; O Mister Conceição do Rio
Verde 2017 Tyson Santos; Luciane Fernandes
Carvalho, Beleza Física; Rabila Arantes Maciel,
Miss Cruzília 2014; Karen Cavalcante; Giullia
Scalabrin, Miss São Gonçalo do Sapucaí, Miss
Café 2019 e Miss revelação Regional 2020;
Isadora Maciel Miss Cruzília 2017; Bruno Santos,
Mister Panorama Popularidade 202, Mister
Regional 2019 e Rei do Carnaval 2019; Maike
Marins, Mister Sul de Minas 2018 e Garoto
Verão 2019; Jade Machado, Miss Destaque São
Thomé das Letras e Wagner Leite Mister Teen
Virgínia.
A contemplada Miss Cruzília 2019 foi a Maria
Fernanda Leal, em primeiro lugar Ana Carolina
Bastos, 2ª Colocada Larissa Martinês e 3ª Lis
Magalhães Mângia. Também foram eleitas a
Miss Cruzília Elegância Larissa Landin Souza;
Miss Cruzília Simpatia Vitoria Aparecida Morais
Carvalho; Miss Cruzília Revelação Liviane de
Paula Pereira; Miss Cruzília Destaque Sabrina
Gonçalves; e Miss Cruzília Simpatia Bastidores,
Samira Pereira.
Encerrando a grande noite Priscila Eugênio,
Miss Baependi, Yasmim Gonçalves e Jane
Lorena Ribeiro, Miss Virgínia 2019, desfilaram
na passarela.

A Promoter Maria da Piedade Homenageou
Jairo Chaves

A Promoter Maria da Piedade Homenageou
Teresa Paula

A Promoter Maria da Piedade Homenageou Karla
Danitza Velásquez Diretora-presidente do JORNAL
PANORAMA

A Promoter Maria da Piedade Homenageou Marcelo
Castro Figueiredo e Marcy Monteiro

A Promoter Maria da Piedade Homenageou Elisangela
e Alexandre

A Promoter Maria da Piedade Homenageou Tais e
Carina

A Promoter Maria da Piedade Homenageou
Neneis Mori

A Promoter Maria da Piedade Homenageou Brotos da
Terra, Hélder, Bebeto

A Promoter Maria da Piedade Homenageou Sônia

A Promoter Maria da Piedade Homenageou Joana

A Promoter Maria da Piedade Homenageou Vilma

Mesa da Presidência do Júri

Desfile do Miss Boneca que realizou a abertura do
desfile Miss Mirim

Desfile Miss Princesa realizou a abertura do Miss
Infanto Juvenil

Miss Juvenil Cruzília 2019

Miss Primavera 2019, Gabriela Abreu Vila Nova

Mesa com Convidados especiais

Miss Mirim Cruzília 2019

Miss Cruzília 2019

Miss Infanto Juvenil Cruzília 2019

Mesa do Júri do Miss Cruzília
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GERAIS

CAXAMBU

AUMENTA O NÚMERO DE EMPREGOS
FORMAIS EM CAXAMBU

A Prefeitura Municipal de Caxambu tem
motivos para festejar. Segundo levantamento
publicado no site oficial, o desenvolvimento
sustentável do município vem refletindo na
geração de empregos formais.
No acumulado de 2019 são 114 novos
postos formais de trabalho até novembro. O
crescimento é resultado da recuperação da

economia em Caxambu.
Os setores que mais empregaram nestes 11
meses foram o da indústria de transformação,
onde estão incluídas as pequenas empresas
de doces por exemplo e o de serviços onde a
maior parte dos novos empreendedores se
enquadram.
Segundo a Prefeitura Municipal de Caxambu,

são pequenas e grandes mudanças no sistema
de gestão, que buscam investimentos por
meio de parcerias diversas que estimulam o
empreendedorismo entre outras ações que
começam a apresentar resultados como este.
Fonte e Fotos: Prefeitura Municipal de
Caxambu

CAMBUQUIRA

CAMBUQUIRA VAI RECEBER ICMS TURÍSTICO NO
PRÓXIMO ANO

A Prefeitura Municipal de Cambuquira vem
trabalhando para resgatar vários setores da
administração pública, e após regularizar o ICMS
Esportivo e o ICMS Cultural, agora regularizou o
ICMS Turístico no mês de novembro.
O Governo de Minas Gerais divulgou a lista
oficial dos municípios habilitados a para receber
o repasse do ICMS critério Turismo no próximo
ano. O incentivo é repassado aos municípios
habilitados desde 2011, mas só agora, Cambuquira
se enquadrou nos critérios obrigatórios e passa a
receber o recurso em 2019.
De acordo com o Governo do Estado, o ICMS
Turístico atua como motivador e catalisador
de ações, visando estimular a formatação

e a implantação, por parte dos municípios,
de programas e projetos voltados para o
desenvolvimento turístico sustentável, em
especial os que se relacionam com as políticas
para o turismo dos Governos Estadual e
Federal. Para ter direito ao repasse, o município
deverá, anualmente, se enquadrar nos critérios
obrigatórios previamente definidos, como:
• Participar de um circuito turístico
reconhecido pela SETUR, nos termos do Programa
de Regionalização do Turismo no Estado de Minas
Gerais;
• Ter elaborada e em implementação uma
política municipal de turismo;
• Possuir Conselho Municipal de Turismo

(COMTUR),
constituído
e
em
regular
funcionamento;
• Possuir Fundo Municipal de Turismo
(FUMTUR),
constituído
e
em
regular
funcionamento.
Com o novo recurso, o turismo em Cambuquira
ganha mais força para seguir no caminho
sustentável e viabilizar o desenvolvimento de
atividades que visam atrair turistas para nosso
município.
Agradecemos o apoio do COMTUR – Conselho
Municipal de Turismo: Ananda Guimarães,
Belmiro Mesquita, Cícero Prado, Gilson B. Aquino,
Leila Fonseca, Luiz Eduardo da Costa, Marcos A.
Rodrigues, Tatiana A. de Noronha, Thiago I. S.

Mato, Thiago M. M. da Silva
Fonte e Foto: Prefeitura Municipal de
Cambuquira

BARROSO

PREFEITO DE BARROSO CUMPRE AGENDA EM BRASÍLIA

Entre os dias 18 e 20 de novembro, o Prefeito
Reinaldo esteve em Brasília, onde cumpriu
diversas agendas de interesse do município,
em busca de recursos e da solução de variadas
pendências junto aos ministérios, ao FNDE e
Funasa.
Reinaldo visitou o gabinete dos Deputados

Federais Domingos Sávio e Dr. Frederico, além dos
Senadores Antônio Anastasia e Rodrigo Pacheco,
sendo acompanhado pelo presidente da AMM,
Julvan Lacerda, neste último.
O assessor Rogério, do Deputado Domingos
Sávio, o acompanhou em diversas visitas,
agilizando a agenda com autoridades da Funasa,

Prefeito Reinaldo de Barroso cumprindo agenda em Belo Horizonte

FNDE e Ministério de Desenvolvimento Regional,
em busca de resolução de pendências do
município junto a esses órgãos.
Além de todos esses compromissos, o prefeito
participou do II Congresso Nacional de Direito
Tributário e Financeiro Municipal, debatendo
temas de crucial importância para o nosso

município, como a reforma tributária, receitas de
transferências, tributação imobiliária, royalties
do petróleo, transferências constitucionais, entre
outros.

Prefeito Reinaldo de Barroso com o Deputado Federal
Domingos Sávio

Senador Rodrigo Pacheco, Prefeito Reinaldo de
Barroso e o presidente da AMM, Julvan Lacerda

Fonte e Fotos: Prefeitura Municipal de
Barroso

SÃO SEBASTIÃO
DO RIO VERDE

ILUMINAÇÃO DO CAMPO DO AMÉRICA
FUTEBOL CLUBE

A Administração Municipal de São Sebastião
do Rio Verde, através da indicação e apoio
dos Deputados Odair Cunha e Ulysses Gomes,
conseguiu a adesão ao Programa Campos de
Luzes da Cemig.
Neste mês de novembro as obras de

iluminação do campo foram concluídas, faltando
apenas algumas adequações e ajustes. E as luzes
já foram acessas!
Agora a diretoria do América Futebol Clube
terá mais oportunidades de realizar diversas
atividades e jogos no horário noturno!

Em breve, o Departamento Municipal de
Esportes, através de seu Gerente Jorge Feitosa
de Azeredo promoverá campeonatos e torneios
à noite!
Fonte: Prefeitura Municipal de São Sebastião
do Rio Verde

CURSOS GRATUITOS DE GASTRONOMIA E TURISMO

Nos dias 21 a 27 de novembro, em São
Sebastião do Rio Verde aconteceu o curso de
gastronomia oferecido pelo SENAC, em parceria
com a Prefeitura Municipal e o Programa Bolsa
Família. O objetivo do curso foi capacitar alguns
munícipes, em um total aproximado de 80
pessoas, para que utilizar os conhecimentos
obtidos e empregá-los na geração de renda
familiar.
De acordo com o Gestor Municipal de
Assistencial Social, Rodrigo Dimas Gonçalves,
um ponto a ser destacado é quanto o retorno
do Trem Turístico a São Sebastião do Rio
Verde, “seria todo investimento feito pela
Administração em apoiar as pequenas iniciativas
do incentivo a geração de renda, qualificação

profissional e outros”, revela o gestor. Ainda
segundo ela, “São Sebastião do Rio Verde, a
curto prazo, se tornará um ponto de visitação
de turistas vindos de todos os cantos do Brasil,
desta forma nós, rioverdenses, já estamos
trabalhando para oferecer aos turistas uma
culinária diversificada e com aquele toque que
só nós mineiros temos!”, evidencia Rodrigo.
Os cursos de Gastronomia e Turismo foram
gratuitos, realizados no períodos da manhã
e tarde e orientados pela professora Claudia
Passarelli. O curso teve como destaques: Doces
Caseiros, Elaboração de patês e antepastos,
preparo de geleias, técnicas de preparo de
salgados simples, técnicas de preparo de
bombons e trufas, merchandising visual,

recebendo o turista de braços abertos e
qualidade no atendimento ao turista.

Fonte e fotos: Prefeitura Municipal de São
Sebastião do Rio Verde
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CULTURA

POUSO ALTO

I EXPOSIÇÃO DE BICICLETAS ANTIGAS DE POUSO ALTO

Foi realizada, no final de semana do Feriado
de Finados, a I Exposição de Bicicletas Antigas de
Pouso Alto. O evento contou com a participação
de expositores de cidades de várias regiões do
Estado, dentre elas: Divinópolis, Juiz de Fora,
Soledade de Minas, Passa Quatro, Itanhandu,
Itamonte e, até, Pouso Alto. Além do Massada,
amante de peças antigas e promotor do evento,
outros moradores de Pouso Alto também
apresentaram suas “raridades” na exposição.
A exposição, realizada na Apae, foi composta
por 91 exemplares de várias idades, marcas,

tamanhos e modelos, sendo a mais antiga
fabricada no ano de 1899. Entre essa data e os
dias atuais, as bicicletas tiveram grande variação,
tanto nos modelos quanto nos materiais usados
para a fabricação, mas o formato original se
manteve. Outra característica dos exemplares
expostos é que, quanto mais antiga, melhor
o seu estado de conservação. Isso se justifica
pelo carinho dos proprietários para com suas
“relíquias”, que possuem um grande valor
sentimental, e pelo valor material das mesmas,
pois algumas chegam a custar mais que um carro

popular 0km.
De acordo com o idealizador e promotor
do evento, José de Anchieta, o Massada da
antiga Discoteca Dona Xepa e diretor da Rádio
Anchieta FM, a exposição foi um sonho que ele,
com a participação de amigos e patrocinadores,
e o apoio da Prefeitura Municipal, conseguiu
realizar. Já o Coordenador de Turismo e Cultura,
Luís Cláudio de Carvalho, classificou como ótima
a iniciativa e declarou que já vai constar do
Calendário de Eventos do município para o ano
que vem. Ele afirmou ainda que, a exemplo das

bicicletas, outras exposições, como a de carros
antigos, poderão ocorrer na cidade.
No encerramento, aconteceu um passeio
ciclístico com a participação de ciclistas de
várias idades e de alguns expositores com suas
bicicletas antigas. Na chegada do passeio foram
sorteadas duas bicicletas novas: uma entre
os expositores e outra entre os ciclistas que
participaram do passeio, além de outros brindes
e acessórios.
Fonte e fotos: Coordenadoria de Turismo e
Cultura

AIURUOCA

II ENCONTRO GASTRONÔMICO SABORES DE AIURUOCA

Da redação: Nara Almeida

O Encontro aconteceu no último final de
semana entre os dias 15 e 16, na Praça Monsenhor
Nagel, e contou com variadas apresentações
musical com o Prefeito Paulinho Senador, Donizete
e Luiz Previtalle na música caipira do Trio Viola da
quarta, o Violão e Violino do Duo Mantiqueira,
Música Rock e Blues/ Ângela e Rick, teve palestras,
feira de produtos e cozinha show.
Na abertura do evento Juliana Venturelli fez a
apresentação de seu trabalho sobre os Cadernos
de Receitas do Sul de Minas. Gilberto Furriel,
historiador de Aiuruoca, apresentou sua pesquisa
sobre o histórico do Queijo, da Cachaça e do
Azeite, revelando dados raros sobre a ocorrência
destes produtos no percurso de nosso município.
Fernando Revuelta apresentou o projeto de

Fungicultura em Aiuruoca, demonstrando que o
consumo de cogumelos comestíveis foi e ainda
é um hábito tradicional. Na Cozinha Show do
Sabores receita de sobremesa utilizando Coalhada,
Pitanga, Amoras, Azeite, Pétalas de Rosas e Flor de
Sabugueiro, com Maria Helena.
No segundo dia do Sabores de Aiuruoca,
André Navarrete apresentou a variedade de
cervejas Bella Flora, pioneira em Aiuruoca, seguida
de degustação. Ângela e Bel cultivam oliveiras
orgânicas em Aiuruoca e puderam demonstrar no
evento do Sabores, que é possível produzir azeite
sem usar defensivos químicos. Bete Alves, coleta
pinhão com a irmã e transforma em farinha, sua
presença no Sabores realça ainda mais o propósito
do evento: valorizar o produto primário produzido
por pessoas da terra. O desenhista Ivan
demonstrou a sua arte durante o encontro.

