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Redes Sociais

Vila Santo Antônio recebe
asfaltamento

Obairro Santo Antô-
nio recebeu recen-
temente mais 1,1 

Km de asfaltamanto ao 
longo de oito ruas que se 
encontravam em estado 
crítico.
As obras fazem parte de 
uma série de melhorias no 
bairro, que teve início com 
a criação de uma galeria 
tubular, que escoará as 

águas de chuva direto para 
o rio.
O bairro que foi durante 
muito tempo esquecido 
vem, na atual adminis-
tração, recebendo a devi-
da atenção para sanar 
suas necessidades, me-
lhorando a qualidade de 
vida de seus moradores e 
incentivando o cresci-
mento do bairro.

Programa de Recuperação
de Nascentes

pag.03pag.03 pag.11pag.11

A implantação de um novo 
modelo no atendimento aos 
in te ressados  em cercar 
nascentes no município, refor-
ça o trabalho desenvolvido 
pela atual administração na 
busca pela conscientização 
dos proprietários sobre a 
importância da preservação 
dos recursos hídricos.
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a palavra do prefeito

setembro de 2014

Cambuí, crescendo junto com seu povo

saae

No mês em que come-
moramos a Indepen-

dência de nossa Pátria, o 
Jornal Oficial do Município, 
Fo l ha  Mun i c i pa l ,  t r az  à 
população cambuiense infor-
mações sobre realizações e 
ações do Poder Público Muni-
cipal. 
Comemorar 192 anos de 
Independência é algo signi-
ficativo, mas estamos muito 
aquém dos Países desenvol-
vidos. É injusto comparar o 
Brasil com estes Países, mas 
temos avançado e muito na 
direção de podermos fazer 
essa comparação.
Mas ,  co lado  ao  mês  da 
independência, temos elei-
ções, onde de forma indepen-
dente podemos escolher o que 
é melhor para nosso Estado e 
para o País. Bom voto a todos.
N e s t a  e d i ç ã o  e s t a m o s 
trazendo a independência de 
d ive rsos  p rob lemas  que 
sempre acometeram o Bairro 
Santo Antônio. Só para citar 
um, a Rua Vereador Adolfo 
Jonas da Silva, que por déca-
das sofria com um calçamento 
danificado que incomodava os 
motoristas que por ela eram 
obrigados a transitar, sem falar 
nas outras ruas próximas ao 
horto florestal e à creche. O 
Poder Público cumpre seu 

papel com melhorias para 
estas ruas.
Citamos ainda o início do 
calçamento das ruas do Bairro 
Vale do Sol, bairro que a 
Administração trata com 
respeito e com igualdade aos 
demais bairros em nossa 
cidade.
Dentro de um planejamento 
previamente elaborado as 
ações do Governo Municipal 
estão sendo realizadas e 
anuncio neste instante que o 
próximo bairro que terá suas 
ruas calçadas será o Bairro 
Santo Expedito. O processo 
licitatório já está em anda-
mento e certamente ainda 
este ano as obras serão 
iniciadas.
Em se falando de obras, 
temos o prazer de comunicar 
que o Ginásio localizado no 
Bairro Colinas do Itaim tem 
hoje uma nova cara, após 
solucionar parte dos imbró-
glios administrativos e jurí-
dicos as obras puderam con-
tinuar.
Não somente o Ginásio, mas 
temos a grata satisfação de 
informar que as obras de 
construção das Unidades Bá-
sicas de Saúde dos bairros 
Nossa Senhora Aparecida e 
Rio do Peixe já foram licitadas 
e estão se iniciando. Vale ain-

da citar que a reforma da Uni-
dades Básicas de Saúde dos 
bairros São Benedito, Lopes e 
Santa Edwiges já foram licita-
das e as obras também estão 
se iniciando. Graças a um 
planejamento seguido criterio-
samente essas realizações 
muito em breve irão beneficiar 
a população cambuiense.
Agradeço a todos que me 
apoiaram para conseguir 
esses recursos e todos os 
servidores da Prefeitura Muni-
cipal de Cambuí que traba-
lharam e trabalham para que 
essas ações se concretizem e 
nossa população seja aten-
dida e tratada com dignidade.
Por fim, a equipe de Governo 
realiza, desde o dia 16 de 
junho do corrente ano, reuni-
ões em todos os bairros de 
Cambuí para tratar do Orça-
mento Par t ic ipat ivo .  Os 
relatos são muito interessan-
tes e a participação popular 
está sendo algo exemplar 
para muitas cidades. Quero 
agradecer aos participantes 
por confiarem no Orçamento 
Participativo.
No ano de 2015, um milhão e 
quinhentos mil reais serão 
gastos perante a vontade 
popular, pois a administração 
é tão somente o condutor da 
solução dos problemas da 

cidade e para conhecer os 
problemas da cidade é preciso 
ouvir, e só existe uma forma 
em que a população decide o 
que fazer e como fazer, que é o 
Orçamento Participativo.
Sabemos que as neces-
sidades são muitas, mas é 
preciso começar de alguma 
forma e a melhor maneira de 
escolher corretamente por 
onde começar é ouvindo a 
população.
Agradeço mais uma vez a 
disponibilidade e a participa-
ção de todos neste projeto.   
Aproveito este espaço para 
pedir a todos que se sensi-
bilizem com a estiagem que 
estamos tendo e economizem 
água, ajudem a Administração 
a conter gastos excessivos de 
água. Faço um pedido ainda 
mais especial ,  para que 
ajudem a identificar pessoas 
que provocam queimadas, 
piorando ainda mais nosso 
meio ambiente. Além de ser 
crime ambiental, é uma falta 
de cidadania sem tamanho 
provocar queimadas.
Por fim, peço a todos que 
acompanhem nesta edição as 
ações citadas e outras que a 
Administração Municipal vem 
realizando.

