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Nos últimos anos Carandaí vem se destacando no cenário regional. Atualmente
participa  da AMALPA - Associação dos Municípios do Alto Paraopeba entida-
de que agrega mais de 26 municípios da região.

Além disso nosso município recebe a visita de Deputados e Secretários de
Estado que aqui vem para acompanhar as demandas da cidade como programas
de saúde, veículos e obras de infra-estrutura.

Hoje contamos com o uma expressiva condição política o que nos dá condi-
ções de buscarmos diversos benefícios, principalmente na saúde como por exem-
plo na campanha de combate ao Câncer de mama quando realizamos em parce-
ria com o Estado um mutirão para realização de exames.

 Representatividade
na região e no Estado

Palavra do Governo
Ao assumir a missão de traçar os rumos e o destino de uma cidade, há que se ter muita

responsabilidade e comprometimento. Estamos tratando de milhares de pessoas, cada uma
com suas próprias necessidades, inúmeras diferenças de idade, profissões, credos. Adminis-
trar de maneira plural, para tentar atender a cada seguimento da sociedade é, sem dúvida,
um grande desafio.

O Governo Municipal de Carandaí implementa a cada dia novas ações nas áreas de
Saúde, Educação, Esportes, Assistência Social e Desenvolvimento, visando a promoção de
uma maior qualidade de vida a todos os munícipes.

Nestes primeiros anos, a Administração Municipal tratou de reorganizar a situação
financeira, captar novos convênios e manter aqueles cujos prazos já estavam se esgotando, o
que possibilitou a aquisição de vários equipamentos para o Hospital Municipal, veículos para
os departamentos de Obras, Saúde e Educação e também a construção de novas Unidades
Básicas de Saúde e da tão sonhada Farmácia de Minas.

Logo em 2013, foi implantado no Município o Programa de Acolhimento Institucional,
com a criação da Casa Lar, cuja finalidade é acolher crianças e adolescentes que, por algum
motivo, tenham que se afastar de sua família natural em razão de decisão judicial.

É com grande orgulho e com a certeza de estarmos efetuando um trabalho sério, honesto
e comprometido com a população que pretendemos levar a todos os munícipes, de maneira
clara e transparente, as realizações da Prefeitura Municipal.

Nas próximas edições, serão tratados outros importantes feitos desta Administração,
como a obra inovadora do Calçadão, realizada com recursos próprios, a recuperação do Fundo
Previdenciário Municipal, e, ainda, o início do Programa Porteira Adentro.

Prefeitura Municipal de Carandaí– Adm. 2013/2016.
Antonio Sebastião de Andrade

Prefeito Municipal
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FINANCIADA COM RECURSOS PRÓPRIOS, ESSA É MAIS UMA GRANDE
OBRA QUE ESTÁ EM ANDAMENTO NO MUNICÍPIO DE CARANDAÍ

Tudo muito bem planejado e cal-
culado, os trabalhos no Calçadão,
na região central de Carandaí, vão
avançando e ganhando forma a obra
no Calçadão alcançou uma nova e
decisiva etapa! Após todo o estudo
técnico e análises realizadas, a
equipe da empresa que realizará as
obras no local, iniciaram a demar-
cação e o isolamento da área a ser
trabalhada, que será divida por par-
tes para causar o mínimo de trans-
tornos possíveis. Foi delimitado o

espaço que será o primeiro “cantei-
ro de obras” do Calçadão, o qual
está sendo aberto para que a tubula-
ção, há muito deficiente, seja
manutenida e refeita, tudo visando
a solução do velho problema de ala-
gamento que vem atingindo o local.
- Para não permanecer no erro, e
continuar com esse velho problema
que vem assolando a população
carandaiense, a Prefeitura Munici-
pal de Carandaí está trabalhando
com cuidado e planejamento.

A Casa Da Criança, que conta com um efetivo de
três (03) especialistas em pediatria, funcionará de

segunda à sexta- feira, das 07h00 às 16h00 e em
breve terá, além de pediatras, também outras

especialidades voltadas ao atendimento à saúde da
criança. A Casa da Criança, além de representar

um marco para o município de Carandaí como um
todo, é, principalmente para as crianças, um

grande ganho; pois, um atendimento
qualificado e humanizado destinado às crianças

carandaienses, é de suma importância para toda
população.

Abertura da Casa Da
Criança em Carandai

OBRAS

Aconteceu  na comunidade do Tabuleiro, zona rural de Carandaí, a entrega
do tão sonhado poço-artesiano, que levará água limpa e potável a todos os
moradores da localidade.  A água retirada diretamente do lençol-freático, que
passa pelo local onde foi instalado o poço-artesiano, é a mais limpa pura de
todas, o que, de fato, dará muito mais saúde aos moradores que a essa água
consumir.  -  possuir água potável dentro de casa, é coisa básica na vida de uma
pessoa, e a conquista disso para a comunidade do Tabuleiro é de grande impor-
tância para todo o município. Moradores da comunidade fizeram uso da palavra
para agradecer a realização de tal obra na localidade, que há anos já era requi-
sitada, mas nunca haviam conseguido. – Hoje, com água potável e com sistema
de distribuição para cada residência, o que leva água encanada para dentro de
cada casa, moradores agora poderão tomar banho, lavar louça e roupas e be-
ber água limpa e pura de verdade; muito diferente do cenário que era encontra-
do antes, onde moradores tinham que pegar com um balde, a água suja e bar-
renta de um córrego que passa próximo à localidade, ferve-la, para que só
depois pudessem consumi-la.

Comunidade do Tabuleiro recebe poço-artesiano
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RODOVIÁRIA
 Iniciada as obras de reforma do Terminal

Rodoviário que, com previsão para durar cerca
de quatro (04) meses, tem o objetivo de refor-
mar e trocar a parte estrutural do prédio: Vigas,
colunas metálicas e telhado. Com o terminal in-
terditado, comerciantes e instituições forma
realocados e os pontos de ônibus funcionando
provisoriamente em novo endereço (Major João
Rocha, em frente á Praça da Estação), a obra
segue em passos rápidos.

