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Município de Carandaí
Editorial
Amigos Carandaienses,
É com muita satisfação que
lançamos a primeira edição do
jornal “Um Governo Simples
e Para Todos”. A partir deste,
você poderá acompanhar todas
as ações realizadas da Administração 2017/2020, em nosso
município.
Através deste exemplar, temos o objetivo de prestar contas à população e mostrar que,
apesar de todas as dificuldades,
inclusive financeiras, o município não deixou de realizar obras
para atender a população.
Consciente dos anseios e
das necessidades da população, estamos trabalhando incansavelmente para atender
a todos, mas hoje esbarramos
nas receitas federais que caí-

ram consideravelmente devido
à crise financeira e as estaduais,
que além de terem caído, estamos recebendo com atraso.
E mesmo com todas as dificuldades que o município vem
atravessando atualmente, não
podemos deixar de apresentar
as benfeitorias realizadas em
Carandaí, cumprindo com responsabilidade e compromisso.
Ressaltamos também que
somos servidores, procuramos
ouvir as pessoas, receber todos
com carinho e respeito, debater as questões para devidos
esclarecimentos, criar oportunidades para o aprendizado e a
conscientização – tudo voltado
para o cidadão Carandaiense
e assim fazermos um governo
simples e para todos.
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No dia 12 de setembro, em
cerimônia solene na cidade de
Diamantina, o Sr. Washington
Luís Gravina Teixeira, popularmente conhecido por Vasiquinho e atualmente exercendo
o cargo de Prefeito de Carandaí, foi agraciado com a medalha JK, graças aos relevantes
serviços prestados à comunidade carandaiense e região.
Com notório destaque nas áreas

de educação, saúde e agronegócios da região, o município, mesmo estando afetado pela atual situação financeira que assola todo
país, não vem medindo esforços
para continuar oferecendo um
serviço de qualidade a toda população carandaiense, ressaltando assim seu sério compromisso
com a responsabilidade e a seriedade no uso do dinheiro público.
O prefeito ainda aproveitou o momento para dividir a homenagem
com todos os funcionários e ressaltar a importância desses para
o sucesso de sua administração. A
cerimônia ainda contou com a presença do Presidente do Tribunal
Militar de MG, o excelentíssimo Sr.
Coronel da PM Sócrates Edgard dos
Anjos, que tem participação ativa
nas reivindicações de nossa região
sendo de extrema importância no
intermédio desta solicitação.
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DIA DO PREFEITO
11 de Abril de 2018

Dia 11 de abril é lembrado
como o Dia do Prefeito Municipal.
A prefeitura municipal de Carandaí recebeu no gabinete do prefeito, juntamente com membros
da equipe de governo, o Pastor
Daniel Zampa de Araújo para fazer

uma oração em homenagem ao
seu dia, na ocasião o prefeito foi
presenteado com uma Bíblia Sagrada.
É com grande alegria que
a equipe da administração
2017/2020 parabeniza o nosso
prefeito municipal Washington
Luis Gravina Teixeira, pela arte
de lidar com as pessoas, por conhecer seu povo e por seu interesse de lutar pelos direitos de
seus cidadãos.
“A arte de ser Prefeito é lidar
com as pessoas, conhecer seu
povo e fazer o melhor pela cidade que administra, evitando
os erros e corrigindo-os quando
acontecem, sempre com a humildade necessária para reconhecer
quando precisa melhorar”.

Uma parceria em prol de serviço social
POLÍCIA MILITAR EM PARCEIRIA COM A PREFEITURA MUNICIPAL E OUTRAS PARCERIAS REALIZARAM AÇÃO CÍVICO SOCIAL EM CARANDAÍ
No di 05 de maio e informações nas
de 2018, ocorreu no áreas de saúde,
Calçadão, no Centro educação, políticas
de Carandaí, uma públicas, segurança,
Ação Cívico Social e lazer, cultura e cidacontou com o apoio dania.
da Prefeitura Muni“A Ação Cívico
cipal de Carandaí.
Social somente foi
A ACISO teve possível com as conpor objetivo reunir tribuições de cada
e prover à comuni- seguimento
aqui
dade carandaiense presente. A Polícia
diversos
serviços Militar plantou a sepúblicos e privados mente, mas o bom
de forma gratuita. fruto da Ação foi reBuscou-se fornecer sultado do apoio de
a todos que esti- todos”, disse o Ten
veram
presentes Alvim, Comandante
várias
atividades da 120ª Cia PM.

Programa Internet para Todos
O Prefeito Washington Luiz Gravina
Teixeira assinou, no dia 12 de março,
em Brasília, o convênio do Programa
Internet para Todos. O evento contou
com a presença do ministro da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações, Gilberto Kassab. Cerca de 2 mil
prefeitos participaram do encontro. O
programa oferecerá internet gratuita a
escolas, postos de saúde e hospitais, e
conexão de banda larga a preços reduzidos para a população de milhares de
localidades de todo o país.

Convênio firmado
entre Prefeitura e
UFMG

A Prefeitura Municipal de Carandaí recebeu, no dia 14 de novembro
de 2017, a visita da equipe de medicina de Belo Horizonte, Dra. Carolina
e Dra. Márcia Beatriz, com o intuito
de conhecer as dependências das
UBS’s de Carandaí e garantir as condições necessárias para o recebimento de três alunos de medicina cujo
objetivo é dar início ao programa
didático Internato Rural. O convênio
tem por objetivo formalizar a mútua
colaboração entre os integrantes visando à realização de Estágio Curricular/ Internato em Saúde Coletiva
por discentes do Curso de Graduação
em Medicina, regularmente matriculados, utilizando a rede de serviços
de saúde do Município de Carandaí,
vinculado ao Sistema Único de Saúde.

O objetivo básico do Internato Rural é propiciar aos estudantes a oportunidade de melhor apreenderem as
relações entre Medicina e Sociedade
pela vivência no interior de Minas
Gerais, atuando nos serviços públicos de saúde. Para a implantação
e pleno funcionamento do estágio
curricular, firmaram-se um convênio
entre a Universidade Federal de Minas Gerais - UFMG e as prefeituras
municipais.
A UFMG se compromete a fornecer supervisão didática pedagógica
através de seus docentes. Os alunos
atuam na rede de serviços da saúde do
município e as Prefeituras se comprometem a fornecer o alojamento, alimentação e transporte para os alunos,
quando de sua visita aos postos de
saúde na zona rural.

dicina da FASEH - Faculdade da Saúde e Ecologia Humana, que fica localizada no município de Vespasiano
em Minas Gerais, residiram por três
meses em Carandaí estagiando com
um Internato em Saúde Coletiva e
atenção primária. Eles se dividiram
entre três Unidades Básicas de Saúde e vivenciaram de perto a rotina
diária dos carandaienses.

apoio dos representantes municipais, que ofereceram boas condições de moradia e lazer, além do
apoio técnico. Ressaltaram ainda
sobre a estrutura das UBS’s, na qual
puderam trabalhar em ambientes
arejados, com equipamentos eficazes e tiveram oportunidade de desenvolverem ações e procedimentos diversos.