Boa leitura a todos.

Executar investimentos de 
f o r m a  p e r m a n e n t e , 

equilibrar produção e consumo 
em tempo de escassez de 
água, oferecendo um produto 
de qualidade para toda a 
população. Esses são alguns 
dos objet ivos do Serviço 
Autônomo de Água e Esgoto – 
Saae de Cambuí, que trabalha 
rotineiramente para manter o 
abastecimento de toda a 
cidade. 
Na semana passada foi iniciado 
o processo de higienização dos 
reservatórios da ETA central. A 
primeira parte do trabalho se 
concentrou na lavagem dos 
d o i s  r e s e r v a t ó r i o s  q u e 
recebe ram um comp le to 
serviço de limpeza. O próximo 
passo será a manutenção e 
troca dos equipamentos que 
filtram a água, o processo para 
contratação da empresa que 

Saae realiza serviços de manutenção 
vai oferecer os materiais 
filtrantes e a manutenção já 
está em fase de licitação. A 
intenção é que este trabalho 
seja rotineiro para que toda 
residência da cidade tenha em 
sua torneira um produto de 
qualidade.     
Além dos reservatórios da 
ETA central os trabalhos são 
estendidos para o reservatório 
do bairro Itaim que será 
ativado em breve. O depósito, 
com capacidade para 1 milhão 
de litros, estava parado desde 
2012 e sua operação vai 
garantir o abastecimento dos 
bairros que ficam na parte alta 
da  c i dade  como  Nossa 
Senhora Aparecida, Santa 
Edw iges ,  Pau lo  Lopes , 
Colinas do Itaim entre outros. 
O local passa por um processo 
de  rees t ru tu ração ,  que 
c o n s i s t e  n a  l i m p e z a  e 

manutenção da es tação 
compacta, alvenaria e painel 
elétrico. O objetivo é aumentar 
o volume de captação de água 
para que, em períodos de alto 
consumo, tais bairros não 
sejam prejudicados com a falta 
de água. 
Outra obra recentemente 
concluída foi a extensão da 
rede de fornecimento de água 

no Conjunto Habitacional Jar-
dim Medeiros (Cohab), a nova 
obra possibilita o envio da água 
por meio de gravidade, aprovei-
tando o desnível entre o ponto 
inicial e final da adutora. 
Com esse sistema a economia 
de energia gera automa-
ticamente redução nos gastos, 
além de reduzir o impacto 
ambiental.

Serviço de extensão da rede de fornecimento
de água por gravidade
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obras

Obras melhoram ruas no 
bairro Santo Antônio

FOLHA MUNICIPAL - Ed. 08 setembro de 2014

Obairro Santo Antônio é um 
local que foi, por muito 

tempo, esquecido em suas 
necessidades.
Com uma geografia acidentada 
o bairro sempre careceu de 
uma atenção especial  da 
administração, principalmente 
no que diz respeito aos proble-
mas causados pelas águas 
pluviais, que nas épocas de for-
tes chuvas causam bastante 
desconforto e transtornos aos 
moradores do local.
Atenção esta que a atual 
administração vem, através de 
uma série de obras, dedicando 
ao bairro, com uma série de me-
lhorias voltadas para o bem 
estar da população.
Obras que tiveram início em 
junho, com a criação de um 
completo sistema de drenagem 
das águas pluviais, com uma 
galeria tubular em toda a exten-
são da rua São Jorge, captan-
do, através da criação de 5 
“bocas de lobo” em pontos da 
rua e depositando a água das 

chuvas diretamente no rio, aca-
bando com um sério problema 
na época de chuvas fortes, que 
eram as enxurradas que des-
ciam as ruas, levando sujeira, 
destruindo calçamentos e 
sujando residências em seu 
caminho.
Outra solução que esta obra de 
captação oferece é em relação 
à água dessas enxurradas que 
se acumulava na entrada do 
bairro, próximo ao pontilhão sob 
a Rodovia Fernão Dias, fazen-
do com que o trânsito de carros 
e pedestres ficasse inter-
rompido, além de trazer sujeira 
para casas e comércios do 
local.
Agora, no mês de agosto, foi 
realizado o recapeamento as-
fáltico em 8 ruas do bairro, tota-
lizando mais de 1,1 Km de ruas. 
A obra, com orçamento de R$ 
197.500,00 e realizada com 
recursos próprios da Prefeitura 
de Cambuí pela Construtora 
Niemeyer, empresa vendedora 
da licitação.

Ao final da obra, que se deu em 
um prazo significativamente 
menor que o estipulado, foi pos-
sível incluir um aditivo no valor 
de R$ 49.307,05 que possibi-
litou a recuperação da rua Adol-
fo Jonas da Silva, trecho que 
apresentava calçamento ir-
regular e era uma antiga reivin-
dicação.
A adição deste trecho possi-

bilitou agilidade e economia, já 
que uma obra específica levaria 
mais tempo e aumentaria o 
custo, uma vez que a empresa 
já se encontrava no local.
Foram também realizados, 
pelos funcionários da Secre-
taria de Obras, os trabalhos de 
acabamento, como a cons-
trução da sarjeta entre a calça-
da e o asfalto.