Visando o principio da economicidade, portas e janelas em
perfeito estado de conservação foram retiradas no decorrer da
reforma para que, posteriormente, possam ser reaproveitadas
e reutilizadas na obra. - VALE DESTACAR que essa etapa da
obra baseia-se na retirada das partes estruturais danificadas do
prédio do terminal rodoviário; assim sendo, a empresa prestadora
de serviços trará todas as partes já prontas e pré-moldadas de
sua sede e, em pouco tempo, finalizará a obra, sobrando ape-
nas pequenos detalhes e arremates para que, assim como pla-
nejado e contido nas especificações licitatórias, todo o prédio
e estrutura tragam maior conforto e segurança para todos aqueles
que dela utilizam diariamente.

NOVA ESCOLA DO BAIRRO
ACAMPAMENTO

NOVA ESCOLA DO BAIRRO ACAMPAMENTO
As obras da Escola Municipal João Biazutti, no bairro Acampamento, já está em sua

reta final, terminando os últimos ajustes e detalhes. Inspecionando os últimos ajustes (ins-
talações elétricas, pintura, comodidade, acessibilidade para crianças com deficiências e
segurança dos alunos), o  Prefeito Municipal de Carandaí, juntamente com a Supervisora
do Departamento de Educação e o Gerente Geral de Relações Institucionais Minas, re-
presentando a empresa MRS Logística, grande parceira do município, Dr.Sergio Henrique
Carratofessor, averiguaram cada detalhe da nova escola para ter certeza de que os alunos
carandaienses receberão uma escola impecável  e que atenda às expectavas dos pais,
professores e da população como um todo em se tratando de qualidade e ensino.
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A Prefeitura de Carandaí, tendo em

vista tamanha dimensão da área rural do
município – um montante referente a
mais de 91% da área total -, está tra-
balhando pesado na manutenção de
suas estradas. Somando uma média de
mais de 1.000 km de estradas rurais, o
Município de Carandaí, sendo um gran-
de produtor de hortaliças, grãos, ma-
deira, carvão, além de ser criador de
bovinos, suínos e ovinos, a boa conser-
vação das estradas vicinais é de suma
importância para sua economia devido
à necessidade do escoamento de toda
produção interna do município para os

Distrito de Hermilo Alves
recebeu  serviços de
asfaltamento da rua

Presidente Kennedy, e a
operação tapa-buracos
nas ruas da localidade.
Além do trabalho de
a s f a l t a m e n t o ,

 f u n c i o n á r i o s  da
Prefeitura realizaram
trabalhos de limpeza e

capina das ruas e ainda a
c o l o c a ç ã o  d e

 b u e i r o s
manilhamento

A “Defesa Civil de Carandaí”
conta com membros prontamen-
te nomeados para cargos especí-
ficos e de grande responsabilida-
de, todos trabalhando juntos para
a melhoria e segurança da popula-
ção de uma forma geral.

A DEFESA CIVIL
ADVERTE:

 Para as pessoas que moram
às margens do rio e córregos que
cortam Carandaí e que possam
sofrer com enchentes na época
de chuvas, com a recente insta-
lação dos 07 (sete) pluviômetros
pelo Município de Carandaí, a
Defesa Civil irá avisar com an-
tecedência sobre os possíveis ris-
cos e sobre a necessidade de des-
locamento em caso de prováveis
enchentes e/ou inundações. Caso
o morador desconfie dos volumes
d’água no rio, córregos e/ou
qualquer outro risco publico que
caiba à Defesa Civil, a primeira
coisa a se fazer é ligar imedia-

grandes distribuidores de Minas Gerais
que levam nossos produtos também
para fora do estado e até mesmo para
fora do país por meio de exportações;
isso, claro, sem esquecer o transporte
escolar que diariamente passa por es-
sas estradas para buscar e levar alunos
das redes públicas. Com a utilização de
maquinário pesado como Patrol,
Retroescavadeira, carregadeira e Ca-
minhões, o trabalho nas estradas rurais
não para. Tudo pensando no melhor para
o produtor rural, os moradores da zona
rural e para o município de Carandaí
como um todo!

LIMPEZA DO RIO CARANDAÍ
A ação consiste no desassoreamento de alguns pontos, retirada de lixo, entu-

lho e vegetação que impede maior vazão da água do rio. Está previsto a limpeza
de cerca de 2 km do trecho entre os bairros Acampamento e Estação. A finalida-
de é aumentar a vazão da água do rio e evitar possíveis problemas como alaga-
mentos e enchentes nas margens do rio.

Defesa Civil de Carandaí

tamente para a Defesa Civil, na
Prefeitura Municipal de
Carandaí/MG, pelo Telefone:
3361-1177 e alertar sobre os ris-
cos.

A ADMINISTRAÇÃO  DE CARANDAÍ ESTÁ
TRABALHANDO POR MELHORIAS NA CIDADE.
BUSCANDO SEMPRE O MELHOR PARA O POVO.
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Atendendo a uma reivindicação antiga, a Prefeitura Municipal de Carandaí, por intermédio do Departamento Municipal de Obras,
visando a melhoria do município, assim como a facilidade ao acesso da  população carandaiense, asfaltou a

Avenida São José, localizada na comunidade dos Moreiras.

Construção da Ponte na Estrada do Moreiras, que dá acesso ao Bairro do Moreiras, zona ruraldo município de Carandaí.

Além de melhoria para o Município como um todo, a construção da nova ponte de tubulão, além de mais sólida e de maior durabilidade
– diferente da antiga ponte de madeira –, representa mais segurança para moradores da comunidade, assim como para caminhões que

constantemente passam pela estrada para o escoamento de produtos agrícolas, bem como ônibus escolares.

A Prefeitura Municipal de Carandaí, em seu trabalho rotineiro, sempre visando manter a cidade limpa, bonita e
organizada, está realizando periodicamente a limpeza e a capina de varias ruas e praças do município, em Carandaí.