Estudantes estagiários em medicina
agradecem o período de estágio em
Carandaí
Três acadêmicos do curso de MeOs futuros médicos tiveram o
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Aquisição de veículos para
o município de Carandaí
A Prefeitura Municipal de Carandaí recebeu, no dia 28 de junho de 2018, um Caminhão Pipa para o setor de Agricultura e um
carro 0Km para a área da Saúde, e no dia 3
de julho, na Cidade de Sete Lagoas, o Governo do Estado entregou um Ônibus para ser

utilizado no transporte de estudantes da
zona rural. Para o Prefeito, os veículos foram
um grande ganho para todos os munícipes,
pois contribuirá ainda mais para um melhor
atendimento nos serviços diários prestados à
população. “Eles chegam para garantir mais

agilidade no trabalho já desenvolvido pela
Administração, além disso, estamos sempre
buscando mais recursos e melhorias para o
nosso município, tanto do Governo Estadual,
quanto do Federal e sempre em parceria com
o legislativo”.

CRIAÇÃO DA CENTRAL DE VEÍCULOS

Em julho de 2017 foi criada a CENTRAL DE VEÍCULOS.
O objetivo foi centralizar a Frota Municipal em um só lugar; Gestão da manutenção e combustível.
A Central de Veículos funciona no Parque de Exposições, sobre a responsabilidade do Encarregado de Frotas Júlio César.
A Frota Municipal possui 50 veículos, 5 ambulâncias, 3 motocicletas, 16 caminhões, 12 ônibus e 11 máquinas.

Convênio assinado
para construção da
ponte no Bairro Praia
O
prefeito
Washington
Luiz
Gravina Teixeira assinou, no dia 15 de
março, o convênio
entre o Ministério
da Integração Nacional e o Município
de Carandaí, que
tem por objetivo a
construção da Ponte
do Bairro Praia.

De acordo com a Administração, toda a parte da prefeitura
municipal, tais como o projeto, convênio e todo o estudo
para a construção já estão prontos, aguardando apenas o
valor da (VERBA) ser recebido para a conclusão da obra.

Extensão de rede aérea
Prefeitura Municipal e APAEde distribuição de energia Carandaí assinam convênio

A Prefeitura Municipal
de Carandaí recebeu, no
dia 24 de novembro de
2017, a empresa JFT ENGENHARIA EIRELI, vencedora
do processo licitatório para
contratação de empresa
especializada em execução

de extensão de rede aérea
de distribuição de energia elétrica e iluminação
pública, modificação de
RDA, instalação de postes,
instalação de luminárias e
transformador. Na reunião
foi proposta a elaboração

dos projetos e serviços a serem executados, e a assinatura de contrato da empresa vencedora.
Após a elaboração dos
projetos, foram encaminhados para serem aprovados
pela CEMIG, no prazo máximo de 35 dias e, assim, dar
início aos trabalhos da empresa contratada, com previsão de 90 dias para finalizar todo o serviço prestado.
Esteve presente na reunião
o chefe de gabinete Rogério
Bertolim, assessora administrativa Selma, o Técnico
em Eletrotécnica Glauber
Miranda, Engenheiro Eletricista João Leonardo e Gilberto Martins supervisor de
obras.

A Prefeitura Municipal e
a APAE - Associação de Pais e
Amigos dos Excepcionais de
Carandaí assinaram um convênio cujo objetivo é trabalhar
na promoção da habitação e
reabilitação das pessoas com
deficiência e suas famílias, nas
áreas da assistência social, saúde, educação, através de equipe
multiprofissional, transporte
gratuito, visando a defesa e a
garantia de direitos, promoção
da autonomia, inclusão social e
melhorias da qualidade de vida
dos usuários, em consonância
com legislações que regem essas políticas e com a política
de atendimento à pessoa com
deficiência. Vale ressaltar que
o recurso para esse convênio
será proveniente do setor de
Educação do Município. A assi-

natura aconteceu no dia 4 de
abril de 2018, no gabinete do
prefeito, estavam presentes o
Prefeito Municipal Washington
Luiz Gravina Teixeira; Aparecida
Maria dos Santos, presidente
da APAE, e Leonor Cristina de

Castilho Fonceca e Rodrigues,
Diretora Financeira; o Supervisor do Departamento de Educação, Professor Marcelo Wagner de Oliveira, e o Gestor de
Convênios do Município José
Maurício.

Prefeitura recebe visita do novo pároco de Carandaí
O prefeito Municipal Washington Luiz Gravina Teixeira e vice-prefeito Cor Jesus Moreno receberam, no dia 20 de abril, a
visita e as bênçãos do novo pároco Padre José Julião da Silva,
que assumiu a Paróquia Sant’Ana de Carandaí. Ele estava acompanhado do Diácono Roberto; Pe. José Geraldo Sabino, Coordenador do Conselho Paroquial; Ronaldo Adriano do Carmo,
Coordenador da Comunidade Matriz; Márcio Moreira; Tesoureiro Paroquial José Pires e do amigo Genário Magela. O prefeito
agradeceu a visita e reafirmou a sua disposição para continuar
firmando parcerias para o bem da comunidade, e disse que as
ações sociais impactam diretamente todos os cidadãos na cidade. “A nossa gestão é focada em parcerias com todos que querem o bem das famílias de Carandaí, a união de todos em prol
da coletividade nos fortalece ”, salientou o prefeito.
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Encontro técnico reúne produtores de leite
do município

A Prefeitura Municipal,
através do Departamento de
Agricultura, Pecuária e Meio
Ambiente, promoveu no dia
16 de maio de 2018, um Encontro Técnico de apresentação do Programa Queijo
Minas Artesanal da Região
Campo das Vertentes, no
qual o município será incluído
e cuja programação também
abrange a produção de leite.
O encontro aconteceu
na Câmara Municipal de Ca-

randaí e contou com a presença do Prefeito Municipal
Washington Luiz Gravina Teixeira, que iniciou o evento
dando as boas vindas a todos
e falou da expectativa de gerar uma nova fase de desenvolvimento para o município
de Carandaí, além de melhorar também a vida do homem
do campo.
Marcaram presença o vice
-prefeito Cor Jesus Moreno;
Toninho Salomão, Supervisor

do Departamento de Agricultura; Aparecida Baeta, presidente da Câmara; Odair José
Gerônimo,
representante
regional da Emater; José Alcides Cobucci, representante
do IMA, e Daniel Arantes Pereira, representante regional
da EPAMIG.
Foram realizadas palestras
sobre a fabricação do Queijo
Artesanal com Odair José Gerônimo, da Emater; adequação das queijeiras, Gentil Ma-

galhães (IMA); cumprimento
da legislação sanitária com
Dr. Rodrigo Protásio (MPMG),
e, por fim, João Dutra (produtor do queijo Catauá) deu
relatos sobre sua experiência
no ramo.
O objetivo do encontro foi
apresentar aos produtores de
leite alternativas para composição da renda, buscando
melhorias na qualidade de
vida e consequente fixação
do jovem no campo.