Obra de criação do sistema de drenagem de
águas pluviais do bairro

Asfaltamento das ruas do bairro, com mais
de 1,1 Km de vias atendidas

Ruas em aclive acentuado, comuns no bairro,
recebendo o asfalto.

Outro bairro a receber  
atenção especial desta 

administração é o Vale do Sol, 
uma atenção principalmente no 
que diz respeito à pavimen-
tação de ruas do bairro.
Com isso foram iniciadas as 
obras de calçamento com 
bloquetes em mais de qui-
nhentos metros de ruas.
Uma antiga demanda dos 
m o r a d o r e s ,  q u e  a  a t u a l 
administração vem atendendo, 
com o intuito de oferecer uma 
melhor qualidade de vida.
Por meio de um convênio 
estabelecido entre a Prefeitura 
de Cambuí e a Secretaria de 
Estado de Transportes e Obras 

Prefeitura inicia calçamento no Vale do Sol
Públicas – Setop, no valor de 
R$ 293 mil, a Administração 
fará o calçamento da Avenida 
Bento Jacinto, Rua Caiapós e 
de parte das Ruas Ianomame, 
Chavantes e Camaiurá.
Com a conclusão da obra 
prevista para as próximas 
semanas, vários moradores 
serão beneficiados, tendo mais 
c o m o d i d a d e ,  c o n f o r t o  e 
segurança para transitar pelo 
bairro.  
E esta é apenas a primeira 
parte do projeto, que em breve 
vai beneficiar todo o bairro com 
calçamento de todas as vias. O 
desenvolvimento do projeto se 
dará em etapas. Inicio das obras de calçamento das ruas do

bairro Vale do Sol
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Prefeitura retoma trabalhos do 
ginásio no Colinas do Itaim
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Aprefeitura de Cambuí, 
através da Secretária de 

Obras e Serviços Públicos, 
retomou os trabalhos de cons-
trução do Ginásio Poliesportivo 
do bairro Colinas do Itaim. 
A obra teve inicio no ano de 
2010, mas não foi finalizada. No 
ano passado a atual adminis-
tração retomou os trabalhos na 
6ª fase e após fazer a prestação 
de contas teve que devolver 
aproximadamente R$ 127 Mil 
ao Governo do Estado devido a 
irregularidades nas prestações 

de contas nas fases iniciais 
durante a administração 
anterior. 
A Prefeitura sabendo da 
importância da obra para a 
população não só do bairro, 
mas do município como um 
todo, está investindo recursos 
próprios para que o ginásio 
seja concluído. 
Foi necessário refazer algu-
mas áreas que já estavam 
finalizadas, devido a atos de 
vandalismo, porém até o final 
do ano será concluído todo o 

fechamento lateral do ginásio, 
a calçada da frente, a parte 
elétrica interna, a concre-
tagem do piso embaixo das 
arquibancadas e a pintura da 
quadra. 
Concluído este trabalho o 
ginásio estará em condições 
de uso. 
A previsão é de que toda a 
obra seja finalizada até o 
primeiro semestre de 2015, 
assim que esteja concluído o 
acabamento externo e a 
construção dos ambientes 

embaixo das arquibancadas 
que incluem vestiários, can-
tinas, depósitos e a bilheteria.
A Prefeitura, com a retomada e 
conclusão desta obra, reafirma 
o seu compromisso em oferecer 
a população mais qualidade de 
vida.
Além de servir à comunidade, o 
ginásio também poderá atender 
atividades de educação física 
da escola do bairro e outras 
atividades, pensando sempre 
na saúde e no bem estar de 
toda a população.

Area interna do Ginásio, que irá atender a
toda a população do Município

Reinício das obras, que prevê a conclusão
do ginásio no início de 2015

saúde

Atendendo a uma determina-
ção da Super intendência 
Regional de Saúde do Estado 
de Minas Gerais, nenhum 
município do estado irá realizar 
a campanha antirrábica no ano 
de 2014. 
Tal orientação se justifica em 
virtude da incerteza do cum-
primento do cronograma de en-
trega da vacina ao Estado de 
Minas Gerais. 
Tradicionalmente realizada 
entre agosto e setembro, a 
campanha de vacinação será 

Vacina antirrábica é suspensa em Minas
substituída por outras ativid-
ades que serão intensificadas 
através do Centro de Controle 
de Zoonoses em parceria com 
a  popu lação ,  ava l iando 
situações que apresentem 
risco, para que a equipe possa 
estar pronta para tomar 
medidas cabíveis caso seja 
registrada alguma ocorrência.  
A vacina antirrábica tem vali-
dade de 18 meses por isso 
não há necessidade que a 
população fique alarmada. Os 
donos devem ficar atentos a 

qualquer sintoma apresen-
tado pelos animais. Caso ne-
cessário, as pessoas podem 
ligar no centro de zoonoses 
para que sejam tomadas as 
devidas providências.
Entre as atividades intensi-
ficadas de vigilância contra a 
raiva se destacam:
 - Em caso de agressão por 
cães e gatos a pessoa deve 
i m e d i a t a m e n t e  l a v a r  o 
ferimento com água e sabão e 
procurar o serviço médico 
mais próximo;

- Todos devem manter seus 
animais presos em casa ou 
passear só na coleira;
- Não deixar os animais se 
reproduz i rem desordena-
damente para que diminua a 
população de animais de rua;
- Não abandonar seus animais 
na rua;
- Se possível procurar um 
serviço veterinário para reali-
zar a vacinação;
Em caso de dúvidas, suges-
tões e reclamações ligue: (35) 
3431-4995 ou vá até a Sede da 