– Além da capina, o município ainda está tirando o excesso de terra e areia que acaba se acumulando às margens
da via devido ao constante trânsito de carros e caminhões.

CIDADE LIMPA

OBRAS
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 A Prefeitura seguindo o seu comprometimento para com o município de
Carandaí, realizou a manutenção da Praça Nossa Senhora do Rosário, no bairro
do Rosário.. Com capina e poda da área gramada, bem como das arvores;
pintura de todo o espaço de lazer; manutenção da pista de skate, assim como
do parquinho que há no local, a Prefeitura, por intermédio do seu Departamen-
to de Obras, visa sempre a melhoria dos pontos de lazer da cidade. - Vale
lembrar que essa é a terceira vez, em apenas três anos, que o município realiza
a completa manutenção dessa mesma praça; isso por que, o espaço, que é
diariamente dividido entre esportistas, crianças, jovens e famílias inteiras para
momentos de deleite e prazer conjunto, é constantemente alvo de vândalos e
pichadores.

Tendo em vista a necessidade de garantir a segurança dos transeuntes e
pedestres, bem como de motoristas que trafegam pelo Bairro Olímpico; aten-
dendo às reivindicações da Associação e da população local, e aproveitando
os equipamentos e os trabalhos que estavam sendo realizados em mais uma
etapa da Operação “Tapa Buraco”, a prefeitura realiza construção de dois
(02) quebra-molas na Rua Benjamim Constant Pereira. Hoje, devidamente
sinalizados e construídos em pontos estratégicos da Rua, que é de intenso
fluxo de veículos leves e pesados, os quebra-molas dão maior segurança aos
pedestres, motoristas e moradores. - Além da construção dos novos quebra-
molas, a Prefeitura Municipal de Carandaí ainda realizou a construção de
toda a estrutura de canalização da água da chuva na Rua Prefeito A. R. Perei-
ra, também no bairro Olímpico.

MAIS UM
 CONVÊNIO
FIRMADO
ENTRE O

MUNICÍPIO
 E A MRS

LOGÍSTICA
GARANTE A
SEGURANÇA

 DE PEDESTRES
 E

TRANSEUNTES
COM A

CONSTRUÇÃO
DE DUAS

 (02) NOVAS
PASSAGENS-

DE-NÍVEL
EXCLUSIVAS

Veja o antes e o depois

Os trabalhos não param ...
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Escola Municipal Bias Fortes está de volta
Após mais de 3 (TRÊS) ANOS FECHADO, foi reaberto o prédio centenário da

Escola Municipal Bias Fortes que foi re-inaugurado e voltou a receber alunos. – As
crianças, juntamente com os pais, motivados com a nova escola completamente
reformada aproveitaram a oportunidade para poder conhecer um pouco mais de
toda área escolar completamente reformada, pintada e com diversos projetos de
acessibilidade

Dando continuidade à maratona de entrega das obras de expansão das escolas
da rede municipal de ensino,  a Prefeitura de Carandaí,  realizou mais um sonho: a
entrega finalizada da obra de expansão da Escola Municipal Vereador João
Henriques, no bairro Crespo, em Carandaí. Com a construção de novas salas
completamente planejadas, a Escola passará a receber alunos até o 9º ano, e não
somente mais até o 5º ano, como era. “Antes, a administração tínha que se preo-
cupar em levar os alunos às escolas, disponibilizando transporte escolar gratuito.
Hoje o pensamento é diferente; nosso maior objetivo é levar a escola até o aluno.
- Assim como a inauguração da obra de expansão da Escola Municipal Prefeito

EDUCAÇÃO

Apresentado à população carandaiense no mês de
março desse ano (2014), durante a Jornada de For-
mação para Educadores, o programa Mais Educa-
ção, criado em 2007 e implantado no município de
Carandaí em 2014, começa a gerar frutos. De inicio,
as escolas participantes do Programa são 06 (seis),
são elas: Escola Municipal Sebastião Patrus de Sousa,
como oficinas de: Futsal, Dança, Flauta Doce, Jornal

Abeilard Rodrigues Pereira, no distrito de Hermilo Alves, em Carandaí. a obra de
ampliação da Escola Municipal no bairro Crespo também era um sonho há muito
almejado pela população e pela administração: Não precisar mais se deslocar para
outros bairros para estudar aquilo que a escola do seu bairro poderia oferecer.

ESCOLA HAVIA SIDO FECHADA E FOI REABERTA PARA
O FUNCIONAMENTO DE UTILIDADES PÚBLICAS

O prédio onde funcionou a Escola da Chácara, que estava fechada/desativada há vários anos – agora completamente reformado, bonito e adaptado seguindo
as normas de segurança – passará a funcionar como sede de utilidade pública, tais como: Cursos de artesanato, reuniões de associações, cursos variados,

além de  atendimento médico  destinado aos moradores da localidade... Tudo gratuitamente e de acesso garantido a toda população.

DEPOIS

Escolar, Leitura, Produção de Texto e Horta Escolar.
Escola Municipal Deputado Abelard Pereira, com ofi-
cinas de: Futsal, Dança, Canto/Coral, Horta Escolar,
Jornal Escolar, Leitura e Produção de Texto. Escola
Municipal João Biazutti, com oficinas de: Letramento,
Matemática, Jornal Escolar, Atletismo e Música com
Instrumento de Banda e Fanfarra. Escola Municipal
Bias Fortes, com oficinas de: Alfabetização e
Letramento, Atletismo, Horta Escolar e Instrumentos
de Corda (Violão, Cavaquinho e Violino). Escola Mu-
nicipal Antônio Vicente Barbosa, com oficinas de: Pin-
tura, Atletismo, Artesanato e Letramento. Escola Mu-
nicipal Abeilard Rodrigues Pereira, com oficinas de:
Letramento, Artesanato Popular, Horta Escolar, Flauta
Doce e Música com Instrumentos de Banda e Fanfarra.