Castração de animais Iluminação em diversos
locais da cidade
A Prefeitura Municipal de
Carandaí realiza todos os meses os trabalhos de castração
de animais de rua e pertencentes à população carente.
Também promove campanha
de doação de animais. Os interessados em adotar podem
entrar em contato com os
veterinários da prefeitura. Os
animais serão entregues castrados e no caso dos filhotes,
posteriormente, fornece a castração. Vale ressaltar que todo
o trabalho de castração é custeado pela prefeitura.

A Prefeitura Municipal realizou
em 11 localidades do município
a implantação de rede elétrica,
com luminárias completas e até
colocação de postes. Um trabalho
que beneficiou bairros da cidade
e também comunidades da zona
Lote

rural que ainda não tinham serviço
de iluminação pública. O investimento é com recursos próprios
de acordo com a arrecadação de
taxa de iluminação e continuará
em todas as localidades que ainda
não possui iluminação. A execução

Descrição

está sob responsabilidade da empresa JFT Engenharia Eireli, vencedora do processo licitatório, para
contratação de empresa especializada em execução de extensão de
rede aérea de distribuição de energia elétrica e iluminação pública.

ENDEREÇO

VALOR

NS CEMIG

Rua São José - Chuí

R$14.000,00

1113659476

R$5.300,00
R$3.800,00

1115286841
1116066832
1116217314

11

Intercalação de 01 poste equipado com estrutura de MT/BT

15

Instalação de 05 conjuntos de luminárias vs 100W - braço curto em postes existentes

Rua Treze - Crespo

24

Instalação de 02 conjuntos de luminárias vs 100W - braço curto
Instalação de 02 conjuntos de luminárias vs 100W - braço curto

Rua Dona Horta Costa - M. Serra

28

Instalação de 01 conjunto de luminárias vs 150W - braço curto

Rua D- Bairro Olaria
Rua José Amaral da Silva

30

Instalação de 01 conjunto de luminárias vs 100W - braço médio

Rua Benjamim Pereira
Baêta n 178

32

Instalação de 01 conjunto de luminárias vs 100W - braço curto

34

Instalação de 05 conjuntos de luminárias vs 150W - braço curto

42
48
52

Instalação de 01 conjunto de luminárias vs 100W - braço médio
Instalação de 03 conjuntos de luminárias vs 100W - braço curto
Instalação de 01 conjunto de luminárias vs 100W - braço curto em postes existentes

Rua Abílio Inácio da Costa Ponte Chave
Rua Pau Brasil - Bairro
Vale Verde
Rua Maestro Luís Chaves
- Vila Real

Rua dos Marcelinos
Av. Francisco do Carmo

R$1.500,00

1116041397

R$1.500,00

1116065546

R$1.500,00
R$6.100,00

1115867579
1114546237

R$1.670,00

1114617218

R$3.300,00
R$1.500,00

1115992769
1115867579

R$40.170,00

Total

COLETIVA DE IMPRENSA
Período de janeiro a fevereiro
Entidades que realizaram o
procedimento
castrações de machos
castrações de fêmeas
castrações de gatas
procedimento com
anestesia
procedimento sem
anestesia

Prefeitura

ONG

5
26

1
10

09

0

09

2

2

2

A Prefeitura Municipal de Carandaí
concedeu, na manhã do dia 21 de dezembro de 2017, uma coletiva de imprensa
com o Prefeito Washington Luiz Gravina
Teixeira e o supervisor do departamento
de Obras, Carlos Alberto, para os devidos esclarecimentos sobre as obras
que estão acontecendo no Calçadão.

Segundo o prefeito, já existem
projetos em parceria com a
AMMA em que pretendem no
próximo ano devolver o espaço à população carandaiense.
O prefeito afirmou também
que o espaço continuará sendo uma praça, negando assim
boatos de que o local se tornaria uma rua com passagem
de veículos. O projeto de revitalização do Calçadão está
sendo elaborado pela AMMA
– Associação dos Municípios
da Microrregião da Mantiqueira juntamente com o departamento de obras de Carandaí
e em breve será apresentado
o projeto que incluirá a determinação de horário liberado

para o trânsito de veículos entre 08h e 18 horas apenas para
carga e descarga dos comércios locais, e após às 18 horas
ficará liberado para pedestres.
O secretário de obras do município também falou sobre as
recentes obras que a prefeitura
realizou no Calçadão, onde segundo ele, a ligação de esgoto
do local estava contrária às
normas e outras ligações ainda
não estavam dentro dos parâmetros corretos desde a obra
realizada pela antiga administração. Ele afirmou também
que o problema no Calçadão se
apresentou muito mais sério
no momento em que verificou
por completa a situação.
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Obra realizada na comunidade
do Convento

A Prefeitura Municipal de
Carandaí inaugurou no dia
21 de junho, a revitalização
da praça em frente à igreja
da comunidade São João
Batista. Atendendo assim
uma reivindicação antiga

dos moradores. “Mesmo
com as dificuldades financeiras que o município vem
passando, a atual administração não mediu esforços
para realizar esta reivindicação da comunidade do

Convento, espero que esta
praça, totalmente revitalizada, seja de muita felicidade
para todos na realização de
eventos organizados pela
associação, este é mais um
resultado positivo das par-

cerias que a administração
vem realizando com as associações para o bem comum, quero parabenizar ao
presidente da associação e
demais diretorias por essa
parceria”, pontuou.

Capacitação e treinamento
dos servidores públicos

A Prefeitura Municipal,
através do Departamento
de Obras, promoveu, em
janeiro de 2018, treinamentos das equipes dos serviços
públicos, quanto à segurança do trabalho, capacitação
para melhoria das condições
de trabalho, segurança e a
vida do servidor municipal.
A empresa responsável por
executar o treinamento foi a
Maseg Consultoria e Treinamento em Meio Ambiente e

Segurança do Trabalho - LTDA
Responsável:
Junior César Ferreira

Melhorias em calçamento
e meio fio no Distrito de
Hermilo Alves
A Prefeitura Municipal, através do Departamento de Obras, visando melhorias na comunidade
realizou a construção e reforma de calçadas e meio
fio nas ruas de Hermilo Alves.

Trevo de Hermilo Alves ganha
iluminação.
A Administração Municipal,
preocupada com a segurança
da população e atendendo
a antigas reivindicações dos
moradores, concluiu a instalação de iluminação no trevo do
Distrito de Hermilo Alves.
A otimização do sistema de
iluminação pública resultará
em diversos benefícios para
toda a sociedade. A população ganha com mais pontos
iluminados, garantindo mais
segurança, uma vez que a Prefeitura poderá acompanhar
de perto onde há necessidade

de reforço de postes e luminárias.
O investimento está sendo
realizado com recursos próprios de acordo com a arrecadação de taxa de iluminação
e continuará sendo realizado
em todas as localidades que
ainda não possuem iluminação pública. Dessa forma, o
poder público municipal vai
poder atender antigas reivindicações da população e ajudar na melhoria da segurança
com bairros mais bem iluminados.