Os aiuruocanos tiveram a oportunidade de
aprender em aula caprichada sobre técnicas de
fotografia aplicada à gastronomia com o fotógrafo,
Markos Montenegro. E por fim o Quarteto de
Música Caipira, Raphael, Mathias, Leandro &
convidado, mostraram que entendem muito de

música raiz.
O II Encontro Gastronômico Sabores de
Aiuruoca teve o objetivo de ressaltar os artistas
do município e sua culinária, todos que estiveram
na Praça Monsenhor Nagel puderam conferir boa
música, cultura, arte e comida da melhor qualidade.

Trio Viola da Quarta

Duo Mantiqueira

Crédito - Segredos de Aiuruoca

Todos que passavam pela Praça Monsenhor Nagel puderam conferir a degustação dos produtos feitos em Aiuruoca e artesanato local

Cozinha Show

Crédito - Segredos de Aiuruoca

Todos que passavam pela Praça Monsenhor Nagel puderam conferir a degustação dos produtos feitos em Aiuruoca e artesanato local

Crédito - Segredos de Aiuruoca

Palestra com Gilberto Furriel, historiador de Aiuruoca, apresentou sua pesquisa sobre o histórico do
Queijo, da Cachaça e do Azeite

Crédito - Segredos de Aiuruoca

Quarteto de Música Caipira

Crédito - Segredos de Aiuruoca

Palestra André Navarrete apresentou a variedade de
cervejas Bella Flora, pioneira em Aiuruoca

Cozinha Show

Crédito - Segredos de Aiuruoca

Palestra de Abertura com Juliana Venturelli; apresentação de seu trabalho sobre os Cadernos de Receitas
do Sul de Minas
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PASSA QUATRO

MUNICÍPIO E COMUNIDADE SE UNEM PARA OBRAS
DE CALÇAMENTO
Ação foi executada em trecho estratégico para escoamento da produção do bairro rural Sertão dos Martins
O Município de Passa Quatro e a comunidade
se uniram para executar a obra de calçamento
em um estratégico trecho do Sertão dos Martins,
exatamente onde escoa a produção rural. "Essa
ação atende a uma reivindicação da comunidade
local, que sofria com problemas de acesso em
dias de chuva", explica o prefeito Municipal de
Passa Quatro, Antonio Claret Mota Esteves.
O calçamento aconteceu em ritmo
acelerado, garantindo em poucos dias o acesso
à comunidade, de acordo com informações da
Secretaria Municipal de Obras de Passa Quatro.
Segundo o secretário Municipal de Obras, Ivan
Pessoa, a ação funciona da seguinte maneira,
de um lado, o Município entra com material,
logística e profissionais técnicos, que ensinam
o trabalho aos voluntários e acompanham a
execução da obra, do outro, a comunidade
contribui com a mão de obra.
Essa é uma das maneiras criativas que o
Município de Passa Quatro tem encontrado
para driblar a crise e a ausência de repasses do
Estado, que afetam principalmente as pequenas

cidades mineiras. Em visita à comunidade, o
prefeito Claret prometeu estender a obra a
mais pontos do bairro mantendo o modelo de
parceria com os moradores.
A comunidade do Sertão dos Martins convive
em harmonia e mantém sua atividade econômica
focada na produção local, com destaque para
fruticultura (amora, ameixa, pêssego e outras) e
hortaliças (batatas e outras).
MAIS CALÇAMENTO - O Município de Passa
Quatro está realizando a pavimentação asfáltica
em diversos locais da cidade. Tronqueiras (Casas
Populares), Pinheirinhos, Rio das Pedras, Centro
e Taboão (Estrada do Ibama) já receberam
melhorias no calçamento, com obras de asfalto
e recuperação de vias. "Em breve, outras
localidades também receberão essas obras",
adiantou o prefeito Claret.
CASAS POPULARES - TRONQUEIRAS Somente no conjunto habitacional Cohab Minas,
em Tronqueiras, cerca de 40 famílias foram
beneficiadas com o calçamento, que oferece
mais segurança no trânsito, higiene e valorização

da região. "Como é bom ser enxergado, o que o
prefeito está fazendo aqui é uma bênção para o
povo", comemora a moradora do bairro, Marília
Aparecida Conceição.
Para o secretário Municipal de Obras, a
destinação de recursos para atender essa
necessidade do bairro demonstra o compromisso
do Município com o investimento em obras de

infraestrutura em toda a cidade. Pavimentação,
iluminação pública e distribuição e tratamento
de água são exemplos de ações que vêm sendo
executadas pela Secretaria Municipal de Obras
em diversas localidades da cidade.

Marilia Aparecida Conceição Pereira Santiago,
moradora Tronqueiras

Sertão dos Martins - Obra de calçamento do Município
de Passa Quatro com mão de obra da comunidade

Fonte e fotos: Prefeitura Municipal de
Passa Quatro

MERENDA ESCOLAR EM PASSA QUATRO GARANTE
DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL
Município de Passa Quatro é exemplo no fomento à agricultura familiar e bate meta de aquisição de produtos do pequeno empreendedor rural
As frutas, verduras e legumes que alimentam,
de forma saudável, os alunos da rede municipal
de ensino de Passa Quatro são produzidos por
agricultores familiares da cidade. Tal fato garantiu
ao Município de Passa Quatro o cumprimento
da meta de aquisição de produtos da agricultura
familiar, que estabelece o uso de, no mínimo, 30%
dos recursos repassados pelo Fundo Nacional
de Desenvolvimento da Educação (FNDE) para a
alimentação escolar. Dessa forma, Passa Quatro
está entre os 28% dos municípios brasileiros
que compram do pequeno empreendedor rural,
segundo o FNDE e o Ministério de Desenvolvimento
Agrícola (MDA).
Além de saborosa e nutritiva, a merenda escolar
respeita as tradições da culinária local e leva muito
a sério o conceito de sustentabilidade em seu
tripé - meio ambiente, cidadania e economia -,
seguindo a Lei nº 11.947/2009, que regulamenta
a alimentação escolar. "Essa lei prevê a inclusão
da Educação Nutricional no processo de ensino e
aprendizagem e exige o alcance da meta de 30%
com gastos na aquisição de produtos da agricultura
familiar", destaca a secretária Municipal de
Educação, Anete Negreiros Andrade.
A responsável pelo setor de Compras da

Merenda Escolar da Secretaria Municipal de
Educação (SME), Lúcia Helena Pinto Vieira, explica
que o processo é complexo e envolve diversas
secretarias municipais e outros departamentos.
Mas, apesar de nada simples, só traz vantagens
para o desenvolvimento local, tanto no que diz
respeito à economia quanto à saúde.
A nutricionista da SME, Maíra Estela Pereira
Angelo, explica que poucas crianças chegam à
escola com um 'apetite saudável'. "A aparência
pode ser bonita e o cheiro melhor ainda, mas só
isso não atrai. Por isso, é necessário abusar da
criatividade ao elaborar o cardápio das crianças
utilizando frutas, legumes e verduras em conjunto
com os alimentos que eles já estão acostumados",
explica a nutricionista.
Para o prefeito de Passa Quatro, Antonio Claret
Mota Esteves, alcançar essa meta é extremamente
gratificante, uma vez que ela reflete no bemestar dos alunos e no fomento à agricultura
familiar. "Esse é um trabalho que envolve diversos
departamentos da administração municipal,
e todos merecem nossos parabéns! Devemos
agradecer também os agricultores familiares, nas
pessoas do senhor Edson José da Silva, senhor
Bruno Henrique Caetano da Silva, dona Regina

Dalva Ribeiro, dona Maria Neuza de Faria, senhor
José Bernardino de Faria, senhor José Santiago
Ribeiro e senhor Antônio Alan Ribeiro, pela
qualidade nos produtos que chegam em nossas

CONFIRA AS NOVIDADES DO
“NATAL ILUMINADO”
EM PASSA QUATRO
Chegada do Papai Noel na Maria-Fumaça, Mercadinho de Natal e prêmios para as casas com decoração natalina
prometem movimentar o comércio local e atrair mais visitantes
As tradicionais comemorações do "Natal
Iluminado" em Passa Quatro ganharam três
grandes novidades em 2019, a chegada do
Papai Noel no Trem da Serra da Mantiqueira
(Maria-Fumaça), o Mercadinho de Natal
com exposição e comercialização de
produtos artesanais locais e as premiações
para as casas mais bem decoradas, criativas
e iluminadas. Toda a programação acontece
na Praça Dr. Castro "Jardim dos Leões", de
28 de novembro a 22 de dezembro, com
atrações gratuitas e entrada franca; em
caso de chuva, as apresentações artísticas

serão realizadas na Igreja Nossa Senhora
Aparecida (em frente à praça).
O Papai Noel chegará à praça de MariaFumaça todos os sábados que antecedem
o Natal, a partir das 20h. O "Mercadinho
de Natal" começou a funcionar no dia 28
de novembro, de quinta a domingo, das
15h às 20h. Os vencedores do prêmio
"Sua Casa Decorada" receberão vales
para compras na Cássia Supermercados.
"A decoração especial do Natal Iluminado
estará presente nas praças de toda a
cidade, porém, é no Jardim dos Leões que

acontecem as apresentações musicais
e culturais, o mercadinho de Natal e a
chegada do Papai Noel em nosso trem",
explica o secretário Municipal de Turismo,
Cultura e Desenvolvimento Econômico, Luís
Gustavo Franco da Rosa (Tatau).
O evento é realizado pelo Município
de Passa Quatro, por meio da Secretaria
Municipal de Turismo, Cultura e
Desenvolvimento Econômico, com o
apoio do comércio, indústrias, entidades
e comunidade. Confira a programação
completa!