Idealizado pelo Governo Federal, o programa tem
como objetivo a ampliação da jornada escolar e a
organização curricular dos estudantes na perspectiva
da educação integral, várias escolas do nosso municí-
pio foram contempladas com o programa.

Com o programa Mais Educação, as escolas ins-
critas têm oferecido uma gama diversificada de ativi-
dades no contra turno dos estudantes, tais como: mú-
sica, dança, esportes, artesanato, horta escolar e ou-
tras. E já estamos colhendo os frutos deste belíssimo
trabalho através de apresentações culturais, monta-
gem de pequenas exposições de artesanatos e co-
lheita de complementos que são agregados à meren-
da escolar. O programa mais educação veio a somar
a formação plena do cidadão.

Antes

Depois



SAÚDE
ARCO CIRÚRGICO ADQUIRIDO PELA PREFEITURA DE

CARANDAÍ RATIFICA A EXCELÊNCIA DO HOSPITAL MUNICIPAL
SANT'ANA QUE AGORA É REFERÊNCIA R E G I O N A L  E M

 C I R U R G I A S  P E L O  S U S

 A Administração Municipal de Carandaí  adquiriu destinado ao Hospital Municipal de
Carandaí, mais um novo aparelho de ultima geração; reafirmando assim, mais uma vez, seu
comprometimento e preocupação para com a saúde municipal. No valor de R$301.000,00,
o novo aparelho hospitalar – aparelho de Arco Cirúrgico – permitirá que o município passe
a realizar procedimentos vasculares, endovasculares, cirurgia geral. I m p l a n t a ç ã o  d e  m a r c a
p a s s o ,  o r t o p e d i a  e  p r o c e d i m e n t o s  n e u r o c i r ú r g i c o s .

PREFEITURA ADQUIRE EQUIPAMENTO RAIO X DIGITAL

No valor de R$299.000,00 (duzentos e noventa
e nove mil reais), o novo aparelho de Raio-X Di-
gital traz inúmeras novidades e benefícios, tanto
para os pacientes quanto para os médicos profis-
sionais. – Emitindo 80% menos radiação, os
médicos e pacientes sofrerão menos com as do-
ses emitidas durante a realização dos exames; já
na economicidade do município, por se tratar de
um aparelho Digital, não haverá a necessidade de
usar o negativo para todos os exames (somente
para os indispensáveis), isso porque as imagens,
que podem ser melhoradas através de aplicativos
e programas, serão disponibilizadas no computa-
dor e podem ser enviadas com maior facilidade
para análise médica; isso sem mencionar o fato
de o aparelho poder fazer cerca de 300 imagens
por minuto, sem gasto com a revelação.

 Carandaí agora conta com
aparelho de Ultrassonografia,
além de Impressora e nobreak –
equipamentos essenciais para o
funcionamento do novo apare-
lho. Com o novo aparelho, os pa-
cientes carandaienses não mais
precisarão se deslocar para ou-
tras cidades para realizarem os
exames que Carandaí passa a ofe-
recer gratuitamente; o município
ainda economiza muito com o
transporte de tais pacientes – toda
a economia será revertida de vol-
ta para a saúde municipal.

NOVO APARELHO DE ULTRASSOM

Os equipamentos foram conseguidos através da assinatura de convênios entre o Município de Carandaí e a
 Secretaria de Saúde de Minas Gerais, e são apenas alguns dos aparelhos recebidos de uma série de outros

equipamentos de ultima geração que vêm chegando à Carandaí; já a rápida e eficiente aquisição dos
aparelhos  é graças ao trabalho conjunto e competente dos Departamentos de Compras e Licitações da

Prefeitura Municipal de Carandaí e do Hospital Municipal

9
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 UBS - UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE- REALIDADE EM CARANDAÍ
SAÚDE

Unidades Básicas de Saúde
(UBS) são locais onde você
pode receber atendimentos
básicos e gratuitos em Pe-
diatria, Ginecologia, Clínica
Geral, Enfermagem e Odon-
tologia. Os principais serviços
oferecidos pelas UBS são
consultas médicas, inalações,
injeções, curativos, vacinas,
coleta de exames
laboratoriais, tratamento

Mais uma grandiosa obra para o município de Carandaí está
em estágio bem avançado. A “Farmácia de Minas” já é uma
realidade para os carandaienses, terá sede própria e logo será
entregue à população de Carandaí, que poderá desfrutar dos
serviços com maior facilidade e comodidade. A iniciativa tem
como objetivo garantir à população acesso aos medicamentos

FARMÁCIA DE MINAS

odontológico, encaminha-
mentos para especialidades
e fornecimento de medica-
ção básica. A UBS de Pe-
dra do Sino, que está em sua
etapa inicial, faz parte de
uma série de outras dez (10)
Unidades Básicas de Saúde
que estão sendo, ou ainda se-
rão construídas por toda
Carandaí. Já iniciadas, estão as
UBS's do tipo I de Pedra do

 Logo a população
carandaiense poderá desfru-
tar de mais essa UBS que irá
contribuir e somar para as
melhorias na saúde
carandaiense.

  A nova ambulância, que passou integrar a frota já existente do
município, veio completamente equipada e preparada para o uso,
contando com: Cilindro de Oxigênio; Maca Articulada, que facilitará
o atendimento e os trabalhos de socorro; Banco para Acompanhan-
te, dando maior conforto e segurança; porta lateral e traseira, e muito
mais. Custando R$74.000,00 (setenta e quatro mil reais) de investi-
mento para com a saúde de Carandaí, o município, para adquirir o
veículo, entrou com uma contrapartida de R$18.000,00 (dezoito mil
reais) de recursos próprios, o que, de fato, mostra o comprometi-
mento e a seriedade da Administração Municipal, não só para com a
Saúde Pública, mas também com o dinheiro público!