Prefeitura conclui instalação de passarela sobre
o Rio Carandaí

A Prefeitura Municipal,
através do Departamento de
Obras com o empenho de
funcionários, instalou uma
passarela sobre o Rio Carandaí, que dará acesso aos
dois lados da Avenida Brasil.
A passarela é uma reivindicação antiga dos moradores,
em virtude do crescimento
dos bairros próximos ao Parque de Exposições. A nova
passarela oferece mobilidade
a dezenas de pessoas que se

utilizam desse acesso diariamente.
É fundamental destacar
a parceria e o apoio das empresas que ajudaram: Cimento Tupi : doação das toras de
eucalipto; Supermercados
BH, transporte da madeira
em razão do volume da carga e custos das réguas para
os corrimões, e a Marcenaria
do Geraldo Cigano, que doou
toda a preparação e aparelhamento das madeiras.
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Prefeitura realiza trabalho de patrolamento
no bairro Vale Verde
A Prefeitura Municipal realizou obras de patrolamento nas estradas rurais do Bairro Vale
Verde. Através de um cronograma preparado

pelo Departamento de Obras, o trabalho consistiu em melhorar as condições de tráfego das
estradas vicinais, aproveitando o período de es-

tiagem. Além da patrolagem aconteceu ainda a
operação tapa buracos, e também a implantação
de meio-fio na rua principal Antônio Calvário.

Parceria entre Prefeitura e Revitalização da
Comunidade leva melhorias Estação Ferroviária
em Hermilo Alves
a Hermilo Alves
Mesmo com a crise econômica do país e falta de
repasse do Governo do Estado, foi feita a manutenção
e a recuperação da trafegabilidade nas estradas. A
Prefeitura Municipal, em
parceria com a Associação
dos Moradores de Hermilo Alves, realizou melhorias
na estrada da antiga ponte
do Balinho que dá acesso
à Comunidade do Rosário.
O Prefeito esteve no local
fazendo vistoria da obra e
essa parceria entre a Prefeitura e a comunidade de
Hermilo Alves possibilitou a
reconstrução e melhorias no
tráfego de veículos. É uma
importante estrada de acesso na localidade que beneficiará condutores e pedestres
da região.

Atendendo a reivindicações da comunidade e associação, a Prefeitura,
em parceria com a Associação dos
moradores, revitalizou a Estação Ferroviária que estava desativada, com um
projeto que levasse em conta a história
e as características já existentes. Construiu-se uma escada com acessibilidade, proporcionando mais segurança
aos moradores. Com a reforma, a praça
foi remodelada, recebendo embelezamento e uma segurança no trânsito de
veículos e pedestres, e ainda a construção de uma academia ao ar livre, além
da reforma de calçadas e meio fio nas
ruas de Hermilo Alves.

antes

depois
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Plano emergencial no combate à Febre Amarela

Reunião emergencial para combater a
febre amarela na região

Aconteceu na tarde do dia 08
de março, no 5º andar da prefeitura, uma reunião emergencial no combate à febre amarela
com a presença do Supervisor
do Departamento de Saúde Denilson Hermes da Cunha, Agentes de Saúde, Enfermeiros
e Técnicos de Enfermagem
do Município de Carandaí.
A reunião foi presidida pela
Equipe de Saúde de Barbacena, o Superintendente Regional da Saúde Robson Campos
Vidigal, Coordenadora do Núcleo de atenção primária Ana
Waldemira de Paula Dorneles,
Enfermeira/Referência Técnica
da Vigilância Epidemiológica
Ana Cristina dos Santos Lima e
a Técnica do Núcleo de Gestão
Regional Aniellen Vieira Santos.

A reunião teve como objetivo orientar e informar aos
agentes comunitários, técnicos
e enfermeiros, o registro de Epizootia (morte de macacos devido à epidemia da doença) na
região, e casos de febre amarela em humanos, para que sejam
tomadas todas as providências necessárias no combate à
doença. Com a palavra o Superintendente Regional Robson
Campos apresentou, nesta reunião, os dados sobre o número
de pessoas imunizadas, casos
confirmados da doença e residências que receberam a visita
dos agentes de saúde. O Superintende explicou que a medida
mais importante para prevenir
e controlar a febre amarela é
a vacinação da população e

alerta sobre a preocupação com a
doença em todo o município, ele
ressalta ainda a importância de
orientar e encaminhar as famílias
que ainda não foram vacinadas
para que procurem o mais prontamente um posto de saúde para
que recebam a imunização.
A prefeitura municipal recebeu da equipe de Barbacena que
presidiu a reunião uma proposta
para que fosse realizada, a partir da segunda - feira, dia 12 de
março, uma varredura em todo o
município com duração de 15 dias
incluindo os sábados, com essa
ação a população foi orientada,
teve o cartão de vacina atualizado,
e as famílias que ainda não tinham
sido vacinadas receberam a imunização no momento da visita.

Varredura contra febre amarela
De 12 a 28 de março, no período de 7:00h
às 19:00h, foi realizada
uma varredura contra a
febre amarela em Carandaí, as equipes de apoio
no combate à febre amarela circularam em todo
o município.

Vacinação contra Vacinação contra a Febre Amarela é levada
Febre Amarela a servidores da Prefeitura Municipal
O Departamento Municipal
de Saúde, em parceria com a
Segurança do Trabalho, realizou, no dia 25 de janeiro, a
vacinação contra a febre amarela para os funcionários do

almoxarifado municipal, também com aferição de pressão
arterial e glicemia capilar.
Foram ofertadas todas as vacinas do calendário de vacinação do adulto.

No dia 09 de março,
os servidores municipais, inclusive o prefeito Vasiquinho, tiveram
a oportunidade de se
imunizarem contra a fe-

bre amarela na sede da
prefeitura de Carandaí.
O trabalho de vacinação
foi realizado por uma
técnica de enfermagem
do município.

Mutirão de cirurgias ortopédicas
Um mutirão de cirurgias de
ortopedia foi realizado no Hospital Santana, pela equipe do Dr.
Garrido. Foram feitas várias cirurgias ortopédicas, dando assim
um andamento na fila de espera.
“Com certeza o resultado e recuperação dos pacientes serão positivos”, disse Dr. Garrido. Segundo
o Prefeito de Carandaí, “Este é o

nosso compromisso com o povo
de Carandaí. Não mediremos esforços para fazer o melhor para
solucionar os problemas na área
de saúde dos nossos munícipes,
no caso, hoje, foram as de ortopedia e novas ações virão. Com isto,
a administração vem cumprindo
seu papel de responsabilidade e
compromisso com o nosso povo”.
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Inauguração da UBS Suzana
Cunha Pereira de Oliveira
O
Prefeito
Municipal
Washington Luiz Gravina Teixeira, juntamente com seu vice-prefeito Cor Jesus Moreno,
inaugurou, no dia 05 de fevereiro de 2018, a Unidade Básica de
Saúde Suzana Cunha Pereira de
Oliveira, no bairro Estação.
Em seu pronunciamento, o
Prefeito Washington agradeceu
a presença das autoridades,
entre elas o deputado estadual
Alexandre Silveira; deputado
federal Reginaldo Lopes e a
deputada Ione Pinheiro. O prefeito fez um cumprimento em

especial à família da homenageada
com o nome da UBS, Suzana Cunha
Pereira de Oliveira, que foi esposa
do ex-prefeito Agostinho Corsino de
Oliveira.
“Hoje é um dia muito especial
para todos nós, carandaienses. Dia

este que me orgulho de entregar
esta importante obra à população,
estamos sempre buscando o melhor
para a nossa cidade. Espero que a
comunidade cuide muito bem desta
unidade que pertence a todos”, comentou o prefeito.