Curso de Capacitação em Turismo Rural

Quando: De 8 a 12 de Outubro
Onde: Pólo UAB de Cambuí
Quanto: Gratuito
Duração: 32 horas

Temas: Conhecimentos Básicos sobre Turismo, Cadeia Produtiva do Turismo, Impactos Socioeconômicos,
Análise Turística de Propriedades Rurais

Sircam: Rua Vereador Ângelo Bernardo Faccio, n°240, Centro. Fone: (35)3431-1559   

Sedes: Av. Tiradentes, 185 Centro.  Fone: (35) 3431-2332

Informações
e inscrições:
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saúde

Espaço Reviver muda método
de atendimento
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Aprefei tura de Cambuí 
através da Secretária de 

Saúde mudou o formato de 
atendimento do Espaço Revi-
ver, departamento responsável 
pelo tratamento  e acompanha-
mento de saúde mental e 
dependência química, tornan-
do-o  Centro de Atenção Psi-
cossocial - Caps, mudança esta 
devido ao grande número de 
habitantes do município e por 
Cambuí ser uma referencia em 
saúde mental para as cidades 
vizinhas.
O Caps vai dar continuidade 
a o s  a t e n d i m e n t o s  p a r a 
pacientes com transtornos 
mentais e demais quadros que 

justifiquem a necessidade de 
a c o m p a n h a m e n t o  c o m 
profissionais especializados. 
Esta nova forma de atendimen-
to objetiva estimular a integra-
ção familiar, social e apoiar 
iniciativas de autonomia do 
paciente e desconstruir a idéia 
de tratar pessoas com trans-
tornos mentais em isolamento. 
Uma prat ica considerada 
desumana e criticada por diver-
sos especialistas em saúde 
mental, assim como pacientes 
que conviveram com ambos os 
tipos de tratamento. Um dos 
pacientes que faz acompa-
nhamento no local há 11 anos, 
para seu quadro de esquizo-

frenia,relata que já passou por 
aproximadamente 50 interna-
ções em hospitais psiquiátricos 
e diz ser pior que cadeia.  
O Espaço Reviver funcionava 
com atendimentos laboratoriais 
oferecendo consultas com 
especialistas e grupos de 
terapia, sempre com horário 
agendado. 
Agora, como Caps, atenderá 
apenas pacientes em crise, que 
serão assistidos pelos espe-
c ia l is tas  e  conduz idos a 
participar dos grupos tera-
pêuticos.
Os pacientes que faziam o 
acompanhamento no espaço 
serão encaminhados para a 
rede de atenção básica em 
saúde onde serão atendidos 
por clínicos e psicólogos da 
Estratégia de Saúde da Família 
- ESF.
A capacitação em saúde mental 
voltada aos profissionais de 
saúde, que trabalham na aten-
ção básica em Cambuí, Cór-
rego do Bom Jesus e Senador 
Amaral, teve início em 28 de 
agosto, com o Psiquiatra Alys-
son Vargas. 
Esta capacitação, que acon-
tecerá até o dia 28 de setembro, 
tem como objetivo treinar é 
qualificar os profissionais da 
atenção básica de saúde para 
melhor atender estes pacien-
tes.

Dependência Química

Os dependentes químicos 
também são acolhidos pelos 
serviços do Caps e passam por 
a c o m p a n h a m e n t o  m u l t i -
p r o f i s s i o n a l ,  o n d e  c a d a 
paciente é atendido de acordo 
c o m  s u a s  n e c e s s i d a d e s 
específicas.
O Caps trabalha com a redução 
de danos, método adotado 
como política publica de saúde 
e tem como objetivo trabalhar 
com o dependente químico a 
questão de reduzir grada-
tivamente o grau de danos 
provocados pelo álcool e 
drogas.
Segundo João (nome fictício), 
paciente do Caps devido ao uso 
de álcool, o acompanhamento 
que faz é excelente, pois já 
c o n s e g u e  d o m i n a r  s e u s 
medos, vontades e também 
pelo fato de não estar isolado 
em uma clinica, pois ele pode 
sair de lá. Sabe também que em 
sua rotina diária vai passar por 
diversos bares e cabe a ele 
colocar em prática tudo que 
ouviu e disse.
Além do tratamento oferecido 
ao paciente o Caps faz um 
trabalho com o familiar, pois 
compreende  o  quan to  é 
desgastante e difícil lidar com 
estes casos, principalmente em 
momentos de crise.

Local de atendimento do Espaço Reviver, 
que agora será o Caps

Aampliação de três Uni-
dades Básicas de Saúde - 

UBS e a construção de outras 
duas vão resolver grande parte 
dos problemas de estrutura en-
frentados hoje pela saúde 
municipal. As unidades exis-
tentes sofrem com uma estru-
tura precária que há tempos 
não recebe investimentos por 
parte de administrações pas-
sadas. Essa é mais uma das 
ações que vêem sendo reali-
zadas na área da Saúde pela 
atual administração com o ob-
jetivo de melhorar a qualidade 
do atendimento e a infraestru-
tura oferecida.
Mais de R$ 1,5 milhão serão 
investidos na reestruturação fí-
sica da atenção básica. Parte 
dessa verba será destinada à 
construção de unidades de saú-
de em dois bairros da cidade.  O 
valor de cada obra é de R$ 
552.423,69. 