Fonte e fotos: Prefeitura Municipal de Passa Quatro

escolas municipais", finaliza o prefeito de Passa
Quatro.
Fonte e fotos: Prefeitura Municipal de
Passa Quatro
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GERAIS

ANDRADAS

1º FÓRUM ESTADUAL DA PREVIDÊNCIA PARA
OS MUNICÍPIOS

Evento realizado pela Associação Mineira
de Municípios, AMM, que contou com apoio da
Prefeitura Municipal de Andradas e do Instituto
de Previdência Servidores Públicos Município de
Andradas - ANDRADAS PREV, aconteceu nos dias
4 e 5 de novembro, na cidade de Andradas.
A atual reforma da previdência e seus
impactos para os municípios foi o tema do fórum
que teve a abertura oficial na segunda-feira,
com a palestra magna com o tema ‘O Impacto

da Reforma para os Municípios’ ministrada pelo
diretor-presidente do Rio Previdência, Fundo
Único de Previdência Social do Estado do Rio de
Janeiro, Sérgio Aureliano Machado da Silva.
No segundo dia do evento tivemos as
palestras: ‘Previdência Municipal e Análise da
Previdência Complementar’, ministrada por
Antônio da Costa Lima Filho Coordenador de Área
do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais
(TCEMG) e Maria Júlia Ferreira e Silva Analista

de Controle Externo do TCEMG. Compensação
Previdenciária: Mudanças, vantagens e como
requerer, ministrada por Thiago de Jesus Carvalho
Técnico em Compensação Previdenciária na
Confederação Nacional de Municípios (CNM).
Case de Andradas: Experiência do Município
no Regime Próprio da Previdência, ministrada
por Valdir Basso, Diretor-Presidente do
ANDRADASPREV. Investimentos no Regime
Próprio da Previdência, ministrada por Sabrina

Amélia de Lima e Silva Diretora técnica e sócia na
Libertas e Associados e LIV Consultoria. Cálculo
Atuarial, ministrada por Thiago Costa Fernandes
Diretor Técnico da RTM Consultores Associados e
Brasilis Consultoria Atuarial.
O evento contou com a presença de prefeitos,
vereadores e servidores públicos de diversas
cidades de nosso estado.
Fonte e fotos: Prefeitura Municipal de
Andradas

POUSO ALTO

ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA RURAL DO BAIRRO
RIBEIRÃO RECEBE KIT FEIRA
A conquista beneficia toda a comunidade de Pouso Alto
Pouso Alto recebeu no primeiro final de
semana de novembro a visita do deputado
Federal Odair Cunha e do deputado estadual
Ulysses Gomes, que estiveram na Associação dos
Moradores do Bairro Ribeirão e se reuniram com
os associados. Na oportunidade os parlamentares
puderam conferir a força do trabalho em equipe e
da união das pessoas. “Os moradores do bairro e
região estão realizando um mutirão para reformar
o barracão da associação, e nós também estamos
ajudando. Através de emenda do deputado
Ulysses Gomes, e com nosso apoio, a entidade
receberá recursos para mobiliar e equipar o
espaço”, revelou o deputado federal Odair Cunha.
Além disso, foi entregue à associação um Kit Feira,
composto por 10 tendas e 20 jalecos, que oferece
mais estrutura para atividades da comunidade do
Ribeirão.
Participaram do encontro o vereador Jun
Professor; a presidente da associação, Karlinha
Laiz; o vice-presidente, Camilo; o ex-vereador,
Mário; o prefeito de Itamonte, Alexandre
Augusto Moreira Santos; e os amigos e lideranças
Geraldinho Mancilha; Danilo; Renilda; Fabinho,
membro da diretoria do hospital; Tainá, tesoureira
da associação; Alex, vice-tesoureiro e Nicilia.

“O Kit Feira foi uma emenda do deputado
estadual Ulysses Gomes, em parceria com o
deputado federal Odair Cunha, onde enviaram
a emenda a Pouso Alto, através da Associação
Comunitária Rural do Bairro Ribeirão”, frisou
o vereador Jun que realizou o pedido para a
associação”. O vereador frisou que a comunidade
também receberá o valor de R$35.000,00, um
convênio assinado e já publicado. O vereador
Jun agradece “os deputados pelo carinho e
comprometimento com o município e a todos

que confiaram e confiam no meu trabalho e
contribuíram para tudo isso acontecer”.
A importância do Kit Feira é para fomentar a
agricultura familiar, podendo através da parceria
com a Emater, iniciar a Feira Livre. “Toda a zona
rural do município poderá expor, mas os detalhes
ainda estão sendo definidos com a Emater. O Kit
é posse da Associação do Ribeirão, mas quem irá
coordenar as atividades com a barraca é a Emater,
onde será criado um regulamento para toda a
comunidade poder utilizar”, informa o vereador

Jun.
Na oportunidade, os parlamentares e os
presentes conheceram o artista plástico chileno
Floreal Arias, morador da comunidade, que está
desenvolvendo um belíssimo trabalho na criação
da obra “Cristo ao Vento”. Ele deverá ser instalado
na Serra da Mantiqueira, contribuindo ainda
mais para já belíssima paisagem da região e se
tornando ponto de peregrinação para moradores
e visitantes.
Informações e fotos: Vereador Jun

Deca, deputado estadual Ulysses Gomes, Thainá,
tesoureira da Associação, Karla, presidente da Associação,
Alex, segundo tesoureiro; Camilo, vice-presidente;
deputado federal Odair Cunha e o vereador Jun

Membros da diretoria, moradores do bairro e
visitantes

Os presentes conhecendo a obra do artista plástico
chileno Floreal Arias

VIRGÍNIA

CRAS DO MUNICÍPIO DE VIRGÍNIA NÃO TEM RECEBIDO
REPASSES DOS GOVERNOS FEDERAL E ESTADUAL PARA A
MANUTENÇÃO DE PROJETOS
Da Redação: Nara Almeida
O Centro de Referência Social (CRAS),
do Munícipio de Virgínia, tem passado por
dificuldades no orçamento por falta dos repasses
dos Governos Federal e Estadual. Neste ano,
desde o mês de janeiro o Governo Federal não
realizou os repasses do SCFV do PAIF e do IGDBF.
O repasse referente ao IGD SUAS está com 2 anos
e 3 meses em atraso.
O Governo Estadual também possui alguns
valores em atraso, como o Piso Mineiro Fixo com
dois meses em atraso, e o Piso Mineiro Variável
com 3 anos e 10 meses em atraso.
De acordo com nota aprovada pelo Conselho
Nacional de Assistência Social (CNAS), os
impactos com a falta de dinheiro na área da
Assistência Social podem acarretar fechamento
de equipamentos, a diminuição de trabalhadores
da área, além de prejudicar os serviços, programas

e projetos do Sistema Único da Assistência Social
(SUAS), sobrecarregando outras políticas públicas
que também passam por dificuldades financeiras.
O orçamento para as ações de Proteção Social
Especial, para o exercício de 2019, foi aprovado
no Congresso Nacional com 53,30% a menos
do que o CNAS aprovou em 2018 por meio da
Resolução nº 11/2018. A proposta deliberada
pelo CNAS é baseada no levantamento que a
Secretaria Nacional de Assistência Social faz
das necessidades para continuidade das ações
destinadas ao apoio à gestão e à execução dos
serviços programas e projetos.
No atual contexto o CRAS de Virgínia, vivencia
um momento muito preocupante, pois há
meses o município não tem recebido repasse
do Governo Federal para manutenção dos
programas e serviços da Assistência Social que
poderá comprometer as atividades causando a
descontinuidade dos serviços.

“Isso afeta os usuários da Política de
Assistência Social do nosso município, e
programas importantes. Temos uma produção
de atendimentos individualizados, SCFV, PAIF,
visitas domiciliares inclusive para a inclusão no
programa Bolsa Família, ações de caráter não
continuado, entre outros de aproximadamente
800 atendimentos/mês. (Produção de set/2019).
Tudo isso preservando sempre uma boa qualidade
de serviço com compromisso e ética”, relata
a coordenadora do Cras, Virgínia de Oliveira
Mendonça.
De acordo com o posicionamento do
COGEMAS, a previsão é de os recursos comecem
a ser creditados em breve, para que possa
fortalecer a unidade e avançar nessa pauta com
a retomada dos repasses de forma regular e
automática.
“Enfim, é fazer muito com pouco. Em
tempo afirmo outros municípios também estão

Atualmente o Cras de Virgínia conta com uma estrutura ampla para a realização de projetos

enfrentando esta dificuldade financeira. Diante
do cenário caótico não é motivo para desanimar
e sim lutar, fazer frente junto as instâncias de
controle e os entes federados para que possamos
ter a equipe mínima e recursos materiais
para continuarmos o serviços a nós proposto
e esperado por toda população virginense.”,
concluiu a coordenadora Virgínia de Oliveira
Mendonça.
Segundo o CNAS, a falta de recurso terá
resultados preocupantes; cerca de 10 milhões de
pessoas e famílias em situação de desemprego,
fome, iminência de violência doméstica ficarão
sem atendimento, anualmente, nos Centros de
Referência da Assistência Social. A identificação
de pessoas na rua, incluindo crianças e
adolescentes em trabalho infantil ou exploração
sexual, também ficará prejudicada; cerca de 700
mil atendimentos a menos, devido a diminuição
das equipes.

Coordenadoras do Cras, Virgínia de Oliveira Mendonça
e Cláudia Aparecida Chagas Chio
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OLARIA

OLARIA

OBRAS: REFORMA NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES
Da redação: Nara Almeida
O Parque de Exposições de Olaria foi

Alambrado novo

revitalizado e teve a construção do alambrado,
de uma cozinha com área de alimentação, duas
salas para escritório, três galpões, três banheiros

foi feita também a garagem onde ficam frota de
veículos da prefeitura.
O parque tem 9.039,02 m² de área e o

valor gasto no período de 2017 a 2019 é de
R$158.267,79, ressaltando que estes gastos são
com recursos próprios da Prefeitura Municipal.

Cozinha com área para alimentação

Garagem

Guarita e escritórios

Parque de Exposições

ABERTURA DA RUA DA VILA BENTO E REDE DE
ABASTECIMENTO DE ÁGUA E DE ESGOTO DO BAIRRO
PACIÊNCIA

Foi aberta a rua de acesso da comunidade de
Vila Bento, que dará acessibilidade aos veículos e

moradores.
Foi construída uma rede adutora e rede de

esgoto do Bairro Paciência que também contará
com o tratamento do esgoto. Foi adquirida uma

fossa de fibra de vidro, que será instalada em
breve e beneficiará todos os moradores.

Abertura da rua da Vila Bento e a construção da rede para o abastecimento de água de agosto no bairro Paciência

MATA-BURROS NAS
COMUNIDADES RURAIS

Diversos mata-burros foram construídos em
diversas localidades rurais do munícipio. Além da
reforma de algumas pontes, facilitando o acesso

dos transeuntes. Mata-burros nas localidades
de: São João, São Joaquim e na estrada principal
que dá acesso a Quintilianos.

AMPLIAÇÃO E REFORMA DO DESTACAMENTO POLICIAL
Melhoria de toda infraestrutura interna, ampliação e cobertura da garagem e instalação de grades para maior segurança dos profissionais. Também foi realizada a reforma do quartel para melhor conforto.
Além dos imobiliários novos.

Posto Policial antes da melhoria realizada pela prefeitura

Melhoria feita no Posto Policial

Reforma do quartel

NOVOS BANHEIROS DA
QUADRA POLIESPORTIVA
A quadra poliesportiva Manoel José de Oliveira,
recebeu dois novos banheiros com vestiário,
para melhor atender os atletas que praticam

esportes na quadra, e também os eventos que são
realizados na mesma. A quadra tem capacidade
para receber mais de 200 pessoas.

SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DE OLARIA

A população será beneficiada com uma
nova rede de abastecimento de água. As
obras já iniciaram. A captação foi na fazenda

Santa Cruz de propriedade do Sr. José Alves,
onde será construída uma barragem. A rede
adutora tem em média 3200 metros e a água

chegará a cidade por gravidade. Foi adquirido
um reservatório com capacidade de 50.000
litros. Esta é uma grande conquista para os

olarienses que há anos sofrem com a falta
de água, principalmente nos períodos de
estiagem.
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TURISMO

CARVALHOS

COMEÇA O PROCESSO DE RESTAURAÇÃO DA ANTIGA
ESTAÇÃO DO TREM EM CARVALHOS

Da redação: Bruno Fonseca

O projeto a "Antiga Estação do Trem" da
Secretaria Municipal da Cultura foi aprovado pela
Secretaria Estadual da Cultura (SECMG), com o
objetivo de restaurar o mais antigo Patrimônio
Histórico Cultural de Carvalhos que ainda está
em pé.
A obra resgata a memória do Trem que
alavancou o desenvolvimento da cidade que teve
sua construção provável em 1910, visto que outro
patrimônio histórico da cidade, Igrejinha de Nossa
Senhora Aparecida datada de 1888 foi demolida
e construída outra no lugar. O objetivo inicial é

Crédito: Professora Ludmila Vilela Amaral

tornar o espaço no Centro Cultural de Carvalhos
e em um Centro de informação ao turista (CAT),
além de instalar a Biblioteca Municipal.
Segundo o Secretário de Cultura de Carvalhos,
Ludvick Vilela Amaral “após a restauração o
objetivo é conseguir trazer locomotiva e vagões
para exposição. Os vagões já conseguimos a
doação, porém falta recursos para traze-los e
restaura-los’’, contou Ludvick.
Ainda de acordo com o Ludvick, a Secretaria
de Cultura de Carvalhos está em contato com o
DNIT em Belo Horizonte para conseguir trazer
a locomotiva para o município. O Secretário
de Cultura conta que a utopia do projeto seria

resgatar o funcionamento do trem “a Utopia
seria voltar a funcionar como Trem Turístico
ligado a cidade de Carvalhos a Estação desativada
de Silviano Brandão no município de Liberdade.
O trecho hoje tornou estrada de terra para a
chegada nas propriedades rurais que margeiam
a antiga linha de trem, porém não há nenhuma
obra ou empecilho que impeça a colocação dos
trilhos e dormentes”, contou Ludvick.
O último trem que correu em Carvalhos
foi em 30 de junho de 1977, deixando muitas
saudades em todos carvalhenses. No livro
“Raízes de Carvalhos”, do Historiador e Professor
Lourenço Motta Amaral destaca que “Em 12 de

Crédito: Ludvick

Agosto de 1903 chegam os trilhos da Estrada de
Ferro Sapucay, depois chamada, sucessivamente,
Rede Sul Mineira, Rede Mineira de Viação,
Viação Férrea Centro Oeste e Rede Ferroviária
Federal S.A. A estação foi instalada em um vagão
pelo agente Gastão de Souza Pires, no Governo
de Francisco Salles. Mais tarde, foi construída
uma estação definitiva seguindo o modelo das
estradas de ferro inglesas”, no livro “Raízes de
Carvalhos’’, página 31, 2ª Edição da Editora Bom
Pastor.
Assim que a SECULT der o aval, as obras serão
iniciadas, com previsão de no mínimo seis meses
para a execução.