Assistência social
O Departamento de Assistência Social desenvolve várias ações
durante todo o ano para integração e conscientização da população

Durante todo o ano a Assistência Social
vem realizando ações para a conscientização
da população, tais como, “O 1º CARNACRAS
DE CARANDAÍ”, “Dia Internacional de Combate à Violência Contra a Mulher”, “PALESTRAMERCADO DE TRABALHO E ORIENTAÇÃO PROFISSIONAL”, “ENCONTRO MUNICIPAL PELO
DIA NACIONAL DE COMBATE AO ABUSO E À
EXPLORAÇÃO SEXUAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES”, “Ação Cidadania na Comunidade”.
O atendimento às famílias residentes em

territórios de grande extensão territorial,
de baixa densidade demográfica ou de difícil
acesso pode ser realizado por meio de Equipes
Volantes. Essas equipes adicionais, que integram um Centro de Referência da Assistência
Social (CRAS), têm como objetivo ofertar os
serviços de proteção social básica, além de
apoiar a inclusão ou atualização cadastral das
famílias no Cadastro Único e realizar encaminhamentos serviços de outros setores, quando necessário.

DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
Carandaí- MG

Reabertura do Posto de Saúde do Retiro do Baú
é discutido em reunião
Uma reunião no gabinete do prefeito, no dia 29 de
janeiro de 2018, teve como
foco propor uma parceria
entre o município de Ressaquinha e Carandaí, para
a reabertura do Posto de
Saúde do Retiro do Baú,
que será de grande importância, além de facilitar no
atendimento de pacientes

da região. Estiveram presentes na reunião o prefeito Washington Luiz Gravina
Teixeira; o presidente da
Câmara Municipal de Ressaquinha, Marcus Vinícius;
o Secretário de Saúde de
Ressaquinha, Doriédes, e o
Secretário de Saúde do Município de Carandaí, Denilson Hermes.

Reunião de Cooperação do Pronto Atendimento
do Hospital Santana de Carandaí
A Prefeitura Municipal recebeu
no dia 14 de março, secretários
da Saúde e prefeitos de municípios vizinhos, além da presença
do prefeito Municipal Washington
Luiz Gravina Teixeira, do Promotor
de Justiça Dr. Rodrigo Protásio e o
Supervisor do Departamento Municipal Denilson Hermes, para uma
reunião sobre a saúde.
A reunião foi presidida pelo Assessor de Secretaria da Saúde de
Carandaí, Dr. Daniel José da Silva,
que explicou sobre a importância do funcionamento do Pronto
Atendimento e apresentou os dados sobre todos os atendimentos
realizados na Unidade do PA.
Este consolidado reflete a utilização do pronto atendimento e
internações do Hospital Municipal
Santana e os custos gerados para a

prefeitura. Ele explicou aos secretários e
prefeitos a necessidade de um planejamento de gastos com a saúde para que
seja programado todo o funcionamento
do Pronto Atendimento dos Municípios.

Uma das metas da Administração será
abrir novas clínicas, buscando sempre
melhorias na saúde e oferecer um atendimento cada vez melhor para a população.

Implantação de tablets
nos trabalhos dos
Agentes Comunitários
de Saúde e Endemias

Os Agentes Comunitários da Saúde passaram
a utilizar tablets em suas
atividades. A entrega dos
aparelhos foi no dia 18 de
maio deste ano, pelo Prefeito Municipal Washington Luiz Gravina Teixeira,
com a presença da Equipe
da Saúde e o Secretário da
Saúde Denilson.
Todos os agentes comunitários passaram por
treinamento prático com
o responsável pelo Sistema E-SUS do município
durante a semana. A informatização permite que
os agentes tenham uma

redução considerável do
tempo de repasse das
informações para as Unidades Básicas de Saúde,
proporcionando melhor
desempenho.
Antes de utilizarem os
aparelhos, os formulários
eram preenchidos manualmente para posterior
digitalização e alimentação da base nacional
de dados. Esse cadastramento manual, além de
inseguro, tomava parte
significativa do tempo dos
agentes, prejudicando o
desenvolvimento de outras atividades na UBS.

Prefeitura Municipal de Carandaí Administração 2017/2020 - Um governo Simples e para todos

Trânsito

99

Operação tapa-buracos
A Prefeitura Municipal, através do Departamento de Trânsito, realizou, durante todo o
ano, a operação tapa-buracos para melhorar as
condições de tráfego em diversas vias do município, principalmente nos pontos que estavam

mais críticos, garantindo mais segurança a pedestres e motoristas. Essa ação tornou possível
contemplar trechos que se encontravam com o
asfalto comprometido, dificultando a mobilidade urbana.

Revitalização de faixas de
pedestres no município
A Prefeitura Municipal, através da Divisão
Municipal de Trânsito,
realizou a manutenção
da sinalização horizontal
de trânsito no município.
Os trabalhos pela
revitalização das faixas
de pedestres foram iniciados pelo centro da
cidade e estendidos aos
demais bairros de acordo com as normas do
manual brasileiro de sinalização horizontal.
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II Jornada do Saber

A II Jornada do Saber foi
realizada nos dias 25 e 26, no
Espaço Clamar. Um evento de
promoção da Prefeitura Municipal de Carandaí, através do
Departamento de Educação.
É um investimento na capacitação de todos os professores
da Rede Municipal de Ensino
que é garantido por Lei. Na
programação, apresentações
culturais e as palestras dos
professores doutores Emília Cipriano e Geraldo de Almeida.

Contou também com a Direção
Executiva da UNDIME - União
dos Dirigentes Municipais de
Educação, representados pela
professora Suely Rodarte, Diretora Executiva, e pela Secretária de Itauna, Alessandra
Araújo. O Prefeito Municipal
e o vice-prefeito participaram
ativamente da Jornada do Saber. O evento contou com a
participação dos mais de 300
profissionais ligados à Rede
Municipal e ainda convidados

da Rede Estadual e Secretários
de Educação das Cidades vizinhas.