NOVA AMBULÂNCIA ... MAIS
QUALIDADE NO ATENDIMENTO

do SUS (Sistema Único de Saúde), desde os de uso controlado até os de custo mais elevado, além
de outros serviços diferenciados que beneficiarão a população pela rapidez e qualidade.  O impor-
tante é que a Administração vem lutando diariamente para conseguir grandes melhoras para o
município que, com grande êxito, vem conseguindo cada dia mais e mais para a nossa querida
Carandai

Sino, Santa Cecilia, Hermilo
Alves e Vale Verde, além do
Bairro Estação, na região cen-
tral do município, que está re-
cebendo a UBS tipo II, e que

está em estágio mais avançado
nas obras. Os demais bairros:
Acampamento, Cohab, Cres-
po, Ponte Chave, e Campes-
tre, já estão recebendo as obras
das demais UBS’s
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Como previsto, a Prefeitura Municipal de Carandaí, junta-
mente com o Departamento Municipal de Assistência Social,
Departamento de Cultura, Centro de Referência de Assistência
Social (CRAS) e Centro de Referência Especializado de Assis-
tência Social (CREAS), realizou evento em comemoração ao
Dia Mundial de Combate a Violência Contra Idoso, na quadra
do bairro Ponte Chave, a I Mobilização Contra a Violência à
Pessoa Idosa. A mobilização contou com  a Mobilização no
bairro Ponte Chave. – Com a presença dos participantes do
Grupo de Convivência e Fortalecimento de Vínculos do Bairro
Ponte Chave, “Renascer”, a mobilização teve como objetivo, a
conscientização da população para se manter sempre alerta a
essa triste realidade sofrida por muitos idosos e, principalmente,
a importância de “Romper o Silêncio” e denunciar.

Dia Mundial de Combate a Violência Contra Idoso

Saúde Itinerante em Carandaí
Em parceria com Secretaria de Estado de Saúdede

Minas Gerais, o Municipio de Carandaí recebeu entre
março e abril de 2014, o Projeto Saúde Itinerante, soli-
citação da Prefeitura Municipal de Carandaí.

O projeto Saúde Itinerante contou com o  Programa
Ver Minas, que realiza consultas e cirurgias
oftalmológicas; com o Mamógrafo Móvel que realizou
exames de mamografias e; o Dengue Móvel e o
Dengômetro que realizaram a conscientização sobre a
Dengue e troca de resíduos recicláveis por Material
Escolar e Kits Odontológicos.

O evento aconteceu na Rua Major João Rocha, em

res de Campos, Dores do Turvo, Entre Rios de Minas,
Ibertioga, Itaverava, Jeceaba, Lagoa Dourada, Lamim,
Ouro Branco, Paiva, Palmital, Pinheiro, Piranga, Pra-
dos, Queluzito, Ressaquinha, Rio Espera, Santa Barbara
do Tugúrio, Santa Luzia, Santa Rita do Ibitipoca, Santana
da Vargem, Santana do Garambéu, Santana dos Mon-
tes, São Brás do Suaçuí, São Carlos, Senhora de Oli-
veira, Senhora dos Remédios.

Dados gerais de atendimento pelo Ver Minas:
Total de Consultas: 3.714
Total de Cirurgias de Catarata: 1.542
Total de Cirurgias de Pterígio: 44
Dados de atendimento à população carandaiense

pelo Ver Minas:
Consultas: 1.785 (48,1% do total)
Cirurgias de Catarata: 719 (46,6% do total)
Cirurgias de Pterígio: 21 (47,7% do total)

frente à Praça da Estação (próximo à Rodoviária de
Carandaí).  O público alvo do programa Ver Minas foi
a população maior que 50 anos.

DADOS
A grande mobilização em prol da saúde municipal,

realizada pelo programa Saúde Itinerante – uma parce-
ria entre o Governo Estadual e do Governo Municipal –
disponibilizou os dados oficiais sobre todos os atendi-
mentos realizados em que o Programa esteve em
Carandaí.

Dentre os projetos do Programa Saúde Itinerante,
estava o Ver Minas, Mamógrafo Móvel e Dengue Mó-
vel. – Tendo em vista a magnitude do programa trazido
para Carandaí, outros quarenta e um (41) municípios/
lugarejos participaram, juntamente com Carandaí para
participarem do programa, são elas: Alfredo Vascon-
celos, Alto Rio Doce, Antônio Carlos, Barbacena, Belo
Horizonte, Capela Nova, Caranaiba, Casa Grande, Ca-
tas Altas da Noruega, Cipotânea, Congonhas, Conse-
lheiro Lafaiete, Cristiano Otoni, Desterro do Melo, Do-

Anunciada a retomada de 772
obras paradas, entre as quais, 80
foram  reiniciadas imediatamen-
te. Dessas 80 obras, estão dois
empreendimentos em Carandaí: a
Reforma/Recuperação da ponte
que liga Carandaí ao bairro Acam-
pamento e o asfaltamento entre
Carandaí/Lagoa Dourada. Ao
todo, serão investidos nessa pri-
meira etapa, R$463,5 milhões, e
nosso município foi, graças as bus-
cas do governo municipal, benefi-
ciado. Na solenidade da assinatu-

Carandaí adquire recursos junto ao governo para retomada do asfaltamento que liga
Carandaí a Lagoa Dourada e a reforma da ponte que acesso ao bairro Acampamento

ra do documento de retomada das obras, em contato com autoridades e figuras políticas a nível estadual e nacional, o Prefeito aproveitou a oportunidade para conversar e
fazer contatos, em busca de mais melhorias para Carandaí, entre as quais estão: Liberação de recursos para a construção da Creche Municipal e a Reforma do Ginásio
Poliesportivo.



A Prefeitura Municipal de Carandaí realizou , através do
Departamento de Agricultura, Fazenda e SIAT (Sistema Inte-
grado de Assistência Tributaria), um Encontro de Produtores
Rurais que teve como objetivo debater perdas de receita com
o VAF (Valor Acionado Fiscal) e estreitar as relações de pro-
dutores e Governo. Esse Encontro reuniu produtores rurais
de várias Comunidades, e contou com a presença de exposi-
tores, que provocaram o debate sobre vários temas de inte-
resse dos Produtores e do Município.