Novas unidades irão melhorar 
atendimento em saúde

De acordo com os projetos sub-
metidos ao Ministério da Saúde 
contarão com uma nova UBS 
os bairros Rio do Peixe e Nossa 
Senhora Aparecida. Outros R$ 
587 mil seguem para reforma e 
ampliação das unidades de 
saúde dos bairros Lopes, Santa 
Edwiges e Edith Lopes loca-
lizada no bairro São Benedito.
Todas as obras já estão em 
fase de contratação e com a 
emissão da ordem de serviço 
os  t r aba lhos  devem se r 
iniciados. A previsão inicial é 
que todas sejam entregues no 
primeiro semestre de 2015. 
Quando finalizado o pacote de 
investimentos os usuários de-
vem sentir uma melhora signi-
ficativa no atendimento pres-
tado pela saúde no município. 
Reforçando que não são ape-
nas aplicações em melhorias 
físicas. 
A Prefeitura tem trabalho na 

ampliação dos atendimentos 
com novas equipes e investido 
rotineiramente na capacitação 
dos profissionais que atendem 
a população, mantendo sempre 
a preocupação em oferecer 
uma atenção básica de quali-
dade.
As verbas destinadas às ampli-
ações e construção de UBS 

compõem repasses extras do 
Ministério da Saúde para o mu-
nicípio. Valores liberados gra-
ças ao trabalho da administra-
ção através de importantes par-
cerias. A saúde demanda de 
atenção especial, por isso, in-
vestimentos e ações nesta área 
são compromissos assumidos 
pela atual administração.

Futuras instalações da UBS do bairro
Nossa Senhora Aparecida
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7 de Setembro7 de Setembro
No último dia 7 de setembro foi 
celebrado o 192º aniversário da 
Independência do Brasil.
Em Cambuí foi realizado o 
tradicional desfile com as esco-
las estaduais, trazendo, depois 
de 15 anos, também a parti-
cipação das escolas munici-
pais, escolas particulares e 
organizações esportivas da 
cidade.
A cerimônia foi iniciada com 

hasteamento das bandeiras 
do Município, de Minas Gerais 
e a Bandeira Brasileira, ao 
som do  H ino  Nac iona l , 
cantado pelo coral de alunos 
de canto do Centro Cultural e 
do Centro de Convivência da 
3ª Idade de Cambuí.
O Ato Cívico contou com a pre-
sença de autoridades políticas 
do município, como o Senhor 
Prefeito Dirceu Dias, que enal-

teceu a data e a importância 
do civismo na postura de cada 
cidadão em seu discurso. 
Estiveram presentes também 
representantes do legislativo, 
Secretários Municipais, repre-
sentante da Polícia Militar e 
diretores das escolas partici-
pantes do Município.
Além do trabalho apresentado 
pelas escolas, houve a pre-
sença de organizações espor-

tivas do município como a 
Ascicam, grupos de Capoeira 
São Jorge Guerreiro e Raízes 
de Aruanda, academia G-Force 
e escola de Futebol de Base.
Segundo Jorge Inácio chefe do 
Departamento de Cultura, 
responsável pela organização 
do evento, graças a colabo-
ração e empenho de todos  foi 
possível realizar um desfile 
alegre, bonito e motivacional. 
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O Cartório da 059ª Zona Eleitoral de Cambuí/MG, a título de orientação, esclarece os eleitores sobre o 
seguinte:

1- ORDEM DE VOTAÇÃO DOS CANDIDATOS NA URNA ELETRÔNICA: 

No primeiro turno da Eleição Geral de 2014, que ocorrerá em 05/10/2014, haverá cinco cargos em disputa. 
Esses cargos aparecerão na urna eletrônica, para o voto, na seguinte ordem: 1º- DEPUTADO ESTADUAL     
(5 números); 2º- DEPUTADO FEDERAL (4 números); 3º- SENADOR (3 números); 4º- GOVERNADOR          
(2 números); e 5º- PRESIDENTE (2 números). 

2- PROPAGANDA ELEITORAL

PLACAS: podem ter no máximo 4 m2. As placas justapostas (afixadas juntas) também devem respeitar esse 
limite. Não podem ser afixadas em área pública, em bens públicos e também naqueles locais em que a 
população em geral tem acesso, tais como cinemas, clubes, lojas, centros comerciais, templos, ginásios, 
ainda que de propriedade particular.

CAVALETES: é permitida sua colocação ao longo das vias públicas, desde que móveis e que não dificultem o 
trânsito de pessoas e veículos. Sua colocação e retirada deve ocorrer diariamente no período entre 06 e 22 
horas.

* As regras acima e as demais regras de propaganda encontram-se previstas na Resolução TSE nº 
23.404/2014.
* Dúvidas ou denúncias: dirigir ao Cartório Eleitoral, situado à Rua David Bueno, 48, Bairro Jardim São 
Benedito, Fone: 3431-2233.