Professores da Rede
Municipal recebem
gratificação

O prefeito Washington
Luiz Gravina Teixeira (Vasiquinho), o vice-prefeito Cor
Jesus Moreno e o Secretário
de Educação, Marcelo Wagner, estiveram reunidos, no
dia 16 de novembro, com as
diretoras das escolas da Rede
Municipal de Ensino para falar sobre o pagamento do
abono pecuniário.
“É importante valorizar
os professores, aqueles que
estão dentro da sala de aula
e continuam nosso trabalho
junto à Educação, que em Carandaí mostra compromisso

e assumiu papel importante
no cenário Estadual, pois o
município assumiu a Coordenação Regional da UNDIME
- União dos Dirigentes Municipais de Educação, à frente
de todas as ações do PNAIC Pacto Nacional da Alfabetização pela Idade Certa”, disse o
prefeito.
O vice-prefeito destacou
a importância da gratificação: “Considerando os benefícios ao comércio local”.
Na oportunidade o prefeito
Vasiquinho comunicou que
o pagamento do décimo ter-

ceiro salário estava garantido
e creditado no dia 21 de dezembro.
O secretário de Educação,
professor Marcelo Wagner,
ressaltou que reconhece o
valor do professor que está
dentro da sala de aula e disse que gostaria que o valor
fosse maior e lamenta não
poder contemplar outros
profissionais como secretários e ajudantes de serviços,
que são essenciais para as
escolas, pois os recursos do
FUNDEB são exclusivos para
professores.

Lei 119 é sancionada

Estudantes de Carandaí
recebem premiação da

13º OBMEP
Aluna Anna Vitória Rocha
Gonçalves, do 8º ano; Ana Rosa
Gercossimo, da Escola Deputado Sebastião Patrus de Sousa, e
Manuela Baeta Barcellos, 7º ano
Japão, receberam a premiação
da 13ª OBMEP - Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas
Públicas. A cerimônia aconteceu
em Barbacena, no dia 14 de junho de 2018. Acompanharam a
entrega das medalhas o Prefeito
Washington Luiz Gravina Teixeira
(Vasiquinho) e o Professor Marcelo Wagner de Oliveira, Secretário
de Educação.

O prefeito municipal
sancionou a Lei Complementar número 119/2018,
que permite a adequação
da carga horária dos Ajudantes de Serviços Gerais
que trabalham nas Escolas
Municipais. A Secretaria
de Educação promoveu as
adequações depois de realizar um minucioso estudo
do quadro de pessoal. O
estudo é necessário para
não causar déficit de servidores nas Unidades de
Ensino Municipal.

Reunião sobre o transporte
escolar Universitário e Técnico
Participaram da reunião representantes do Executivo, Legislativo e Ministério Público

Aconteceu na manhã de
sexta-feira, 23 de março, na
sede do Departamento Municipal de Educação, uma reunião
convocada pelo Prefeito Vasiquinho para tratar da questão
do transporte de alunos para
cursos de nível técnico e superior para Barbacena e Lafaiete.

Estiveram presentes o Representante do Ministério Público Dr.
Rodrigo Protásio; os Vereadores
Valério, Naamã, Osmar Severino,
Geraldo Francisco, Maria Imaculada e Milton Euzébio; as Assessoras Jurídicas Dra. Ana Paula
Ramos Pereira e Dra. Bruna
Oliveira; bem como o Secretário

de Educação Professor Marcelo;
o Encarregado de transportes
Douglas Oliveira e o Assessor
Legislativo Dr. Márcio Moreira.
O Prefeito Municipal reforçou
a importância de um diálogo
entre os poderes e do respeito
às sugestões e ponderações do
Ministério Público.
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Cinemateca é inaugurada em duas escolas
O Departamento Municipal de Educação inaugurou,
dia 25 de junho, duas Cinematecas, um espaço especial
para os alunos da Escola Municipal Bias Fortes, Centro; e
Escola Municipal João Biazutti, bairro Acampamento. A
Cinemateca é instalada dentro das unidades escolares
beneficiadas pelo projeto e
contém um pequeno cinema
e uma biblioteca com diversos títulos de livros e dvd’s infantis, totalmente gratuitos.
A estrutura é uma doação da
MRS Logística S.A. através do
grupo Komedi, idealizadora
do projeto para o Departa-

mento Municipal de Educação, e tem o objetivo de democratizar e expandir a arte
e a cultura para as crianças
da rede pública de educação
do município.
O Prefeito Municipal
Washington Luiz fez um
agradecimento especial pela
parceria com a MRS, juntamente com o grupo Komedi,
e destacou a importância de
oferecer estruturas inovadoras como esta para os alunos.
Segundo o Analista de
Eventos do grupo Komedi, Peterson Ricardo, que
veio realizar a entrega da
Cinemateca, o projeto está

inserido na Lei Rouanet
de incentivo à cultura (Lei
8.313/1991) e busca ampliar
o acesso dos alunos a esses tipos de bens culturais.
Com a palavra, o Secretário
Municipal de Educação, Professor Marcelo Wagner, enfatizou que “A apresentação
de filmes educativos e até
mesmo recreativos para nossos alunos é também uma
forma de incentivar e qualificar a educação das nossas
crianças e jovens através do
cinema e da leitura. Estamos
muito felizes com esta doação da MRS e os alunos ficaram encantados”.

MUITA FESTA PARA COMEMORAR O MÊS JUNINO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE CARANDAÍ

REUNIÃO SOBRE O TRANSPORTE ESCOLAR UNIVERSITÁRIO E TÉCNICO, COM A PRESENÇA DO EXECUTIVO, LEGISLATIVO E MINISTÉRIO PÚBLICO.

Prefeitura Municipal de Carandaí Administração 2017/2020 - Um governo Simples e para todos

12

12

Obras no setor de Educação

Reforma de escolas

A Prefeitura Municipal de Carandaí, através do Departamento de Educação, investe na reforma das escolas e na segurança das crianças.

Escola Municipal Vereador João Henriques

A Prefeitura, através da Secretaria Municipal de Educação, aproveitou o momento de
férias, para fazer uma reforma

na escola Vereador João Henriques, no Bairro Crespo. Ela foi
toda reformada, com pinturas
das salas, reparos na secreta-

Escola do Crespo

Na Escola Municipal Vereador João
Henriques, no bairro Crespo, e Escola
Municipal Deputado Abelard Pereira,
no bairro Rosário, foram pintadas
todas as salas, pátio e o portão do
Abelard Pereira.

ria, melhorias na parte elétrica
da Quadra Poliesportiva, com
ajuda da Associação do Bairro e
demais partes.

Escola Municipal Sebastião Patrus de Souza
Devido à urgência de reformar a Escola Sebastião Patrus de Souza, no bairro Vale Verde, teve a
reforma no telhado da escola. Uma melhoria que garantiu a segurança dos alunos, funcionários,
professores e direção.

Prefeitura Municipal investindo em melhorias nas escolas
A Prefeitura Municipal, através do Departamento de Educação, realiza troca de todas as
carteiras das escolas municipais,
com o objetivo de propiciar conforto aos alunos e incentivar
ainda mais os estudos. As primeiras escolas beneficiadas foram Escola Municipal Deputado
Abelard Pereira, Bairro Rosário,
Escola Municipal Prefeito Abeilard Rodrigues Pereira, Hermilo
Alves, e Escola Municipal Sebastião Patrus de Sousa.
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Aquisição de academias ao ar livre

Bairro Rosário

Pensando sempre no bem-estar
e buscando proporcionar uma melhor qualidade de vida para a popu-

lação, a Administração Municipal
instalou mais uma academia ao ar
livre, desta vez, no Bairro Rosário.