PREFEITURA ADQUIRE NOVOS VEÍCULOS PARA FROTA

Os novos veículos, adquiridos pela Administração Municipal integrará à frota
existente para realizar o transporte escolar, bem como auxiliará nos demais traba-
lhos do Departamento de Educação. Em um trabalho sério e de responsabilidade
com o dinheiro Público, a aquisição de duas Vans com 14 (quatorze) lugares para
passageiros por R$98.800,00 cada – totalizando uma compra de R$197.600,00
–, se dá graças ao trabalho de plano econômico que vêm sendo realizado desde
o inicio do ano pelo Departamento de Compras e Licitações, quem vêm diaria-
mente se destacando por seus exímios e competentíssimos trabalhos realizados
para o municípioe pelo Departamento de Educação.

Carandaí recebeu  do Ministério do Desenvolvimento Agrário, novos equipa-
mentos e maquinários do PAC 2 (Programa de Aceleração e Crescimento). Den-
tre os equipamentos recebidos incluem: Uma (01) Patrol – destinada ao nivelamento,
manutenção das estradas vicinais do município de Carandaí, que juntas, somam
mais de 1.000 quilômetros. Uma (01) Retroescavadeira – que auxiliará e ajudará
nos trabalhos mais pesados de limpeza de entulhos, na manutenção das estradas,
assim como na manutenção do rio e córregos. Um (01) Caminhão Trucado – que
será utilizado nos trabalhos de limpeza, coleta de entulhos e demais serviços de
manutenção pesada do município. A aquisição desses novos veículo/maquinas,
viabilizará a execução efetiva do programa aprovado em 23/12/2013, instituído
pela LEI Nº2.091, como “Programa Porteira Adentro”. O Programa Porteira
Adentro têm como objetivo auxiliar na execução de obras de i n f r a e s t r u t u r
a  n a s  p e q u e n a s  p r o p r i e d a d e s  r u r a i s  como:Terraplanagem,
abertura, conservação e revestimentos de estradas de acesso às propriedades
rurais e construção e reforma de silos trincheiras

O município de Carandaí recebeu ainda, um total de cinco (05) novos veículos
públicos, ganhados do Governo Estadual. – Os veículos foram apresentados ao
município pelo Secretário de Estado de Saúde de Minas Gerais, que visitou
Carandaí a fim de acompanhar os trabalhos do Programa Saúde Itinerante que
esteve no município e assinar Convênios entre Carandaí e o Governo Estadual.  -
Três (03) carros, do tipo Renault Sandero, doados pela Secretaria de Estado da
Saúde de Minas Gerais; todos destinados à Saúde Municipal. - Também foram
adquiridos, pelo programa PRÓ- Município, um total de dois (02) caminhões
basculantes, destinados aos serviços de obras do município.

Caminhão de lixo foi conseguido junto a outros dois (02) caminhões Caçamba
que chegaram . Lançado pelo governador  de Minas Gerais em abril de 2013, o
Programa “Pró-Municipio” tem como objetivo, o investimento em Saúde, Educa-
ção, Infraestrutura Viária, Maquinas e Equipes Rodoviárias, Veículos e outras ações,
tudo visando o desenvolvimento municipal.

Encontro de Produtores Rurais
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ASSISTÊNCIA SOCIAL: O DIA NÃO FOI SÓ DE DIVERSÃO E
DESCONTRAÇÃO, MAS TAMBÉM DE MUITA ARTE, CULTURA, UNIÃO
E APRENDIZADOS PARA AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO CRAS.

Ver, ouvir, tocar, provar, sentir... As crianças e adolescentes atendidas pelo CRAS
(Centro de Referência de Assistência Social) de Carandaí – e por que não também
os adultos que acompanharam esses jovens – aproveitaram um dia de muita arte e
cultura no maior museu a céu aberto do mundo e um dos maiores museus de Arte
Contemporânea, que está localizado aqui em Minas Gerais: o Instituto Inhotim, em
Brumadinho (164km de Carandaí). Ao todo, cerca de 35 pessoas – entre crianças/
adolescentes e cuidadores – tiveram a oportunidade de aproveitar e desfrutar desse
belíssimos passeio cultural, proporcionado pela  Prefeitura de Carandaí . – Lidando
com várias culturas diferentes, pessoas de outros países e o imenso parque botâni-
co de cerca de 800 hectares (dos quais, 96 são abertos ao público), os jovens
tiveram a oportunidade de descobrir a beleza da arte.

Para a Administração Municipal, ações como esta são de extrema importân-
cia para a educação, tanto ambiental como social das nossas crianças e ado-
lescentes, além de ser um grande elo para a disponibilização de novos hori-
zontes aos nossos jovens. O compromisso social do Município de Carandaí
para com os jovens mostra um grande comprometimento da Administração,

CRAS no Instituto Inhotim - Museu de Arte Contemporânea
ASSISTÊNCIA SOCIAL

não só com a diversão, mas também com a integração social e cultural dos
nossos pequenos carandaienses.