Crédito: Ludvick

Antiga estação de Carvalhos

Crédito: Ludvick

Fotos da Estação nos dias de hoje

REGIÃO

SUL DE MINAS RECEBE A VISITA DO DEPUTADO
ESTADUAL GUSTAVO MITRE E AUTORIDADES
ACOMPANHAM O MOMENTO
São Lourenço, São Sebastião do Rio Verde, Pouso Alto, Passa Quatro e Itanhandu foram algumas das cidades que receberam a visita
Da redação: Priscila Silva

Em 11 de novembro houve um encontro
especial para a região, o deputado estadual
Gustavo Mitre, vice-presidente da Comissão
Pró-Ferrovias da Assembleia Legislativa de
Minas Gerais; o prefeito de São Sebastião
do Rio Verde, Sandro Lisboa; o vice-prefeito
Cacau; prefeito de Pouso Alto, Juliano Claudio;
prefeito de Passa Quatro, Antonio Claret Mota
Esteves, o ex-prefeito de São Sebastião do
Rio Verde, José de Souza Rabelo (Raimundo),
Cristina Motta, gestora da ATAM, vereador
Betão; Jorge e Bruno Sanches, dirigentes da
ABPF; Omar Barroso, secretários e convidados
estiveram em um passeio teste no trajeto de
São Lourenço a São Sebastião do Rio Verde. Os
convidados puderam apreciar o passeio até a
estação de Américo Lobo e verificaram como
estão os procedimentos para a conclusão da
obra. Entre as emoções vivenciadas pelos
presentes foi a parada sobre a ponte do Rio
Verde, que foi um momento de êxtase e
contemplação da bela natureza.
“O que estamos trazendo para nossa região
vai alavancar a parte econômica, turística,
gastronômica, e muito mais. Se ocorrer
tudo bem, e com a liberação da segunda
parcela, com o bom andamento das obras,
inauguraremos a restauração no dia 1º de
março de 2020. A população está emocionada
de ver esse trem percorrendo novamente os
trilhos”, mencionou o prefeito Sandro Lisboa
Martins, de São Sebastião do Rio Verde.
O deputado estadual Gustavo Mitre falou
de como foi o passeio teste, “uma viagem no

tempo que não pertencíamos ainda, voltando
na história de 1884, ferrovia inaugurada por
Dom Pedro II, e hoje nós fazemos essa viagem
novamente, colocando o Brasil nos trilhos de
volta. Momento emocionante, ímpar e vamos
continuar nossa luta para que se estenda esse
trem turístico até Passa Quatro”, revelou o
vice-presidente da Comissão Pró-Ferrovias da
Assembleia Legislativa.
“Estamos muito satisfeitos de participar
desse primeiro trecho e esperamos, com o
apoio do deputado estadual Gustavo Mitre,
continuar esse trabalho para que a gente
possa, através do apoio da Assembleia
Legislativa, do deputado estadual Gustavo
Mitre, do deputado estadual João Leite, que
a gente possa estar angariando recursos para
poder dar continuidade a esse projeto que
é importantíssimo para o turismo de Passa
Quatro, para o turismo de Minas Gerais,
que é a afinidade de Minas Gerais, o trem é
fundamental, e para o turismo Brasil. Nós
precisamos dessa alavanca para que possamos
desenvolver, e que o nosso povo possa ter
mais recursos financeiros, para que possamos
crescer e melhorar a qualidade de vida de
todos”, deseja o prefeito de Passa Quatro,
Antonio Claret Mota Esteves.
O diretor-presidente da ABPF – Associação
Brasileira de Preservação Ferroviária, Bruno
Sanches, revelou sobre o significado do
momento “Uma vitória muito grande! A
regional da ABPF foi criada para a preservação
dessa ferrovia, com 170 quilômetros
construídos somente 20 quilômetros estão
preservados. Ver mais um trecho recuperado,
mais vinte entrando, é importante. Orgulho

estar participando isso”. Bruno Sanches ainda
informou sobre a preparação, com verificação
e testes antes, “praticamente são 30 anos que
os trilhos não recebiam um trem, e de passeio,
mais de 40 anos”, completa.
Cristina Motta, gestora da ATAM, mencionou
que “não podia estar mais feliz, 20 anos de
sonho desde a criação da Associação, emoção
grande”. Ainda durante a visita a gestora da
ATAM – Associação Terras Altas da Mantiqueira,
fez um apelo quanto à preservação e
valorização do Rio Verde, que corta boa parte
da extensão da ferrovia. Salientou ainda que
sobre o primeiro nome dado na época foi
‘Ferrovia do Rio Verde’. “A nossa ferrovia ela
margeia o Rio Verde desde Itanhandu até Três
Corações, e pedi aos prefeitos, em forma de
apelo, que a nossa causa do Rio Verde seja
incorporada a esse projeto e todos passassem
a cuidar melhor do nosso Rio Verde. Senti que
esse compromisso foi assumido, não podemos
abrir mão. E de agora em diante vamos passar
a chamar a nossa ferrovia de ‘Ferrovia do Rio
Verde’”, revelou Cristina Motta.
O ex-prefeito José de Souza Rabelo
(Raimundo), um dos primeiros a idealizar o
retorno do trem, desde a sua gestão à frente
da Prefeitura Municipal de São Sebastião do
Rio Verde, também esteve no passeio teste
e revelou sua emoção. “Estou sentindo a
realidade desse projeto e que vai alancar muito
nossa querida São Sebastião do Rio Verde, e
depois ir até Passa Quatro. Se Deus quiser, vai
alavancar o turismo em nossa região”, frisou o
ex-prefeito Raimundo.
Muitos puderam apreciar o passeio teste,
entre eles estiveram Márcio Negreiros Pereira

que contribuiu para a preservação da estação
Américo Lobo, e revelou ser “muito bom o
passeio, de muita emoção”. Já as irmãs Márcia
Negreiros Nogueira e Maria Salete Negreiros
Nogueira de Castro, durante o passeio teste
puderam relembrar da juventude onde faziam
o trajeto na ferrovia para estudar. “Grande
lembrança, desde o tempo de nosso avô que
morava na Estação. Antes, os usuários do
trem davam balas para as crianças, e sempre
corríamos ao encontro da locomotiva”,
relembram as irmãs, já fazem planos de reunir
todas as sete irmãs e um irmão para o belo
passeio.
Após o passeio teste, o deputado pôde
ir nos municípios de Pouso Alto, Passa
Quatro e Itanhandu conhecer o trabalho de
cada município envolvendo-se na causa do
retorno do trem na região. Em Itanhandu,
o parlamentar encontrou-se com o prefeito
Evaldo de Barros, vereadores, lideranças e
a população, e juntos fizeram um abraço
simbólico à Estação Ferroviária. Já na Câmara
Municipal, o deputado estadual recebeu
uma Moção de Agradecimento diante a
atuação parlamentar em prol do município
de Itanhandu. “Agradeço ao presidente da
Câmara, Vereador Cleberson José Guimarães e
aos demais vereadores co-assinantes: Jeferson
Rubens, Luiz Cláudio Paçoca, Éder de Almeida,
Elson Delfim, José Aldair, Sérgio Adriano
e Paulo Henrique Monteiro. Fiquei muito
lisonjeado com a homenagem e reitero que
os itanhanduenses podem contar comigo em
nosso espaço da Assembleia Legislativa e que
o mandato seja uma extensão de Itanhandu!”,
mencionou o deputado.

Crédito: Ascom Deputado Estadual Gustavo Mitre

Carlos Bispo, engenheiro agrônomo responsável pela
licença ambiental do trecho São Sebastião do Rio
Verde / São Lourenço; vice-prefeito de São Sebastião
do Rio Verde, Cacau; deputado Gustavo Mitre; exprefeito Raimundo; prefeito Sandro; prefeito Juliano,
Prefeito Claret; Omar Barroso; engenheiro Ricardo e
Cristina Motta

O passeio teste de São Lourenço a Estação de Américo
Lobo, em São Sebastião do Rio Verde foi muito
apreciada

Em Itanhandu, o parlamentar encontrou-se com o
prefeito Evaldo de Barros, vereadores, lideranças e
a população, e juntos fizeram um abraço simbólico à
Estação Ferroviária

Coordenador de Turismo e Cultura de Pouso Alto, Luís
Cláudio de Carvalho; secretário de Cultura e Turismo
de São Sebastião do Rio Verde, Tomaz Biasi; prefeito
Sandro; prefeito Juliano; deputado estadual Gustavo
Mitre, prefeito Claret e Cristina Motta

Crédito: Ascom Deputado Estadual Gustavo Mitre

Todos de São Sebastião do Rio Verde celebram a
importante conquista ao município

Uma especial visita em Passa Quatro

Vice-prefeito de São Sebastião do Rio Verde, Cacau;
Márcio Negreiros; o ex-prefeito Raimundo; prefeito
Sandro e o deputado estadual Gustavo Mitre

Já na Câmara Municipal, o deputado estadual recebeu
uma Moção de Agradecimento diante a atuação
parlamentar em prol do município de Itanhandu
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ESPORTE

ITANHANDU

O

4° CIRCUITO JOPAN DE VÔLEI EM ITANHANDU

Da redação: Bruno Fonseca

As emocionantes partidas foram transmitidas
ao vivo no Facebook do Jornal Panorama. Diego

de Carvalhos colocou toda sua emoção. Perdeu?
Confira lá!

Ginásio Poliesportivo Prefeito
Aristófanes Gomes Mendes,
em Itanhandu foi o palco do
4° Circuito Jopan de Vôlei que
ficou na história. As equipes
demonstraram muita garra e espírito de equipe.
Cruzília foi o grande destaque da competição com
o título no masculino sub-17 e no feminino.
O coordenador e árbitro dos jogos JOPAN,
Bruno Moraes fez um panorama geral da
competição “A competição foi muito bem
disputada, com um nível bem parecido entre
as equipes. Cruzília conseguiu se sobressair um

pouco nas duas categorias. Gostaria de agradecer
a estrutura da cidade que recebeu muito bem os
jogos. A Secretaria de Esportes, através do Dênis
e do Professor Kevin deram total apoio’’, contou
Bruno Moraes.
No feminino Cruzília venceu Passa Quatro por
3 sets a 0 e repetiu o placar na decisão contra
Itanhandu, que ficou na segunda posição. A
grande destaque do torneio feminino foi Tânia
Aparecida.
Já no masculino, a partida entre Cruzília e
Itamonte decidiu o JOPAN de Itanhandu. Pedro
Henrique Noronha Matias foi o destaque do
torneio masculino e grande nome da vitória por 3
sets a 0 contra Itamonte.

Equipe de Cruzília vencedora do torneio feminino

Equipe de Itanhandu vice do torneio feminino

Equipe de Cruzília campeã do torneio masculino

Itamonte ficou na segunda posição

A grande destaque do torneio feminino foi
Tânia Aparecida

Pedro Henrique Noronha Matias foi o destaque do
torneio masculino

PASSA QUATRO

FINAL DO CAMPEONATO DE FUTEBOL AMADOR 2019
Final do Campeonato de Futebol Amador 2019 reúne 700 torcedores Confira os resultados do campeonato que envolveu 220 atletas durante os jogos
Os times Catanga (Primeira Divisão) e o
Atlas (Segunda Divisão) foram os campeões do
Campeonato Municipal de Futebol Amador 2019
realizado pela Secretaria Municipal de Esportes do
Município de Passa Quatro. Com o campeonato
inteiro marcado por muito entusiasmo das
torcidas, a final conseguiu reunir mais de 700
pessoas no Estádio Municipal de Passa Quatro.
O secretário Municipal de Esportes, Claudinei
Fonseca (Sena), comemorou junto com os
atletas o sucesso do campeonato, que tem efeito
transformador em diversos aspectos da vida dos
jogadores, uma vez que proporciona mais saúde,
sociabilidade e postura ética a todos. "Envolvemos
aproximadamente 220 atletas, um número
representativo e que pode ainda se multiplicar
com essa energia contagiante que eles transmitem
a todos", comentou Sena. Confira os Resultados!

CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL
AMADOR 2019 - PRIMEIRA DIVISÃO
1º Catanga; 2º Catania; 3º São Jorge; 4º
Pinheirinhos; 5º Papo Seco

Drinks; 5º União; 6º Feira

CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL
AMADOR 2019 - SEGUNDA DIVISÃO PRÊMIOS INDIVIDUAIS
Destaque: Juninho Castilho (Catanguinha);
Artilheiro: Estevão (Catanguinha); Goleiro menos
vazado: Petric Moreno (Atlas); Revelação: José
Henrique (Atlas)

CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL
AMADOR 2019 - SEGUNDA DIVISÃO
1º Atlas; 2º Catanguinha; 3º Sapé Madri; 4º Miami

CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL
AMADOR 2019 - PRIMEIRA DIVISÃO PRÊMIOS INDIVIDUAIS
Destaque: Gustavo Silva (Catania); Artilheiro:
Maquel Silva (Catanga); Goleiro Menos Vazado:;
André Valentim (Catanga); Revelação: João Lucas
Nobre (Catania)

Atlas

Catanga

Catanguinha

Catania

Feira

Miami Drinks

Papo Seco

Pinheirinhos

São Jorge

Sapé Madri

União

Ruan Silva capitão do Catania

Petric moreno - goleiro menos vazado da segunda
divisão (Atlas)

Maquel Silva artilheiro da primeira divisão(Catanga)

Lucas Costa capitão do atlas

Juninho Castilho melhor jogador da segunda divisão
(Catanguinha)

José Henrique revelação da segunda divisão (Atlas)

João Lucas Nobre revelação da primeira divisão (Catania)

Gustavo Silva melhor jogador da primeira divisão (Catania)

Estevão artilheiro da segunda divisão (Catanguinha)

Eduardo Castilho capitão do Catanguinha

Diogo Costa capitão do Catanga

André Valentim goleiro menos vazado da primeira
divisão (Catanga)

Fonte e fotos: Prefeitura Municipal de Passa Quatro
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GERAIS

BAEPENDI

DEPUTADO ESTADUAL E EX-GOVERNADOR DE MINAS
VISITAM BAEPENDI
Deputado Estadual Betinho Pinto Coelho e seu pai, Alberto Pinto Coelho encontraram-se com lideranças
Em 29 de novembro, o Deputado Estadual
Betinho Pinto Coelho juntamente com seu pai,
Alberto Pinto Coelho, ex-Governador de Minas,
estiveram em uma especial visita ao município
de Baependi. Na oportunidade conheceram

a sede do JORNAL PANORAMA, onde foram
recepcionados pela diretora-presidente, Karla
Danitza Velásquez, que os convidou para
conhecer os setores do jornal e sua equipe de
trabalho, na ocasião os políticos concederam

uma entrevista ao jornalista Bruno Fonseca.
Após seguiram para o Espaço de Eventos
Manacá, onde um encontro com café foi
agendado com diversas lideranças do
município.

Foi um encontro bastante significativo
com trocas de experiências, onde todos
puderam expor as dificuldades enfrentadas
e a discussão de possíveis soluções para as
necessidades.

A diretora-presidente do JORNAL PANORAMA, Karla
Danitza Velásquez recebeu a visita do assessor José
Emilio Afonso, Totonho Lelo, Deputado Estadual
Betinho Pinto Coelho, ex-Governador de Minas Gerais,
Alberto Pinto Coelho e o vereador Raphael Pepino

O jornalista do JORNAL PANORAMA, Bruno Fonseca
entrevistando o Deputado Estadual Betinho Pinto
Coelho e seu pai o ex-Governador de Minas, Alberto
Pinto Coelho

Café com Deputado Estadual Betinho Pinto Coelho,
diretora-presidente
do
JORNAL
PANORAMA,
proprietária do espaço de eventos Manacá, Dona
Leninha e o ex-governador de Minas, Alberto Pinto
Coelho

Momentos do encontro das lideranças tomando café
no espaço de eventos Manacá

SERITINGA

MARCANTES CONQUISTAS AO PROJETO CRAS NO
TATAME DE SERITINGA

Mais uma vez o Projeto CRAS no Tatame de
Seritinga tem muito a comemorar. A equipe conquistou mais títulos em sua nova participação em
etapas. E essa ocorreu no dia 24 de novembro,
o Projeto que tem sob o comando da Sensei Isis
Oliveira, participou da 7° Etapa do Circuito Sul Mi-

neiro de Judô, na cidade de Itamonte. Mais uma
vez os alunos deram um show nos tatames e se
destacaram em meio a grandes judocas do Sul de
Minas e entorno paulista.
O evento contou com a participação de aproximadamente 300 atletas de 19 agremiações.

Com o excelente resultado dos alunos, o Projeto
alcançou a 5° colocação no ranking geral.
Um resultado que é conquistado através do
trabalho, dedicação e seriedade dos seus profissionais e de seus alunos. O Projeto CRAS no Tatame de Seritinga agradece a Prefeitura Municipal

de Seritinga e ao CRAS, pelo constante apoio e
colaboração que geram resultados importantes e
valiosas conquistas aos alunos.
Fonte: Projeto Cras no Tatame
Fotos: Sensei Isis Oliveira

ITAMONTE

ITAMONTENSE TERMINA JOGOS ESCOLARES DA
JUVENTUDE EM 5° LUGAR NA CATEGORIA JUDÔ
A final dos Jogos Escolares da Juventude,
aconteceu no dia (16) de novembro, na cidade
de Blumenau, Santa Catarina, contou com a
participação promissora da atleta itamontense,
Maria Eduarda Lisboa, treinada pelo SENSEI
Alexandre Cristiano Silva.
Maria Eduarda se destacou nas etapas
anteriores e foi a Grande Campeã dos Jogos
Escolares de Minas Gerais. Conquista que garantiu
a vaga para a etapa final, em que a disputará
com judocas de todo o Brasil, Maria Eduarda
conquistou a 5° colocação geral na categoria
Judô, mostrando a força e o grande trabalho que
vem sendo realizado pela Secretaria de Esportes e

por toda equipe técnica. Parabéns Maria Eduarda,
Itamonte se orgulha de você!
Fotos e fonte: Prefeitura Municipal de
Itamonte

ALUNOS PARTICIPAM DE ENCONTRO DE EDUCAÇÃO
PATRIMONIAL NA CASA DA CULTURA
A Casa da Cultura "Liberato Torino" promoveu
na manhã do dia (21) de novembro um Encontro
que discutiu o tema "Cultura - Patrimônio
Imaterial do Homem". A palestra, ministrada pelo
Prof. Me. Vagner Luiz da Fonseca foi conduzido
de forma aberta, para que os alunos pudessem
participar, acrescentando comentários e fazendo
questionamentos pertinentes ao tema.
Estiveram presentes alunos do Centro Cultural

Clotilde Framil, da Escola Municipal Pe. Dr. João
Scotti e do Educandário São Francisco de Assis.
O evento teve como objetivo salientar aos
alunos a importância da preservação dos bens
materiais e imateriais do nosso município, visando
resguardar nossa história e memória.
Fotos e fonte: Prefeitura Municipal de
Itamonte

OBRAS: RUA DÁRIO AUGUSTO GUEDES RECEBE
MELHORIAS EM SEU CALÇAMENTO E NA REDE PLUVIAL
A Secretaria de Infraestrutura, Transportes e
Serviços Públicos, está trabalhando sem parar,
com intuito de oferecer a nossa população uma
infraestrutura de qualidade.
A Rua Dário Augusto Guedes, no Bairro
Morada do Bosque, está sendo preparada pelos

colaboradores da prefeitura, que atuam na
melhoria de seu calçamento, além da manutenção
e adequação na rede pluvial.
Fotos e fonte: Prefeitura Municipal de
Itamonte
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ALUNA DA ESCOLA MUNICIPAL ATAUALPA DUQUE
PARTICIPA DA OLIMPÍADA DE LÍNGUA PORTUGUESA
Pela segunda vez a escola participa da Olímpiada
O professor de Língua Portuguesa Denilson
Antônio de Souza, levou pela primeira vez seu
aluno Mateus Camilo de Oliveira Gomes, do
sétimo ano do ensino fundamental, na final da
Olímpiada, no ano de 2014. Com o texto de tema:
“Magia natural de se viver”, a escola naquele
ano foi semifinalista e a entrega das medalhas
ocorreram em Maceió.
Neste ano, o professor Denilson, após cinco
anos, voltou a fazer a inscrição na Olímpiada de
Língua Portuguesa – Escrevendo o Futuro - 2019
e realizou com os alunos uma oficina de texto
entre fevereiro e agosto deste ano, com os alunos
do sexto ano. O cronograma e materiais foram
sugeridos pela equipe da Olimpíada.
O texto semifinalista foi “Trilhas da vida”,

da aluna Juliana Gabriella de Moura Rodrigues,
a redação passou por uma comissão Escolar
Municipal e Estadual. O encontro para a realização
das oficinas e a entrega das medalhas foi em São
Paulo, nos dias 28, 29 e 30.
O professor Denilson ainda participou do
“Relato de prática”, em que foi exposto as
reflexões sobre o que ocorreu durante a escrita
das produções dos textos dos alunos. Com o título
“Nas práticas de leitura e de escrita: somos todos
palavras”, o relato do professor Denilson ficou
entre os quatros melhores do país.
“Dizer que estamos felizes por chegarmos
entre os melhores de todo o país é muito
pouco. Faltam palavras para descrever o quão
significante é ser reconhecido nacionalmente,

Portuguesa Denilson Antônio de Souza

e conviver durante três dias, com professores e
alunos de todos os cantos do Brasil é muitíssimo
enriquecedor”, conclui o professo Denilson
Antônio de Souza.
Fotos e informações: Professor de Língua

Professor Denilson Antônio de Souza juntamente aos
professores

Aluna Juliana Gabriella e o Professor Denilson Antônio
na Olímpiada de Língua Portuguesa – Escrevendo o
Futuro – 2019

VIRGÍNIA

QUARTA EDIÇÃO DA FEIRA DE TROCA DE LIVROS
EM VIRGÍNIA
Em 9 de novembro, das 18h às 21h, na Escola
Estadual Delfim Moreira, em Virgínia, aconteceu
mais um evento de troca de livros, em sua quarta
edição, realizado pelo grupo CIA. CULTURAL
VIRGINENSE em parceria com a escola que sediou
o mesmo. Além da já tradicional troca de livros,
houve também uma apresentação teatral local
sobre a preservação do meio ambiente, música
com a banda Roses Mob, também de Virgínia,
e o ponto alto da festa, um bate-papo sobre a
importância do livro e da leitura com os escritores
convidados Guiomar Paiva Brandão, Adriano
Santos e Eldes Saullo.
O ex-secretário de cultura de Itanhandu,
Renato Carneiro, também esteve presente com o
novo trabalho artístico, fortalecendo ainda mais
as manifestações culturais em nossa região. O
youtuber Albano Ivo foi o convidado local para
a roda de conversa, que também contou com
os escritores Alípio Soares, Terezinha Maria
Henriques Paiva e José Antônio Coimbra.

Os vereadores Antônio José Ribeiro e
Maurício Varella Mendes foram os representantes
do poder público que estiveram presentes,
demonstrando respeito e apoio a um projeto
que visa formar cidadãos críticos e pensantes.
Todos os que prestigiaram o evento puderam
desfrutar de uma tarde-noite repleta de atrações
culturais, onde o conhecimento foi celebrado
com maestria pelos relatos dos escritores e suas

obras, nas apresentações e nos livros dispostos
nos corredores da escola.
O evento contou também com sorteio de
diversos livros e um riquíssimo varal literário, com
poemas de autores virginenses. Ao grupo CIA.
CULTURAL VIRGINENSE, resta agradecer à Escola
Estadual Delfim Moreira e seus funcionários,
professores e alunos que não mediram esforços
para que tudo acontecesse, principalmente à

diretora Dalva Maria Alkimim e à vice-diretora
Gisele Caetano pelo apoio incondicional. E a toda
a população que ajudou de alguma forma, o nosso
muito obrigado. Estamos no caminho certo rumo
a um futuro onde as crianças de hoje se tornarão
leitores assíduos e seres humanos melhores.
Fotos e fonte: Maximiliano Augusto da Silva
(CIA. CULTURAL VIRGINENSE)

Quarta Feira de Livros de Virgínia

INGAÍ

CRAS PROMOVE PASSEIO NA ECOLÂNDIA EM LAVRAS
Cras promove passeio na Ecolândia em Lavras
O CRAS organizou um passeio no Centro
de Educação Ambiental da Polícia Militar
“Ecolândia”, na cidade de Lavras. O momento
foi de muita diversão e também rico em

conhecimento as crianças puderam aprender
mais sobre nosso meio ambiente e o cuidado
com os animais.
O passeio teve como objetivo proporcionar
uma nova experiência fora de seu ambiente

social e, assim, colaborar no processo de
aprendizagem e na interação e do convívio
comunitário.
A visita contou com diversas atividades
incluindo a trilha interpretativa de Meio