Hermilo Alves

A Academia ao ar livre no Distrito de Hermilo Alves, ao lado
da quadra, foi inaugurada no dia
15 de junho. Na oportunidade, o
Prefeito ressaltou que promover a
prática de esportes e atividades físicas é promover o bem da população. “Todas as pessoas que cuidam
da saúde desde a juventude e permanecem praticando quaisquer

atividades até a terceira idade
têm grandes chances de prevenir
e evitar doenças. Movimentar o
corpo e também exercer a mente
é cuidar da saúde física e mental.
Por este motivo, temos o prazer de
proporcionar essa oportunidade
de forma gratuita aos nossos cidadãos.”
A nova academia, além de ser

um espaço de entretenimento,
lazer e encontro, populariza a atividade esportiva, que vai ajudar
muito a preservar e melhorar a
saúde física e mental, e também
oferecerá benefícios para os moradores desta comunidade, que
agora poderão cuidar da própria
saúde, realizando suas atividades
físicas de forma gratuita.

Revitalização da Quadra de Esportes do Inaugurada iluminação da
Distrito de Hermilo Alves
Arena Esportiva Vereador

A Prefeitura Municipal concluiu a revitalização da quadra de
Hermilo Alves, atendendo assim
às reivindicações dos jovens desta
localidade. A quadra foi toda revitalizada para proporcionar mais

segurança e conforto aos praticantes de esportes. Os trabalhos
envolveram reforma e pintura do
piso e no alambrado, tornando o
espaço mais bonito, agradável e
com melhores condições de uso.

Antônio dos Santos

A iluminação da Arena Esportiva
Vereador Antônio dos Santos, no bairro Santa Cecília, foi inaugurada no dia
15 de junho. Com o apoio da Prefeitura Municipal, o projeto foi executado pelo Programa Campos de Luz da
Cemig, que visa iluminar campos e
quadras e proporcionar a melhoria da
qualidade de vida e a inclusão social
de comunidades carentes com a práti-

ca de atividades esportivas, de lazer e
culturais, principalmente no período
noturno, além de promover mais segurança para a população.
A Arena Esportiva Vereador Antônio dos Santos conta com 24 lâmpadas de vapor de sódio de 400 Watts,
e em breve o alambrado de proteção
no campo de futebol também será totalmente restaurado.

ENTRE OS 104 INSCRITOS CARANDAÍ CONQUISTA 17º LUGAR

Carandaí foi contemplada no PELC

governo
A cidade de Carandaí foi contemplada, em 17º lugar no Estado de MinasUm
Gerais
(en-Simples
tre 104 inscritos), no Programa Esporte e Lazer da Cidade. Esse Programa visa implantar núcleos de Práticas Esportivas para atendimento a toda população. Os recursos
disponibilizados dependem de dotação orçamentária do Governo Federal e serão investidos no município de Carandaí. O resultado do chamamento foi publicado no dia 05
de março de 2018 pelo Ministério do Esporte.

e para todos
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Corrida de Sant’Ana, em comemoração ao dia da
padroeira do município
Em comemoração ao
37º Jubileu de Sant’Ana,
padroeira da cidade, a
Prefeitura promoveu,
através do Departamento de Cultura e Esportes,
Lazer e Turismo, a Corrica de Sant’Ana no dia
22 de julho. Mais de
200 atletas participaram
da corrida de 6 km 3 12
km. Os atletas melhores
colocados receberam
seus troféus e todos os
competidores receberam medalha pela parti-

cipação no evento.
A Cerimônia de premiação contou com a
participação do Prefeito
Washington e Vice Cor
Jesus, que elogiaram a
dedicação de todos e reforçaram a prioridade de
seu governo em investir
e priorizar o esporte social. Na oportunidade o
Prefeito confirmou que
a administração realizará em dezembro a primeira meia Maratona
na cidade.

Campeonato Municipal de Bairros -2018
O campeonato movimentou a cidade de 16 a 28 de
julho, em uma organização
do Departamento Municipal
de Cultura, Esporte, Lazer e
Turismo. O evento aconteceu na quadra de esportes
da Escola Municipal Deputado Abelard Pereira e contou
com a participação de times
em 10 categorias, sendo
elas, adulto e juvenil com ti-

mes feminino e masculino.
Teve também a participação
das cidades de Capela Nova,
Cristiano Otoni, Barbacena
e Carandaí, além da presença da população de todas as
idades que foram prestigiar
os jogos.
A cerimônia de premiação
contou com a presença do
Prefeito Washington Luiz, que
agradeceu a participação de

todos os jogadores e parabenizou as equipes vencedoras.
“Agradeço a todos por terem
prestigiado o evento. Esse foi
um campeonato de sucesso,
que trouxe a confraternização de todas as equipes, a
comissão organizadora está
de parabéns, e através do
esporte queremos oferecer
entretenimento para a população”, disse o prefeito.
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Aniversário de Carandaí
No dia 27 de abril de 1924,
há exatamente 94 anos, a cidade de Carandaí era Emancipada Politicamente. De lá para
cá, muitas histórias, muitos
acontecimentos... Muitas conquistas. As comemorações, organizadas pela Prefeitura, através da Secretaria Municipal de
Educação, contaram com várias
intervenções e celebrações.
O tradicional Desfile Cívico
em comemoração ao aniversário da cidade contou com a
participação da Associação dos
Pais e Amigos dos Excepcionais
APAE-Carandaí e apresentações de todas as escolas muni-

cipais, estaduais e particulares
de Carandaí. Sob o tema ‘Educação dentro das famílias’ as
instituições buscaram mostrar
a importância da educação
dentro das famílias, e com a
alta competitividade presente
nos dias atuais, a qual exige
tanto dos indivíduos, a preocupação com a educação dos filhos surge cada vez mais cedo,
a participação da família na
educação é fundamental e faz
tanta diferença na formação
quanto à qualidade pedagógica da instituição frequentada.
Teve também a celebração da
missa em ação de graças na

2

Igreja Sagrado Coração de Jesus.
O desfile contou com a
presença de diversas autoridades municipais como o Prefeito Municipal de Carandaí,
Washington Luiz Gravina Teixeira e vice Cor Jesus Moreno;
Supervisor do Departamento
de Educação, Marcelo Wagner;
vereadores; autoridades religiosas; autoridades civis e militares. Contamos também com
a presença de Ione Pinheiro,
deputada estadual, chefes de
várias áreas e departamentos
da Prefeitura Municipal e da
população em geral.

Festa de Réveillon foi
um sucesso
O Show da Virada 2018
em Carandaí foi um sucesso e fez a alegria dos
carandaienses e visitantes de outras cidades, que

curtiram os shows das
bandas Sunga de Pano e
Banda Help. A festa teve
uma estrutura organizada
pela Prefeitura Municipal

de Carandaí e com apoio
da Polícia Militar, que foi
essencial no evento e garantiu a segurança de todos.