PROJETO RENASCER
Esse é mais um proje-

to que valoriza aqueles
que muito contribuíram
com nossa cidade. O
PROJETO RENASCER
tem como objetivo o estí-
mulo através de ativida-
des físicas e convívio so-
cial. Os bairros Ponte
Chave, Cohab e Santa
Cecília já contam com o
projeto que está sendo or-
ganizado pela Prefeitura
Municipal, por intermédio
do C R A S  “ C e n t r o  d
e  R e f e r ê n c i a  d e
Assistência Social”, do
Departamento de Saúde,

VALORIZANDO A TERCEIRA IDADE

A Casa Lar é um serviço de acolhimento provisório,
e tem como público alvo crianças e adolescentes de
0 a 18 anos afastados do convívio familiar por meio
de medida protetiva de abrigo  em função de abandono ou
cujas famílias ou responsáveis encontram-se tempo-
rariamente impossibilitados de cumprir sua função de
cuidado e proteção, até que seja viabilizado o retorno
ao convívio com a família de origem ou, na sua im-
possibilidade, encaminhamento para família substitu-
ta. A capacidade de acolhimento é de até 10 crian-
ças/adolescentes e o serviço visa estimular o desen-
volvimento de relações mais próximas do ambiente
familiar, promover hábitos e atitudes de autonomia e

CASA LAR - AMPARO AO MENOR

de interação social com as pessoas da comunidade. A
Casa Lar é um órgão público municipal e todos os
gastos necessários para o seu funcionamento são man-

tidos pela Prefeitura de Carandaí que arca com todas
as suas despesas diárias, embora também aceite doa-
ções de entidades e cidadãos do município.

 É o município de Carandaí efetivando as políticas
públicas de atendimento à criança e ao adolescente,
amenizando sofrimentos.

do Departamento de  Es-
portes. Para maiores in-
formações referente ao
Serviço de Convivência e
Fortalecimento de Víncu-
los e inscrição procure o

Centro de Referência de
 Assistência Social

“CRAS” localizado a Rua
Juiz Osvaldo Abritta, nº 32
- Bairro Cruzeiro, Telefo-
ne: 3361-1756.
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Prefeitura Municipal de Carandaí, através do Departamento Municipal
de Esportes e Lazer e do CRAS, realizou a abertura oficial do Centro de
Treinamento de Artes Marciais de Carandaí e o lançamento do projeto
“Luta pela Vida”, na Praça dos Ferroviários (Praça da Estação). O evento
de inauguração do espaço contou com a presença de crianças e jovens
interessados em participar do projeto, de pessoas interessadas em saber
como de fato funcionará e da população que foi prestigiar esse novo proje-
to do Município destinado aos jovens carandaienses; além, é claro, dos
professores de artes marciais e de dança que farão parte da equipe: profes-
sor de Jiu-Jitsu; o professor de Karatê; o professor de Capoeira; o profes-
sor de Taekwondo; da professora de Dança,  e do Sargento da Policia
Militar (PM) de Carandaí.

A conquista de destaque de Carandaí/MG
para o repasse da verba do ICMS Esportivo
foi comemorada juntamente com outras
351cidades de Minas Gerais. – Com empe-
nho e dedicação da Prefeitura Municipal de
Carandaí, através do seu Departamento de Es-
portes e Lazer, representado por sua Encarre-
gada de Esportes, trouxe para Carandaí essa
posição de destaque: 31ª melhor pontuação

entre as 351cidades Mineiras contempladas
com o ICMS  Esportivo, ficando na frente  de
várias outras cidades da região e até de maior
porte.

Com a posição que Carandaí conseguiu, o
município passará a receber verbas destinadas
exclusivamente ao Esporte, o que garantirá o
bom desenvolvimento dos nossos jovens e
adultos adeptos às praticas esportivas.

ESPORTE

A 2ª edição do campeonato regio-
nal de Skate de Carandaí, que já vem
arrastando uma grande multidão de
competidores, de skatistas, amantes da
categoria e/ou simpatizantes do espor-
te – Com a iniciativa beneficente, sen-
do a “tarifa” de inscrição: 1 kg de ali-
mento não perecível ou 1 agasalho, o
evento também foi organizado pela
Gringa Skateshop e DW Designer, em
parceria com a Prefeitura Municipal de
Carandaí, através do Departamento de
Esportes e Lazer, o evento reuniu
skatistas de toda Carandaí e região.
Com dezenas de competidores dos mais
diversos municípios de toda região, a
competição foi dividida em 3 categori-

Município incentiva a pratica de esporte
Abertura do Centro de Treinamento de Artes Marciais

Incentivo  ao Skate em Carandaí

as diferentes: Mirim, Iniciante e Ama-
dor.

O esporte, que já vem se tornando tradição em Carandaí, simboliza o grande crescimento da
modalidade no município, impulsionado pelo incentivo ao e pela grande aceitação da população

e atletas que, cada dia mais, vem se destacando em competições municipais e regionais.

O município conta com a escolinha de futebol de cam-
po, que atualmente assiste 200 atletas sendo eles, na cate-
gorias : Chupetinha, Dente de Leite, Pré-Mirm, Mirim,
infanil, de 12 a 16 anos na categoria feminina.

O município acreditando que o esporte faz parte do bem
estar, está sempre apoiando campeonatos amistosos que
acontecem na cidade e região.

O município através de se Departamento de Esportes e
Lazer apoia engtre outras modalidades a  escolinha  de fu-
tebol de campo, futebol de salão, futsal, handebol e outros.

Esporte e Lazer

Em 351 cidades mineiras contempladas, Carandaí conseguiu a
31ª posição do ICMS Espostivo
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Idealizada pela Prefeitu-
ra Municipal de Carandaí,
por intermédio do seu De-
partamento de Educação, o
evento contou com o 1º
Trilhão de Jipeiros “Conhe-
cendo Nossas Terras”, En-
contro de Carros Antigos de
Carandaí, Apresentação de
Escolas Municipais e Esta-
duais de Carandaí, Stands
e o “Túnel do Tempo”, onde
foi contada a historia de
Carandaí. Com a concen-
tração dos jipeiros no Parque de Exposições, uma
pequena pista com diversos obstáculos foi montada
na parte de trás de Parque, onde contou ainda com o
Pêndulo, que desafiou as técnicas de todos os moto-
ristas. – Até o momento da saída definitiva dos veícu-
los, o circuito atraiu populares que, com grande eufo-

II Festa Cultural Integrada de Carandaí

A 2ª edição do evento “Arte e Cultura” de Carandaí
não só animou a criançada como também deu um show
de cultura e de interação com o publico.