Ambiente, com paradas em vários pontos da
mata ali existente, puderam atravessar a ponte
móvel e conhecer as dependências da 6ª Cia PM
Independente de Meio Ambiente e Trânsito.
Fonte e fotos: Prefeitura Municipal de Ingaí

As crianças puderam aprender mais sobre nosso meio ambiente e o cuidado com os animais

PREVENÇÃO: NOVEMBRO AZUL
A Secretaria Municipal de Saúde, juntamente
com o PSF Antônio da Costa Martins, realizaram
em parceria com o laboratório IPD, o mutirão

do Novembro Azul, de prevenção ao câncer de
próstata.
Durante o evento teve palestra sobre a

prevenção, sinais e sintomas do câncer de
próstata com a enfermeira Thelma. O mutirão
contou com participação de cerca de 110 homens

a partir dos 45 anos. Foram realizados exames de
PSA (Antígeno prostático específico).
Fonte e fotos: Prefeitura Municipal de Ingaí
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VIRGÍNIA

INAUGURAÇÃO DA ‘PONTE DA AMIZADE’
A ponte fica na divisa entre Virgínia e Delfim Moreira
Da Redação: Nara Almeida
Na manhã de sexta-feira, 15 de novembro,
uma missa celebrou a inauguração da ponte
entre as cidades de Virgínia e Delfim Moreira,
toda comunidade esteve com muita alegria
confraternizaram juntos a amizade entre os dois
municípios. Após a missa autoridades presentes
falaram sobre a importância de inaugurar a
"Ponte da Amizade". Estiveram presentes o
prefeito Kadu de Virgínia, prefeito Fernando de
Delfim Moreira, o deputado Federal Odair Cunha
e Valdinei, representante do deputado Estadual
Ulysses Gomes, vereadores e secretários também
prestigiaram o momento.
“O que nos fala uma ponte, segundo o
Papa Francisco ‘Aqueles que constroem muros
acabaram presos pelos muros que construíram,

mas aqueles que constroem pontes vão muito
avante’. Essa ponte que iremos inaugurar como
ponte da Amizade nos leve sempre mais a fazer
amigos e a cultivar amizades, e que sejamos asas
de anjos na vida uns dos outros, e que Deus e
Senhora Aparecida nos ajude a estreitar nossos
laços de amizade”, destacou o padre Gilberto
durante sua homilia na celebração antes da
inauguração da Ponte da Amizade.
O prefeito Kadu agradeceu a presença de
todas autoridades presentes e a comunidade
local. “Esse é um momento de só agradecer, a
Deus e Nossa Senhora Aparecida por esta obra
que hoje inauguramos, agradecer ao padre
Gilberto pelas palavras. Agradeço principalmente
a comunidade do Mogiano que esperaram com
paciência a conclusão da obra, não é fácil, sei
das dificuldades que vocês todos passaram, mas

Missa em comemoração a inauguração da ‘Ponte da Amizade’, com as autoridades e comunidade presente

Padre Gilberto fazendo a benção da ‘Ponte da
Amizade’

Deputado Federal Odair Cunha, prefeito de Delfim
Moreira Fernando, Prefeito de Virgínia Kadu, e
Valdinei representando o deputado Estadual Ulysses
Gomes, comemorando a inauguração da ‘Ponte da
Amizade’

depois de muita luta e apesar da crise financeira
e a crise ética e moral que o país passa e a gente
vem superando a cada dia e a cada momento.
Conte conosco sempre”, disse Kadu, prefeito de
Virgínia.
“Todas as vezes a comunidade reivindicava,
pedia e insistia, então a conquista é de vocês e
a obrigação é nossa. Eu fico feliz em podermos
celebrar juntos essa obra da ‘Ponte da Amizade’,
e que ela sirva para estreitarmos mais ainda os
nossos laços de amizade”, ressaltou o Deputado
Federal Odair Cunha.
“Nós prefeitos e deputados trabalhamos para
o povo, e tudo que conseguimos hoje foi com
muito esforço, e agradecemos a comunidade pela
paciência e também ao prefeito Kadu que juntos
realizamos essa obra”, falou o prefeito Fernando,
de Delfim Moreira.

Após a celebração, teve a benção da ponte
realizada pelo padre Gilberto, logo a comunidade
de ambos os munícipios confraternizaram o
momento.

“Ponte da Amizade” inaugurada entre as cidades de
Virgínia e Delfim Moreira

Momento em que o Padre Gilberto juntamente as autoridades e comunidade vão realizar a inauguração oficial
e benção da ponte

Prefeito de Delfim Moreira Fernando; Deputado
Federal Odair Cunha; Padre Gilberto; Prefeito de
Virgínia, Kadu; Valdinei, representando o deputado
Estadual Ulysses Gomes, vice-prefeito de Delfim
Moreira, Celiandro; na inauguração da ‘Ponte da
Amizade’

Prefeito Kadu junto sua esposa Magdala
comemorando a inauguração da Ponte da Amizade
com a comunidade do Mogiano

PASSA VINTE

PREFEITO LUCAS NASCIMENTO REVELA ANDAMENTO DA
OBRA DE PAVIMENTAÇÃO DA PRINCIPAL VIA DE ACESSO
DE PASSA VINTE
Ainda em entrevista, o prefeito revela sobre as ações realizadas no município
O trabalho em prol do município de Passa
Vinte é constante pela atual administração
municipal, que vem desenvolvendo um trabalho
sólido, com o objetivo de destinar mais qualidade
de vida a população.
Entre as novas ações da Prefeitura Municipal
ocorre a obra de pavimentação na principal via de
acesso que liga o município ao Estado do Rio de
Janeiro, a MG-815. Com três meses de obra podese notar o grande empreendimento realizado,
com infraestrutura de qualidade que deixa o
local totalmente adequado para o deslocamento
de seus usuários, seja por qualquer meio de
transporte.
São cinco quilômetros de estradas, onde
cerca de um quilometro e meio já receberam
a pavimentação que é feita com blocos
intertravados de alta qualidade que possibilita
um calçamento com durabilidade.
A obra foi iniciada após o Governo de Minas
ter concedido o domínio da rodovia a Prefeitura
Municipal de Passa Vinte. Agora, o município
é responsável pela localidade e pôde realizar a
obra que é financiada com recursos próprios. O
investimento na localidade era esperado por anos
pelos moradores e usuários, que demonstram
seu agradecimento em toda a oportunidade.
O trabalho realizado tem ocorrido a todo
vapor sendo colocado cerca de 10 mil peças de
blocos intertravados por dia. O serviço manual
requer cuidados específicos e o zelo que cada
trabalhador destina no empreendimento é
notório, sendo executado com muita atenção
e carinho. O compromisso com a obra também
busca proteger a natureza, pois o material

Prefeito Lucas em entrevista

utilizado proporciona que o meio ambiente
tenha prioridade, evitando-se o assoreamento
no leito dos rios e lagoas.
Em entrevista, o prefeito Lucas Nascimento
de Almeida informa as ações realizadas na
execução da obra que foi muito esperada pela
população “era uma questão de necessidade,
sendo o principal acesso da cidade de Passa
Vinte, na divisa com o estado do Rio de Janeiro,
mais de 80% de nossa população desloca por esse
trajeto devido ao serviço e outras necessidades”,
destaca o prefeito.
“A obra ajudará muito a economia do nosso
município”, frisa o prefeito Lucas que observou
sobre a conquista ao passar a obra para o domínio
do município. “A obra esteve sobre o domínio
do Governo do Estado durante muito tempo,
conseguimos passar a obra para o domínio do
município e com recursos próprios estamos
realizando a obra”, revela o prefeito.
“Deus continua nos abençoando e estamos
recebendo um recurso extra no município
sobre a ferrovia, e agora com a nova lei, todos

os municípios que forem impactados pela
linha férrea recebem esse recurso, a questão
da Compensação Financeira pela Exploração
de Recursos Minerais – CFEM. Esse recurso
ajudará muito para a conclusão dessa obra.
Tínhamos o sonho, tínhamos o projeto, e até
então faltava o recurso e hoje, com as economias
que o município tem realizado juntamente
com o CFEM, estamos trabalhando em prol da
população passavintense, no maior sonho de
nosso município e que Deus nos abençoe para
que a conclusão dessa obra possa ser realizada
o mais breve possível”, informa o prefeito Lucas.
Ainda diante a obra, o prefeito informa que
tem a meta de conclusão da obra: até o final do
primeiro semestre de 2020. Durante a entrevista,
prefeito Lucas ressaltou sobre as realizações
do município, como: melhorias na área da
saúde, com médico 24 horas, com renovação
da frota de saúde; educação com avanços, polo
a distância; em obras construção de pontes,
acessos a zona rural arrumados, entre tantas
ações que possibilitam o bem estar de todos os

passavintenses.
“Não podemos pensar em melhorias as coisas
tem que melhorar, caminhar, mas sem afetar o
povo. A gestão pública tem que pensar no povo
em primeiro lugar. Nosso município é totalmente
rural, nossa economia vem do setor rural. Passa
Vinte é um dos maiores produtores de leite
da região”, lembra o prefeito. Sobre a gestão,
prefeito Lucas revela que desde o princípio
realizaram uma economia, “implantamos o
pregão onde compramos dos fornecedores mais
baratos, nisso conseguimos economizar muito,
administrar bem o que é do povo para atender
bem o povo”, completa.
Ao final da entrevista prefeito Lucas agradece
a Deus, a todos os servidores municipais, a todo o
secretariado e a toda a população passavintense
pela ajuda que tem destinado. “Sem união não
chegamos a lugar nenhum. A palavra de Deus
fala ‘Reino desunido não prospera’, precisamos
ter união e caminhar de mãos dadas para que as
coisas possam funcionar melhor. E Deus tem nos
abençoado dessa forma”, finaliza.

Já foram calçados mais de um quilometro e meio da MG-815, que liga o Passa Vinte ao Estado do Rio de Janeiro

A obra segue em ritmo intenso
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NATAL

SOLEDADE
DE MINAS

NATAL DE LUZ: CENTENAS DE PESSOAS FORAM ATÉ A
ESTAÇÃO PARA RECEBER O BOM VELHINHO
Papai Noel chega em Soledade de Minas de trem e faz alegria das crianças
Da Redação: Nara Almeida
Na noite deste sábado dia (30) de novembro,
Soledade de Minas recebeu a chegada do bom
velhinho que veio de trem. A estação ficou
repleta de crianças e famílias que prestigiaram
o encanto natalino. As crianças receberam
brinquedos e à noite foi de muita alegria e
emoção para todos que participaram.
Natal de Luz do ano de 2019 foi organizado
pela Coordenaria de Turismo, através da
Prefeitura Municipal e Câmara Municipal.
Participaram do momento a vice-prefeita
Rosângela e o Coordenador de Turismo
Alexandre Veloso, os vereadores estiveram
presentes para prestigiar o evento, chefes

de setores municipais também marcaram
presença.
“Natal é Luz. É tempo de união, paz e
reflexão...É tempo de acreditar e transformar
o mundo num lugar onde todos os nossos
sonhos se tornem realidade. É tempo de
ser luz, ilumine, contagie, espalhe o bem...
Que a estrela principal, Jesus Cristo seja uma
luz a brilhar sempre na vida daqueles que o
buscam. Que a mágica do espírito Natalino se
espalhe pela nossa vida como as luzes de Natal
pela cidade.” Com estes dizeres foi iniciada
a contagem regressiva para então, o Papai
Noel aparecer saudando os soledadenses, o
momento já é tradicional na cidade, no entanto
a cada ano este instante natalino é especial

Papai Noel com as crianças

Momento da espera do papai Noel

para todos. Papai Noel foi recebido com fogos,
música e muita luz. Logo foi feita a distribuição
de presentes para as crianças

A casinha do Papai Noel ficará aberta todos
os dia de 13h às 16h e o Papai Noel estará
presente nela das 19h às 23h.

Papai Noel com as crianças

Coordenador

de Turismo Alexandre
participando do momento

Veloso,

Vice-prefeita Rosângela participa da distribuição de
brinquedos para as crianças

PASSA QUATRO

NATAL ILUMINADO DE PASSA QUATRO
Da redação: Bruno Fonseca

Claret esteve presente ao lado vice Henrique
e fez um agradecimento a presença de
todos. Em seu discurso, o prefeito contou
ainda de uma nova aquisição, um carro que
a prefeitura está comprando para a APAE
do município. O prefeito entregou ainda
simbolicamente a chave da cidade para o
Papai Noel.
As apresentações contaram uma linda
encenação feita pelos alunos da APAE,
que fizeram uma peça de teatro religioso
contanto a história do menino Jesus.
Nem a forte chuva que caiu em Passa
Quatro afastou o público que aplaudiu
efusivamente os alunos especiais. Além
disso, a noite contou com as apresentações

da Corporação Musical Santa Cecília e de
alunos da CCAA.
O Mercadinho de Natal contou com
a presença de artesãos, produtores que
trabalham em casa e que produzem
matérias personalizados com a realidade de
Passa Quatro. A indústria criativa é o setor
da economia que tem o capital intelectual
como a principal matéria-prima na
produção de bens e serviços. O Secretário
de Cultura, Turismo e Desenvolvimento
Econômico, Luís Gustavo, o Tatau destacou
a importância da indústria criativa para a
realidade de Passa Quatro.
“Temos pessoas aqui que trabalham em
casa. São artesãos, produtores caseiros.