ESCLARECIMENTO DA JUSTIÇA ELEITORAL

Ofutsal de Cambuí é consi-
derado referência tanto 

que é o maior vencedor do 
principal campeonato dispu-
tado na região e, recuperar o 
bom desempenho e o prestígio 
da cidade quatro vezes campeã 
da Taça EPTV é o objetivo da 
Secretaria de Governo, por 
meio do Departamento de 
Esportes que tem investido na 
área esportiva para oferecer 
aos  muníc ipes  me lhores 
condições nos treinamentos e 
nas disputas de campeonatos.
O trabalho começa nas equipes 
de base com treinamento em 
diversas categorias, visando 
formar jogadores da cidade que 
futuramente farão parte da 
seleção municipal, garantindo a 
manutenção de jogadores na 
equipe e ao mesmo tempo 
estimulando os atletas na 
prática do esporte.
O ref lexo desses investi-
mentos pôde ser conferido 
recentemente com resultados 
importantes conquistados por 
duas categorias do futsal de 
Cambuí na região. A equipe da 
cidade participou do 2º Cam-
peonato Regional de Base de 
Estiva. Após se classificar em 
primeiro do grupo e mostrar um 

Esporte recebe apoio
da Prefeitura

futsal de gente grande, sa-
grou-se Campeã. Na final 
contra Camanducaia após o 
placar de 3x3 no tempo normal 
a disputa foi para os pênaltis e 
Cambuí venceu pelo placar de 
3x2.
No Campeonato Regional de 
Futsal também disputado em 
Estiva diversas equipes da 
região como Extrema, Incon-
fidentes, Congonhal, Pouso 
Alegre dentre outras, marca-
ram presença. Os atletas de 
Cambuí representaram muito 
bem a cidade, deixando o 
campeonato nas semifinais. 
Apesar da derrota para a 
equipe de Pouso Alegre pelo 
placar de 3x2, o futebol apre-
sentado alegrou a torcida, os 
atletas e o treinador Lívio 
Bueno.
Para o treinador as equipes 
jogaram o verdadeiro futsal. 
“Apesar de termos uma equipe 
formada por atletas novos, 
sendo a maioria do sub 17, 
nossos meninos souberam 
superar a pressão e jogar de 
igual pra igual contra joga-
dores experientes. Eu só tenho 
a agradecer esses atletas que 
fazem de tudo para honrar a 
camisa de Cambuí. Sempre 

jogando com lealdade, humil-
dade e muita garra".
A Prefeitura investe também em 
infraestrutura. Com a conclu-
são da obra do poliesportivo 
municipal a cidade terá um 
novo local para sediar jogos e 

treinamentos. Além de oferecer 
entretenimento para a comuni-
dade, envolve os jovens em 
atividades que incentivam a 
união e o trabalho em grupo, 
além de contribuir para uma 
melhor qualidade de vida.

governo

Venham assistir os jogos do I Campeonato 
de Futsal Categoria de Base Cambuí 2014

Aos sábados, a partir das 9h no 
Ginásio Poliesportivo.

Prestigie o esporte local

Prefeitura
de Cambuí
Administração 2013/2016

Secretaria
de Governo
Esporte, Cultura e Lazer

Liga Esportiva
Cambuiense
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Festival de teatro movimenta
estudantes em Cambuí 
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Aprefeitura de Cambuí, 
através da Secretaria de 

Educação em parceria com o 
Movimento Cultural Cambui-
ense e o Centro Cultural, reali-
zam desde o dia 18 de agosto o 
14º Festival Primavera de 
Teatro Estudantil.
Dividido em duas etapas o 
Festival buscou, num primeiro 
momento, mostrar o trabalho 
desenvolvido nas escolas 
municipais. Durante onze dias, 
oito escolas e onze grupos 
apresentaram diferentes traba-
lhos, desde a leitura de textos, 
apresentação musical, inter-
pretação de poesias até textos 
de grandes autores brasileiros 
e peças teatrais de Maria Clara 
Machado. 

O encerramento desta etapa 
aconteceu no último dia 11 de 
setembro e durante as últimas 
3 semanas foi possível presti-
giar o trabalho de desenvol-
vimento dos alunos realizado 
pela Professora Neusa Maria, 
tanto no preparo das crianças 
quanto na escolha e desen-
volvimento dos temas apre-
sentados.
Para a Professora a importân-
cia das aulas de teatro e do 
Festival é tornar possível ao 
educador e ao educando a 
compreensão de que o teatro 
proporciona ao aluno so-
luções para sanar suas difi-
culdades e deficiências no 
âmbito escolar e social, levan-
do-os a melhorar a convi-

vência e autonomia como 
cidadão sócio, crítico, criativo 
e portador de confiança e 
autoestima.
Esse desenvolvimento no 
desempenho escolar e social 
dos alunos é algo que fica 
bastante claro para os pais 
dos alunos envolvidos, como 
Raquel Aparecida Pereira 
Santos, mãe da aluna Maria 
Luisa, que se mostra bastante 
satisfeita com este trabalho: 
“Além de enriquecer cultural-
mente nossa cidade, desen-
volve nos alunos a responsa-
bilidade e autoestima”.
De acordo com o Secretário de 
Educação, Humberto Tavares, 
através do trabalho com artes 
cênicas os alunos têm a opor-
tunidade de desenvolver a 
leitura, interpretação, postura, 
dicção, disciplina, relação in-
terpessoal, entre outros pon-

tos extremamente importantes.
E le  l embrou  t ambém da 
importância da participação dos 
pais durante as apresen-
tações,  “Não basta estar 
presente apenas em nossas 
casas e no espaço familiar na 
vida de nossos amados filhos e 
filhas. É necessário participar 
intensamente da vida deles, 
acompanhando seu desen-
volvimento”, conclui o Secre-
tário.
No mês de outubro inicia a 
próxima etapa do festival com a 
participação das escolas da 
rede estadual e particular de 
ensino. Nesta fase as peças 
apresentadas estarão con-
correndo à premiação em 10 
categorias.  
O grupo vencedor representará 
o município em todos os 
eventos ligados ao teatro em 
que este participar.