Festival Carandaí Viva

A Prefeitura Municipal de
Carandaí, através do Departamento de Cultura, Esporte,
Lazer e Turismo, juntamente
com a ACVC - Associação dos
Clubes Varzeanos de Carandaí, promoveram, no último
final de semana do mês de
abril, o Festival Carandaí Viva,
iniciando as Comemorações
dos 94 Anos de Carandaí.
Com esse Festival a Administração Municipal e a
Associação dos Clubes Varzeanos de Carandaí buscam o
resgate de tradicionais eventos esportivos de Futebol no
município. Foram iniciadas
as atividades no Novo Campo de Herculano Pena, que
foi totalmente reformado e
revitalizado através da Associação Comunitária da Comunidade de Herculano Pena e
de esforços do Vice-prefeito
Municipal Cor Jesus Moreno.
O evento contou com a
presença dos garotos das
equipes de Escolinha do Carandaí, de Pedra do Sino e
da Auto Escola Vitória. Participaram também as equipes
do BFC, Campestre, Internacional, Guarani (Campinho),
Tabajara, Vila Nova e Milionário.
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Cultura

Nova sede da Associação dos Artesãos do Município de Carandaí

No dia em que o município de Carandaí completa
94 anos de Emancipação
Político Administrativa, no
dia 27 de abril, a cidade
ganha de presente um im-

portante local de fomento
cultural e através dele busca
resgatar e valorizar a Cultura em nosso município, que
é a Nova Sede da Associação dos Artesãos do Muni-

cípio, inaugurada na antiga
Estação Ferroviária.
A Administração Municipal, através do Departamento de Cultura, Esportes,
Lazer e Turismo, o Conselho
do Patrimônio Histórico e
a Associação definiram o
novo local da sede dos Artesãos num lugar histórico
e de grande importância
para a cidade. O Prefeito
Washington Luiz Gravina
Teixeira (Vasiquinho) parabenizou todos os artesãos
por sua nova Sede e confirmou o compromisso de sua
Administração no resgate
dos valores culturais.
A inauguração também
contou com a presença do
Vice-Prefeito Cor Jesus,
da Presidente da Câmara

Municipal, vereadora Aparecida Baêta, da deputada estadual Ione Pinheiro,
do Delegado de Polícia Dr.
Itamar (que gentilmente
cedeu o espaço ao lado da
Delegacia de Polícia) e dos
vereadores Valério, Eder e
Imaculada e várias outras
autoridades, artesãos e público em geral. Localizada
no centro da cidade a nova
Sede irá destacar os valores
artesanais do município e
servirá de referência Cultural, funcionando também
como um ponto de Apoio
Turístico para a cidade e
região. Desta forma, a Administração
2017/2020
reafirma o Compromisso de
um governo simples e para
todos.

Sétimo festival de congada 15º Exposição de Orquídeas

O Departamento Municipal de
Esporte, Lazer, Cultura e Turismo,
juntamente com a Paróquia de
Santana e as Guardas de Congada
Senhora da Guia, Santa Efigênia e
Senhora do Rosário, de Carandaí, realizaram nos dias 28 e 29
de julho, o Festival Cultural de
Congada. O evento fez parte da
programação da tradicional Festa
de Nossa Senhora de Sant’Ana.
Em sua sétima edição, o evento
contou com a participação de 12
ternos de Congada.
O evento teve início no dia
28 de julho na Igreja Matriz de

Sant’ana, com uma Missa Afro e
participação Especial da Paróquia
de Senhora dos Remédios. Após a
Missa houve a apresentação cultural com o grupo Afro da cidade
de Ponte Nova. Já no domingo,
29, as bandas foram recepcionados pelo Prefeito e as festividades se iniciaram com a acolhida
de todas as Guardas de Congada,
para um café da manhã.
Logo após todos se organizaram em procissão saindo da Praça Barão de Santa Cecília, até a
Igreja Matriz, onde foi celebrada
uma Missa Festiva. Na parte da

Foi com sucesso de público
mais uma edição do “Caranfolia”,
promovido pela Prefeitura Municipal. O Carnaval 2018 neste ano
foi animado pelas Bandas “STTAGIO FINAL” e “EUROPA SHOW”,
proporcionando alegria e muita
diversão para todas as pessoas,
que de todas as idades estiveram
brincando o carnaval.
Os blocos Pererecas da Sapolância,
Barril,
Soberano,

Perdidão e Bloco da Soso também deram sua contribuição
para o sucesso do carnaval
com muita música e animação.
O prefeito municipal Washington
Luiz, que esteve presente no Carnaval 2018 acompanhando todos
os detalhes, fez um balanço positivo do evento. “Tudo foi feito
dentro do planejado, tivemos o
apoio da Polícia Militar mantendo
a ordem dentro e fora do local do

tarde as apresentações individuais de todas as Guardas, e premiações com Troféu e medalhas
para o congadeiro mais idoso e
mais jovem e também ao capitão
de cada Guarda.
Teve a participação das Guardas de Congada de Carandaí:
Santa Efigênia, Nossa Senhora do
Rosário e Nossa Senhora da Guia.
Participaram também Guardas
de Congada de Barbacena, Senhora das Dores, Conselheiro
Lafaiete, Dores de Campos, Senhora de Oliveira, Caranaíba e
Campinho.

CARANFOLIA 2018

carnaval, garantindo a segurança
dos foliões; apoio da secretaria
de saúde com a barraca de distribuição de preservativos e informativos aos foliões; tivemos também disponível uma ambulância
que estava pronta para prestar
primeiros socorros, caso houves-

de Carandaí
Dentro das comemorações do aniversário de Carandaí,
aconteceu a tradicional Exposição de Orquídeas de Carandaí
de 2018, com muito
sucesso e com centenas de espécies
de orquídeas, assim
como premiações
em várias categorias: espécie brasileira, espécie híbrida,
espécie estrangeira,

espécie micro-orquídea,
espécie catteya loddigesii,
espécie oncidium, orquidófilo Carandaí, melhor

se algum incidente; servidores
municipais de diversos setores
dando suporte ao evento para
que tudo ocorresse conforme o
planejado. Com a união da equipe de governo da Administração
2017/2020 podemos dizer que
superamos nossas expectativas”.

planta e melhor botânica.
A Exposição aconteceu de
6 a 8 de abril no saguão da
Prefeitura Municipal.

Decreto beneficia a
cultura do Município

O Prefeito Municipal Washington Luiz Gravina Teixeira decretou, no dia 22 de novembro de 2017, como
Registro de Bens Imateriais, as Bandas de Congada de
Carandaí: Nossa Senhora do Rosário, Santa Efigênia,
Nossa Senhora da Guia e a Corporação Musical Santa
Cecília. Estabelecidos na Lei Municipal nº 2001, de 14
de dezembro de 2011. Lei que estabelece as Normas de
Proteção ao Patrimônio Cultural Imaterial de Carandaí.
Pela sua importância sócio-cultural local, com grande representatividade religiosa, cívica e sua tradição
histórica. O Departamento de Cultura e o Patrimônio
Histórico Cultural está se empenhando, juntamente
com essas entidades no afã de angariar recursos para
incentivar e expandir a Cultura no município.
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