Abrimos esse espaço para valorizar a
indústria criativa, que infelizmente não é
muito valorizada no Brasil, mas que tem
grande força na Europa’’, contou Tatau.
Tatau comemorou ainda a presença
de centenas de pessoas que curtiram o
evento, mesmo com um temporal que caiu
minutos antes do início das festividades.
O encerramento da noite de sábado
contou com uma linda apresentação da
Folia de Reis do município que deixa viva
a tradição do município. Todos os sábados
de dezembro, a Praça Dr. Castro “Jardim
dos Leões” vai receber a presença do
Papai Noel, que está fazendo a alegria das
crianças do município.

O vice-prefeito Henrique, o Papai Noel e o Prefeito
Claret na entrega simbólica da chave da cidade

Alunos e funcionários da APAE de Passa Quatro

Nem a chuva desanimou o público que marcou
presença na festa

Corporação Musical Santa Cecília

Coral dos alunos do município

A criançada aproveitou a festa para tirar a tradicional
foto com o Papai Noel

Mickey e sua turma representando o CCAA na Festa
de Natal

Folia de Reis emocionou o público presente

No último sábado (30) aconteceu
a abertura oficial do Natal Iluminado
de Passa Quatro. As tradicionais
comemorações ganharam três novidades
em 2019, a chegada do Papai Noel no Trem
da Serra da Mantiqueira (Maria-Fumaça),
o Mercadinho de Natal com exposição
e comercialização de produto produtos
artesanais locais e as premiações para
as casas mais bem decoradas, criativas e
iluminadas. Toda a programação acontece
na Praça Dr. Castro “Jardim dos Leões”, até
o dia 22 de dezembro.
Na cerimônia de abertura, o Prefeito

CRÉDITO PAULO FONTES
Natália, Walter Siqueira, o vice prefeito Henrique e a
o Secretário de Turismo, Cultura e Desenvolvimento
Econômico, Tatau

CRÉDITO PAULO FONTES
A chegada do Papai Noel no Trem da Serra da Mantiqueira

CRÉDITO PAULO FONTES
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SÃO LOURENÇO

CORONEL OTERSON RECEBE TÍTULO DE CIDADÃO
HONORÁRIO DE SÃO LOURENÇO
Da Redação: Bruno Moraes
Na noite de 29 de novembro, a Câmara
Municipal de São Lourenço homenageou com
o Título de Cidadão Honorário ao Coronel PM
Oterson Luís Nocelli. A indicação foi realizada
pelo vereador Isac Ribeiro que foi aprovada por
unanimidade, durante sessão ordinária por meio
do Decreto Legislativo 298/2019.
Coronel Oterson ingressou na Polícia Militar
em fevereiro de 1991. É bacharel em Direito,
com especialização em segurança pública. No
ano de 2015, foi nomeado Comandante do
57° Batalhão da BPM em São Lourenço, onde
desenvolveu um excelente trabalho no município
junto à comunidade, aproximou a população do
município junto à Polícia Militar, desenvolveu
novas técnicas pata prevenir e combater a
criminalidade, e com os resultado de suas ações,
os principais indicadores de criminalidade
caíram e com isso aumentando a sensação de
segurança para os moradores da comunidade,
principalmente dos visitantes. Coronel Oterson
sempre manteve a porta de seu gabinete aberta
para os moradores de São Lourenço, atendendo
à todos com profissionalismo e humanidade,

Momento da entrega do Título de Cidadão Honorário
ao Coronel PM Oterson Luís Nocelli

buscando soluções práticas e acessíveis para
as questões que se apresentavam. Com suas
características singulares acabou cativando
grande número de amigos. Coronel e um
comandante preocupado com as questões
sociais, em especial aos problemas ligados a
juventude. Investiu em projetos institucionais
como: PROERD (Programa Educacional de
Resistência às Drogas e à Violência), e o projeto
FÊNIX, que busca promover o empoderamento da
juventude através da construção de um projeto
de vida e assim facilitar o crescimento pessoal
e profissional. O resultado do investimento foi

visível na mudança de comportamento dos
alunos participantes e no fortalecimento entre a
Polícia Militar e a comunidade de São Lourenço.
Atualmente, aos 48 anos, o Coronel é
Comandante da 17ª RPM – Unidade de Direção
Intermediária, que tem responsabilidade
sobre 72 municípios do Sul de Minas e exerce
coordenação das atividades operacionais do 20°
BPM com sede em Pouso Alegre, do 56° BPM em
Itajubá, do 57° BPM em São Lourenço e também
do 59° BPM em Extrema. Coronel Oterson Luís
Nocelli tem vasta experiência da Polícia Militar
de Minas Gerais, o oficial já serviu as Unidades

de Juiz de Fora, Itajubá e São Lourenço, e em
todos atua com profissionalismo e atenção.
Possibilitando grande destaque nas ações já
realizadas pelas instituições.
A sessão contou com a presenças da esposa
do homenageado, Rosa da Fonseca Nocelli e
seus dois filhos: Isabela e Heitor, acompanhados
de seus pais Sidley Agostinho Nocelli e Maria
Nivalda de O. Nocelli, seu irmão Leonardo de
Oliveira Nocelli, do Tenente Coronel Juliano
Santana Silva, Comandante do 57° BPM de São
Lourenço, além de amigos da Polícia Militar de
Minas Gerais.

Coronel Oterson Luís Nocelli, sua esposa Rosa da
Fonseca Nocelli e sua filha Isabela

Coronel Oterson Luís Nocelli com seus pais Sidley
Agostinho Nocelli e Maria Nivalda de O. Nocelli

Presidente da Câmara Municipal de São Lourenço,
Waldinei Alves Ferreira, Coronel Oterson Luís Nocelli,
Vereador Isac Ribeiro

Coronel Oterson Luís Nocelli fazendo seus
agradecimentos à todos pela homenagem recebida

Família do Homenageado

Com a palavra de homenagem o Tenente Coronel Juliano
Santana Silva, Comandante do 57° BPM de São Lourenço

CONCEIÇÃO
DO RIO VERDE

OFICINA DE KARATÊ BRILHA NO CIRCUITO SULSUDOESTE MINEIRO

A equipe da oficina de karatê do CRAS
representou Conceição do Rio Verde na cidade
de Passos, no Circuito Sul-Sudoeste Mineiro
de Karatê. Ao todo, a equipe sob direção da
professora Greice trouxe para casa 2 medalhas
de ouro, 4 medalhas de prata e 8 medalhas de
bronze.

Os atletas agradeceram ao apoio dado pela
Prefeitura Municipal de Conceição do Rio Verde,
ao prefeito Pedro da Ju e a Secretaria Municipal
de Assistência Social. A valorização do esporte
é uma das missões que área social de qualquer
município precisa fortalecer.
O karatê é uma arte marcial japonesa

desenvolvida a partir da arte marcial indígena
de Okinawa sob influência da arte da guerra
chinesa (chuan fa), das lutas tradicionais
japonesas (koryu) e das disciplinas guerreiras
japonesas. A arte Maciel traz ainda benefícios
para o desenvolvimento das crianças e
adolescentes, como a melhoria do equilíbrio

nervoso, o desenvolvimento da flexibilidade e
a coordenação. Auxilia ainda no crescimento
pessoal da criança, que entende a compreensão
do respeito com outros.
Fonte: Prefeitura Municipal de
Conceição do Rio Verde

O apoio ao esporte ajuda no crescimento e na educação de jovens em Conceição do Rio Verde

CAMPEONATO DA AMIZADE DE FUTEBOL EM
CONCEIÇÃO DO RIO VERDE
Da Redação: Bruno Moraes
Aconteceu em novembro, a final do
Campeonato da Amizade de Futebol 2019,
no Campo Verdão em Conceição do Rio
Verde. A competição foi organizada pelo
vereador Chiquinho.
A final ficou entre as equipes do Grêmio
e Marimbeiro, de Cambuquira. Na disputa,
o Grêmio levou a melhor com dois gols a
um, vencendo o campeonato. O Prefeito
Municipal, Pedro da Ju também esteve
prestigiando o evento, e no encerramento fez
a entrega das premiações junto ao vereador
Chiquinho do esporte, Cristiano Custódio,

Vereador Chiquinho do esporte e o Prefeito Pedro da
Ju entregando o Prêmio para o goleiro Sebastião Luiz
Filho (Gaceza)

vice-prefeito do município também se fez
presente na final do campeonato.

Alex Santos, de Conceição do Rio Verde
foi o artilheiro do torneio, já Sebastião

Luiz Filho (Gaceza) foi o melhor goleiro do
campeonato.

Equipe Campeã, Grêmio da cidade de Cambuquira

Equipe Vice-Campeã, Marimbeiro da cidade de
Cambuquira

Prefeito Pedro da Ju junto ao vereador Chiquinho
do Esporte entregando o troféu de artilheiro para o
jogador Alex Santos de Conceição do Rio Verde.

Vereador Chiquinho do Esporte e Prefeito Pedro da Ju
entregando o troféu de Vice-campeão para o capitão
da equipe do Marimbeiro de Cambuquira

Prefeito Pedro da Ju, entregando o troféu de Campeão
Junto ao Vereador Chiquinho do Esporte

Vice-Prefeito, Cristiano Custódio também esteve
presente na final do campeonato
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ALAGOA

OBRAS EM ALAGOA
Administração municipio conseguiu entregar importantes melhorias para a população

ESTRADA DO CONDADO

MANUTENÇÃO NO CALÇAMENTO
A Prefeitura de Alagoa realizou neste mês
de novembro, a manutenção no calçamento,
construção de bueiros e galerias de água
pluvial nas ruas: José Luiz de Siqueira, Ana
Terezinha de Carvalho e Rua Santa Catarina.
O trabalho é importante para o
desenvolvimento do municipio.

A manutenção das estradas vicinais segue
a todo vapor em Alagoa. Recentemente a
Prefeitura Municipal, através da Secretaria
de Obras, concluiu a manutenção no trecho
da Estrada Rio Acima x Condado realizando
cascalhamento, limpeza e construção de
bueiros

Fonte e Fotos: Prefeitura Municipal de
Alagoa

Fonte e Fotos:
Prefeitura Municipal de Alagoa

CURSOS DO SENAR CAPACITAM PRODUTORES RURAIS
O ano de 2019 foi repleto de cursos
realizado pelo Sistema Faemg - Senar Minas,
beneficiando e capacitando os produtores rurais
de Alagoa. Foram mais de 15 cursos, entre eles:
Qualidade do leite, Derivados do leite, Boas
práticas na fabricação do queijo, trabalhador
da mecanização agrícola/ trator, Operador
de motosserra, operador de ordenhadeira,

Trabalhador de manutenção de roçadeira,
Gestão de pessoas, Gestão comercial, Pedreiro
/ construções rurais, Carpinteiro/ construção de
telhado, Recuperação e proteção de nascente,
Artesanato em cabaças, Programa Negócio Certo
Rural, Saúde da mulher, entre outros.
Tendo como entidade cooperada o Sindicato
Rural de Baependi, CRAS de Alagoa, Emater,

Secretaria de Agricultura e também vários
produtores que disponibilizam seus sítios para a
realização dos cursos. Mobilizador Sirlei Silvério
com o apoio de Daniela Magalhães.
Fonte e Fotos: Coordenadoria de Serviços
Agropecuários de Alagoa

INCONFIDENTES

RETROESCAVADEIRA É ADQUIRIDA PELA
PREFEITURA MUNICIPAL

A Prefeitura Municipal de Inconfidentes
adquiriu uma nova retroescavadeira, no valor
de R$ 231 mil, para suprir as demandas do
Departamento Municipal de Obras e auxiliar
no escoamento das produções rurais de
Inconfidentes.
O veículo foi entregue na terça-feira (06) de

novembro, foi adquirido a partir de recursos
próprios, o que demonstra a eficiência de uma
gestão responsável, com boa administração
de recursos públicos e preocupada com o
desenvolvimento municipal.
A máquina será de grande valor para a

atender as necessidades da população, assim
como auxiliar as atividades do produtor rural e
garantir agilidade nas obras para infraestrutura
da cidade.
Fonte e fotos Prefeitura Municipal de
Inconfidentes

RESTRUTURAÇÃO DA RUA PROJETADA NO
BAIRRO SANTA ISABEL

A Prefeitura Municipal de Inconfidentes
finalizou, no dia (06) de novembro, a última
etapa da reestruturação da rua projetada 4,
no bairro Santa Isabel. A 4ª e última etapa do
processo foi a instalação da iluminação pública
no local, com a colocação de mais de 15 postes
e todos os equipamentos necessários para o
funcionamento da rede. O local já está iluminado,
o que garante maior segurança e bem-estar aos
moradores do bairro.