Interpretação da peça O Gato de Botas, que
abriu o Festival Primavera 

Público prestigia as apresentações das
escolas da rede municipal 

Qualificar, capacitar e aper-
feiçoar as soluções de 

ensino, os profissionais de 
educação, não só os professo-
res, mas todas as pessoas que 
trabalham dentro da escola. 
Esse é o objetivo do Fórum 
Municipal de Educação que 
acontece nos dias 15, 16 e 17 
de setembro, a partir das 19 ho-
ras, no Salão Nobre do Clube 
Literário e Recreativo de Cam-
buí. 
O projeto é uma realização da 
Prefeitura Municipal de Cambuí 
por meio da Secretaria Muni-
cipal de Educação, em parceria 
com a Forma Escrita Projeto 
Editorial.
O fórum vai envolver toda a 
comunidade escolar e a atual 
gestão tem feito um grande 
esforço para melhorar os 

Secretaria promove fórum 
de educação

indicadores educacionais do 
municíp io melhorando a 
infraestrutura das unidades, a 
questão do transporte escolar, 
atendendo a grande demanda 
de vagas e investindo na capa-
c i t a ç ã o ,  q u a l i f i c a ç ã o  e 
motivação dos funcionários.
O tema norteador dos debates 
será ACREDITAR. Um evento 
de alto nível técnico que 
contará com a presença de 
conferencistas renomados 
que compartilharão informa-
ções valorosas com o público.
De acordo com o Secretário 
Municipal de Educação Hum-
berto Tavares, o fórum tam-
bém tem o propósito de inte-
grar a equipe de profissionais 
que lida diariamente com o 
bem mais valioso da socie-
dade: a educação das novas 

gerações. “As atividades 
programadas atenderão a 
totalidade do corpo docente e 
os servidores administrativos, 
incluindo ainda nossas meren-
deiras, agentes de serviços 
gerais e demais profissionais. 
O fórum é de grande relevân-
cia para o nosso Município, 
pois culmina com as metas e 
ações da nossa Secretaria, 
trazendo profissionais reno-
mados e oferecendo um 
momento único para a nossa 
equipe”, explica Humberto.
Será um momento único, sin-

gular, e o início de uma jornada 
produzida por quem acredita na 
educação como pr inc ipa l 
caminho para a transformação 
social.

Palestrantes Convidados :
15/9 – Prof. Steven Dubner – “Não sabendo que era impossível, 
ele foi lá e fez”
16/9 – Prof. João Beauclair – “Pegagogia da amorosidade: um 
caminho para o afeto no cotidiano educacional, escolar e familiar”
17/9 – Mágico Renner (palestra-show) – “A fórmula mágica para 
o sucesso”
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Cambuí investe em melhorias no trânsito
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Melhorar o fluxo de veí-
culos, a acessibilidade e 

promover mais segurança para 
pedestres e motoristas que 
diariamente trafegam pela 
cidade. Esses são alguns dos 
objetivos das várias interven-
ções que estão sendo feitas no 

trânsito de Cambuí.
A Prefeitura através do Depar-
tamento de Transporte e Trân-
sito iniciou em abril deste ano 
as alterações na Praça Coronel 
Justiniano, com a mudança de 
local do ponto de táxi, cons-
trução de rampas de acesso, 

faixa de pedestres e ajuste nas 
faixas de estacionamento, que 
foram delimitadas em 45 graus, 
ocupando toda a extensão da 
Praça, além da criação de 
faixas exclusivas para estacio-
namento de motocicletas. Tudo 
isso, otimizou o espaço dispo-
nível e fez com que a rua ga-
nhasse uma melhor fluência de 
veículos, evitando conges-
tionamentos em horário de 
pico.
Em seguida algumas áreas da 
cidade, que possuem um eleva-
do fluxo de veículos e transe-
untes receberam faixas de 
pedestre elevadas como forma 
de reduzir a velocidade dos 
carros e proporcionar uma tra-
vessia mais segura. A recep-
t iv idade às mudanças foi 
positiva por parte dos usuários.
Atualmente está sendo feito um 
trabalho de demarcação nas 
vias públicas, bem como um 
trabalho de sinalização vertical, 
construção de passagens ele-

vadas nas vias principais, 
modificação de sentindo do 
fluxo e mudança de lado de es-
tacionamento. 
A demarcação é executada 
primeiramente em vias públicas 
asfaltadas. A sinalização hori-
zontal e vertical será feira em 
toda a cidade, no sentido cen-
tro/bairros.
As obras de sinalização das 
ruas são realizadas com recur-
sos próprios e com mão de obra 
da prefeitura, minimizando os 
custos, com gasto apenas na 
aquisição de tintas apropriadas.
De acordo com o Departamento 
esse é um trabalho que de 
ações continuadas para que 
seja mantida a demarcação e a 
sinalização horizontal, facili-
tando assim o fluxo do trânsito .
O processo de licitação para 
compras prevê a aquisição de 
materiais de melhor qualidade, 
uma alternativa para que o 
trabalho tenha maior durabi-
lidade.