Com direito ao espetáculo teatral do grupo
Tomaraquidê, de São Paulo que, interagindo com o
público, animou a plateia; o evento contou ainda com
a participação da Corporação Musical Santa Cecilia de
Carandaí (COMSCEC), que, com todos seus músicos,

ARTE E CULTURA

As escolas municipais Antônio Vicente Barbosa, Povoado do Chuí e
Povoado do Chuí- Moreira; as escolas municipais Prefeito Abeilard
Rodrigues Pereira, João Biazutti; a Escola de Santa Cecília, Escola de
Hermilo Alves, Escola Municipal João Henriques, Escola Municipal Bias
Fortes, Escola Municipal do Palmeiras, Escola Municipal Ludugero
Pereira Baêta, Escola Sebastião Patrus de Souza, Alunos da EJA (Edu-
cação para Jovens e Adultos) e ex-alunos do Acampamento, realizaram
no Parque de Exposições de Carandaí, a I Festaneja – a festa sertaneja
– de Carandaí. Realizada pela Prefeitura Municipal, juntamente com o
Departamento de Educação, o evento que começou por volta das
13h300, contou com a participação das Escolas dos Setores 01, 07,
03, 05, 06 e 04; além de pais, que foram prestigiar as belíssimas apre-
sentações; do excelentíssimo Sr.Prefeito; da Supervisora de Educação
Municipal; ex-prefeito; autoridades locais; diretores(a) e professores(a)
das escolas municipais, e da população em geral, que foram agraciar
essa Primeira Festaneja de Carandaí

I Festaneja das escolas municipais

ria, acompanharam as etapas desse esporte tão radi-
cal. Com participantes de diversas cidades da região,
tais como: Conselheiro Lafaiete, Barbacena, Barro-
so, Leopoldina, Belo Horizonte, Capela Nova e mui-
tos outros, o I Trilhão de Jipeiros de Carandaí se tor-
nou um evento à parte. – Tudo regado a boa musica.

apresentou suas músicas mais clássicas e mais conheci-
das. – O evento contou ainda com a celebre participa-
ção da escritora carandaiense, Márcia Paschoallin que,
juntamente com o ilustrador Luan, contou e ilustrou uma
de seus historias e ainda sorteou vários livros de sua auto-
ria às crianças presentes além de apresentação de Capo-
eira pelo projeto "Luta Pela Vida".

A tarde ainda contou com a apresentação do grupo de

Ballet do Espaço DançArte – Studio de Ballet da Corpore
Training Academia, organizado e coordenado pelo Baila-
rino e Professor Thiago Araújo.

 O evento foi um espetáculo, tanto no quesito “quali-
dade das apresentações” como também em “público pre-
sente”. – Muita risada com os apresentadores que, entre
show de magica e piadas, interagiram com o público e
apresentaram as demais atrações do dia.
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“DE DIA OU À NOITE

A Administração Municipal trabalha sempre pensando no bem estar
da população. Em breve teremos mais uma edição, para continuar

prestando contas a você carandaiense, que merece
 nosso respeito e comprometimento.

Fica o agradecimento pela confiança e apoio.”

Mais uma vez, comprovando a tradição de excelência na organização e reali-
zação, assim como a tradição que é o carnaval carandaiense, o Carandaí Folia,
edição 2015, superando  metas e se tornando um dos carnavais mais animados,
divertidos, ecléticos e seguros de toda região. Começando pela organização e
planejamento do evento, para garantir que tudo saia nos conformes, os trabalhos
começaram meses antes, com a formação de um conselho, onde foram discutidas
questões essenciais, tais como: segurança, abastecimento, colocação de banhei-
ros químicos e, claro, a programação. – Tudo sempre visando agradar a todos os
públicos não acarretando transtornos aos moradores. Planejamento para o fe-
chamento do trânsito, iluminação, Com grande esforço, a Prefeitura Municipal de
Carandaí, lutando contra a crise que atinge todo o Brasil e indo no sentido contrá-
rio de inúmeras cidades mineiras que, seja pela crise de falta de água ou a crise
financeira, cancelaram as festividades carnavalescas, nesse ano de 2015, conse-
guiu manter a tradição de “O CARNAVAL MAIS ANIMADO DA
REGIÃO”.Com a festa mais barata dos últimos 05 anos. Segue números para
comprovação:

Carnaval de 2010: Custo total: R$119.025,00 (cento e dezenove mil reais e
vinte e cinco centavos) sendo R$73.025,00 para promoção do carnaval e
R$46.000,00 para pagamento de Bandas.

“O CARNAVAL MAIS ANIMADO DA REGIÃO”

Carnaval 2011: Custo total: R$195.185,00 (cento e noventa e cinco mil e
cento e oitenta e cinco reais), sendo R$ 123.185,00 para promoção do carnaval
e R$ 72.000,00 para pagamento de bandas.

Carnaval 2012: Custo total R$216,400,00 (duzentos e dezesseis mil e qua-
trocentos reais), sendo R$158.000,00 para promoção do carnaval, R$50.500,00
para pagamento de bandas e R$ 7.900,00 para equipe de segurança.

Carnaval 2013: Custo total R$216.100,00 (duzentos e dezesseis mil e cem
reais), sendo R$77.000,00 para promoção do carnaval e R$ 139.100 para pa-
gamento de bandas, inclusive de renome Nacional.

Carnaval 2014: R$193.400,00 (cento e noventa e três mil e quatrocentos
reais) sendo R$168.400,00 para promoção do carnaval e R$ 25.000,00 para a
escola de samba, de renome nacional.

Carnaval 2015: R$102.739,00 (Cento e dois mil, setecentos e trinta e
nove reais) sendo R$95.989,00 para sonorização, iluminação, palco, bandas mu-
sicais, locução, lanches, câmeras de segurança, cartazes, baners, inserção em
rádio, materiais para decoração e DJ e R$ 6.750,00 para pagamento de escola
de samba. Comprovado portanto, através de dados oficiais, o compromisso do
Governo Municipal com a gestão eficiente e econômica dos recursos públicos.

Com a festa mais barata dos últimos 05 anos