Além da iluminação, a Prefeitura Municipal de
Inconfidentes garantiu diversas outras melhorias
para o local. A primeira ação teve início em maio
de 2018, com a construção da rede de esgoto e
água pluvial da rua, que ainda não contava com
essa estrutura. Em outubro do mesmo ano, foi
finalizada a segunda fase, com a construção
de 6 bocas de lobo, as ligações entre elas e
os respectivos bueiros. Já no final do mês de
novembro de 2018, foi finalizado o calçamento

total da rua, com bloquetes sextavados e meio
fio.
Essa obra mostra a responsabilidade e o
empenho do Governo Municipal em garantir o
desenvolvimento e a melhoria da infraestrutura
municipal, assim como oferecer segurança, bemestar e qualidade de vida para os moradores de
Inconfidentes.
Fonte e fotos: Prefeitura Municipal
de Inconfidentes

SÃO LOURENÇO

INAUGURADA SALA MINEIRA DO EMPREENDEDOR

No dia 18 de novembro, na sede da
Prefeitura Municipal de São Lourenço, ocorreu a
inauguração da Sala Mineira do Empreendedor
em parceria com o SEBRAE e Junta Comercial
do Estado de Minas Gerais. A Sala Mineira do
Empreendedor foi desenvolvida para melhorar e
simplificar o ambiente de negócios, oferecendo

apoio para empreendimentos. É importante
lembrar que não houve custo para a implantação
da mesma, pois, conta com a equipe da
SICADE – Secretaria de Indústria, Comércio,
Agricultura e Desenvolvimento Econômico. Os
empreendedores terão apoio para tirar suas
dúvidas e receber orientações diversas, sempre

em parceria com o Sebrae e a Junta Comercial
(JUCEMG).
A prefeita Célia Cavalcanti manifestou sua
alegria e satisfação, e agradeceu a todos os
envolvidos afirmando: "esse projeto é bem
a visão da nossa gestão, de possibilitar que
o nosso Município e o entorno dele cresça, a

gente dar as ferramentas e ajudar para que eles
possam com o tempo, ir caminhando para o
próprio crescimento e com as próprias pernas"
e completou falando sobre outros projetos que
estão sendo feitos em parceria com o Sebrae em
prol do crescimento e do turismo não só de São
Lourenço, como da região.

Sala Mineira Inaugurada

Momentos da Inauguração da Sala mineira do
Empreendedor

Prefeita Célia Cavalcanti Freitas Lima e
membros da prefeitura municipal e da Sala
Mineira de Empreendedor

Equipe da Sala do Empreendedor
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AIURUOCA

NOVEMBRO AZUL É DESTAQUE EM AIURUOCA
A Prefeitura do Município de Aiuruoca,
através da Secretaria de Saúde, realizou durante
o mês novembro diversas atividades alusivas a
Campanha do Novembro Azul, na Rede Municipal
de Saúde.
O trabalho consiste na prevenção e orientação
sobre a importância de exames regulares e
do diagnóstico precoce, adotando cuidados
que previnam as doenças que mais afetam a

população masculina.
“Geralmente, o homem não busca ir
preventivamente ao médico. Ele vai quando está
com dor ou detecta algo anormal. Então, quando
temos esse tipo de divulgação nas unidades
de saúde, é possível levar mais informações e
chamar a atenção, pois muitos desconhecem
a importância desses cuidados”, destacou o
secretário, Erlison Vitor Lopes.

Mais informações podem ser adquiridas na
Secretaria de Saúde, localizada na Rua Rua Felipe
Senador 1057, Campo Prático, ou através do
telefone 3344.1921.
O Novembro Azul é uma campanha de
conscientização realizada no mês de novembro
dirigida à sociedade e, em especial, aos homens,
para conscientização a respeito de doenças
masculinas, com ênfase na prevenção e no

diagnóstico precoce do câncer de próstata.
De acordo com o Instituto Nacional de Câncer
(Inca), estima-se que serão mais de 68 mil novos
casos da doença ainda em 2018. E as maiores
vítimas, homens a partir dos 50 anos, além de
pessoas com presença da doença em parentes de
primeiro grau, como pai, irmão ou filho.
Fonte e Fotos: Prefeitura Municipal
de Aiuruoca

Atividades que foram realizadas durante todo o mês de novembro na Rede Municipal de Saúde

ARANTINA

ARANTINA PROMOVE FORMATURA DO PROERD

Aconteceu na terça-feira (19), na Quadra Poliesportiva da Escola Municipal ''Zara de Paula'',
a formatura dos alunos do 5º ano do Programa
Educacional de Resistência às Drogas (Proerd).
O Programa Educacional consiste num esforço cooperativo da Polícia Militar, Escola e
Família, visando preparar crianças e adolescentes para fazerem escolhas seguras e responsáveis na autocondução de suas vidas, a partir de
um modelo de tomada de decisão. Por meio
de atividades educacionais em sala de aula, o

policial militar devidamente capacitado, fornece aos jovens as estratégias adequadas para
tornarem-se bons cidadãos, resistir à oferta de
drogas e ao apelo da violência. Com ações direcionadas a toda a comunidade escolar e aos
pais/responsáveis, o Proerd também promove
a inclusão da família no processo educacional
e de prevenção.
Em nota publicada, a Prefeitura Municipal de Arantina agradeceu a Polícia Militar de
Minas Gerais ‘’Querermos agradecer a Polícia

Militar de Minas Gerais pelo excelente projeto,
parabenizar o policial Bruno Bittencourt que
promoveu com toda maestria junto aos alunos,
um trabalho digno de grande reconhecimento, parabenizar as professoras Raquel Landim
e Mirna Landim, e principalmente, a todos os
Alunos, que são os principais protagonistas
desse programa de resistência às drogas.
O Programa Educacional de Resistência às
Drogas (Proerd) tem como missão ensinar aos
estudantes habilidades para tomada de boas

decisões, para ajudá-los a conduzir suas vidas
de maneira segura e saudável. O programa tem
ainda a visão de construir um mundo no qual
os jovens de todos os lugares estejam capacitados para respeitar os outros e para escolherem
conduzir suas vidas livre do abuso de drogas,
da violência e de outros comportamentos perigosos.
Fonte: Policia Militar de Minas Gerais e
Prefeitura de Arantina
Fotos: Prefeitura Municipal de Arantina

Formatura do Proerd

DIMAS FABIANO

DIMAS FABIANO VOTA PELA APROVAÇÃO DA MP QUE
CRIA O PROGRAMA MÉDICOS PELO BRASIL

Com voto favorável do deputado federal
Dimas Fabiano, o Plenário da Câmara dos
Deputados aprovou a Medida Provisória 890/19,
que cria o programa Médicos pelo Brasil para
substituir o Mais Médicos, em vigor desde
2013, com o objetivo de ampliar a oferta de
serviços médicos em locais afastados ou com
população de alta vulnerabilidade. A matéria já
foi aprovada também pelo Senado e segue para
sanção presidencial.
A principal novidade da Medida é a
reincorporação ao programa dos médicos
cubanos por mais dois anos. Poderão pedir a
reincorporação aqueles que estavam em atuação
no Brasil no dia 13 de novembro de 2018 e
tenham permanecido no País após o rompimento
do acordo entre Cuba e a Organização PanAmericana da Saúde, que intermediou a vinda
dos cubanos para o Brasil.
Outra condição é que o profissional tenha
permanecido no território nacional até a data
de publicação da MP 890/19 (1º de agosto),
na condição de naturalizado, residente ou com
pedido de refúgio.
LOCAIS VULNERÁVEIS
Segundo o texto, enquadram-se na condição
de locais com dificuldade para se manter médicos
os municípios com pouca população, baixa
densidade demográfica e grande distância de
centros urbanos. Os municípios que satisfazem
esses parâmetros serão definidos pelo Ministério

da Saúde com dados do IBGE.
Também são considerados locais de difícil
provimento de médicos os distritos sanitários
especiais indígenas e comunidades ribeirinhas.
O texto de Confúcio Moura inclui nesse grupo
os quilombolas e as localidades atendidas por
unidades fluviais de saúde.
Já os locais de vulnerabilidade alta são as
cidades com grande proporção de pessoas
cadastradas nas equipes de saúde da família
e que recebam benefícios do Bolsa Família,
de prestação continuada (BPC) ou benefícios
previdenciários de até dois salários mínimos.

RESIDÊNCIA MÉDICA
Para o médico que for aprovado no curso
de formação em medicina de família no âmbito
do programa, o texto permite a redução de
um ano do programa de residência em clínica
médica no qual o profissional venha a ingressar
futuramente.
Entretanto, as atividades desenvolvidas
ao longo do curso de formação devem ser
compatíveis com os requisitos mínimos do
componente ambulatorial do programa de
residência médica.
Da mesma forma, o médico poderá contar
com adaptação para o cumprimento dos
requisitos mínimos do componente hospitalar
da residência médica.
AGÊNCIA

Uma das diferenças em relação ao Mais
Médicos é que o novo programa será conduzido
por uma agência a ser criada pelo Poder
Executivo. A Agência para o Desenvolvimento
da Atenção Primária à Saúde (Adaps) funcionará
na forma de serviço social autônomo, com
personalidade jurídica de direito privado sem
fins lucrativos.
A Adaps poderá desenvolver atividades de

ensino, pesquisa e extensão na área médica
e executará o programa, contratando os
médicos, realizando convênios com órgãos e
entidades públicas e privadas e promovendo
o desenvolvimento e a incorporação de
tecnologias assistenciais e de gestão.
Fonte: Ascom Deputado Federal
Dimas Fabiano
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AMPLIAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO MUSEU MUNICIPAL
JOÃO ELÓI
Da redação: Nara Almeida

O Museu esteve por um bom tempo
sem manutenção, e em 2016, a pedido da
professora de história Huyara Cristina Paula,
ao prefeito daquele ano, ela fez solicitação
para organizar o museu devido à importância
histórica e cultural para o município.
“Via com pesar como as coisas estavam.
Todas jogadas de qualquer forma, peças
quebradas, livros espalhados, jornais
desorganizados. Não foi fácil. Não tive muitos
recursos. Contei com a ajuda de alguns
alunos, adolescentes, que se solidarizaram
comigo.” Destacou, a professora de História
Huyara, quando se propôs a organizar o

Crédito: Secretaria Municipal de Obras de Olaria

museu no ano de 2016. A professora com
ajuda de alunos fez a princípio a organização
do arquivo histórico e depois das peças.
Com o museu organizado, o espaço era
muito pequeno para receber visitantes, e até
mesmo os alunos das escolas do município.
Na administração do prefeito Luiz Eneias
de Oliveira (Luizinho), foi possível realizar
a reforma de ampliação, e revitalização do
museu.
O museu funcionará em dois ambientes,
onde antes era o Telecentro e a Biblioteca. Foi
feita a troca do piso, pintura, e novas estantes
foram adquiridas. Um projeto realizado
pela professora Huyara, que atualmente
é a responsável pelo museu, pretende
funcionamento durante a semana e aos

Crédito: Secretaria Municipal de Obras de Olaria

Crédito: Secretaria Municipal de Obras de Olaria

Museu Municipal João Elói antes da reforma
e revitalização

Crédito: Huyara Cristina

sábados. Em maio dessa ano foi contratada
uma estagiária, que está fazendo história na
Universidade Federal de Juiz de Fora.
“Como estamos trabalhando com peças
de alto valor histórico, é um processo que
deve ser feito com cautela. Acredito que
logo iremos inaugurá-lo. Nessa segunda fase
contamos também com o apoio do professor
Ailton Resende”, relata Huyara.
O Museu João Elói, possui um acervo
riquíssimo que mantém viva a história,
desde objetos pré-históricos a materiais da
2ª Guerra Mundial, um acervo doado pelo
jornalista Jesus de Oliveira e rolos de filme
do antigo cinema de Olaria, dentre outros
objetos.
“Bom, abracei essa causa por acreditar

que os museus são de extrema importância
para preservação da memória cultural de
um povo, de uma região, de um país. Apesar
das perdas dos últimos anos. Para mim é de
extrema importância recuperar e preservar
essa história”, concluiu a professora e
responsável pelo museu, Huyara Cristina.
Crédito: Huyara Cristina

Escritos do jornalista Jesus de Oliveira

Crédito: Secretaria Municipal de Obras de Olaria

Museu Municipal João Elói depois da
reforma e revitalização

Crédito: Huyara Cristina

Crédito: Huyara Cristina

Fotos do museu quando a professora Huyara juntamente aos alunos iniciaram a organização dos
arquivos, livros e peças

Crédito: Huyara Cristina