Umas das intervenções no trânsito da 
cidade, as faixas em 45º

assistência social

Em agosto deste ano a 
Prefeitura de Cambuí, 

através da Secretár ia de 
Assistência Social, deu inicio ao 
Projeto do Cras itinerante, que 
tem como objetivo levar as 
a t iv idades o ferec idas no 
espaço do Centro de Referên-
cia da Assistência Social – 
C r a s ,  p a r a  l o c a i s  m a i s 
afastados do centro da cidade e 
acompanhar famílias em situ-
ação de vulnerabilidade e risco 
social.
Os bairros Rio do Peixe e Santo 
Expedito, que já recebiam as 
oficinas de capoeira, agora pas-
sarão também a receber as 
oficinas de dança, teatro, arte-
sanato, música e artes marci-
ais. A população recebeu bem 
este projeto e na primeira se-
mana no Rio do Peixe mais de 
100 moradores se inscreveram 

Prefeitura implanta Cras itinerante
para participar das oficinas e no 
Santo Expedito houve apro-
ximadamente 36 inscrições.
As aulas são oferecidas por 
oficineiros da Prefeitura, que se 
revezam entre as atividades do 
Cras itinerante e em demais 
atribuições da Prefeitura, como 
Educação e Cultura.
Estas oficinas acontecerão 
toda semana nos bairros Rio do 
Peixe na sede da associação 
de moradores e no Santo Expe-
dito (confira o gráfico com a pro-
gramação) no salão da Igreja 
São Benedito.
Como este projeto está em fase 
de implantação estará disponí-
vel apenas nestes dois bairros, 
mas o objetivo é levar para 
outros bairros. Os moradores 
de bairros vizinhos podem fazer 
a inscrição e participar das ativi-
dades.

Rio do Peixe
Segunda- feira: Aula de violão  
Período manha: 10h ás 11h
Período tarde: 13h ás 14h
Quarta-feira: Aula de dança
Período manha: 10h ás 11h
Período tarde: 13h30min ás 14h30
Quinta-feira: Aula de capoeira
Período manha: 10h ás 12h
Período tarde: 12h30min ás 14h30
Sexta-feira: Aula Box Chinês
Período manha: 10h ás 11h

Período tarde: 16h ás 17h

Santo Expedito
Segunda-feira: Aula de capoeira  
Período manha: 10h ás 12h
Período tarde: 15h ás 17h
Terça-feira: Aula de Box Chinês
Período manha: 10h ás 11h
Período tarde: 17h ás 18h
Quinta-feira: Aula de música
Período manha: 10h ás 11h
Período tarde: 13h30min ás 14h30

Aulas de grafite

Aula de dança realizada pela equipe do
Cras no bairro Rio do Peixe

Aulas praticas de grafite, com a criação de
murais em escolas da rede municipal, uma
parceria do Cras e Secretaria de Educação

Outra atividade desen-
volvida pela Secretaria de 

Assistência Social, através do 
Centro de Referência Espe-
cializado de Assistência Social - 
Creas, são  as aulas de Grafite, 
ministradas pelo artista plástico 
Pedro Bayeux e tem como 
intuito oferecer às crianças 
atendidas pelo Centro aulas 
que chamem a atenção para as 
artes e crie um novo olhar sobre 

o grafite, que muitas vezes é 
marginalizado, ao ser confun-
dido com a pichação.
O curso é oferecido desde o 
início do ano a crianças de 11 a 
17 anos, integrantes de famílias 
atendidas pelo Creas.
A primeira atividade prática dos 
alunos foi criar seus trabalhos 
em 4 escolas municipais, em 
uma parceria criada com a 
Secretaria de Educação.
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Prefeitura implanta Orçamento 
Participativo em Cambuí

FOLHA MUNICIPAL - Ed. 08setembro de 2014

Aprefeitura de Cambuí re-
tomou no dia 08 de setem-

bro a segunda fase de implan-
tação do Orçamento Participa-
tivo - OP no município.
Nesta etapa os representantes 
da Prefeitura retornam aos bair-
ros para acompanhar a escolha 
dos representantes e recolher 

as prioridades definidas pelos 
moradores. Estas plenárias 
deliberativas vão ocorrer até o 
próximo dia 17 de setembro.
Segundo Rosilene Machado, 
Secretária de Administração e 
Fazenda, o Orçamento Parti-
cipativo envolverá cada vez 
mais os cidadãos nos atos go-

vernamentais do município, 
trazendo transparência a 
democracia participativa e a 
publicidade. O beneficio não é 
só o plano de orçamento em 
si, mais sim o envolvimento do 
cidadão que passa a conhecer 
como funciona a elaboração 
de um planejamento orça-
mentário.
As prioridades serão entre-
gues as Secretárias, onde 
serão averiguadas a viabili-
dade técnica e financeira 
destas obras.
A implantação do OP teve 
inicio em 17 de julho e será 
concluída no dia 25 de novem-
bro quando o plano de priori-
dades do OP for entregue à 
Câmara Municipal
A atual administração tem co-
mo objetivo, na implantação 
desta proposta inovadora, 
democratizar ainda mais a 
gestão municipal, oferecendo 
à população a oportunidade 
de discutir e opinar sobre 
como será investido R$ 1,5 

milhão, verba esta proveniente 
dos recursos públicos.
A população tem participado 
ativamente e aproveitado este 
instrumento de democracia 
representativa.
Os jovens têm participado das 
reuniões e os maiores de 16 
anos, participam com direito a 
voz e voto nas plenárias do 
Orçamento Participativo. 
De acordo com o Prefeito Dir-
ceu Dias, a participação direta e 
democrática do cidadão cam-
buiense no planejamento do 
orçamento será uma grande 
mudança na prática política de 
Cambuí. 
“Agora, pela primeira em nossa 
cidade, a população tem um 
instrumento eficaz de partici-
pação direta, com os moradores 
decidindo e influenciando de 
forma positiva o desenvolvi-
mento do orçamento da cidade, 
porque, quem sabe o que é 
melhor para Cambuí é o cida-
dão”, completou. 

A população organizada na primeira fase
do Orçamento Participativo

por dentro da prefeitura

Departamento de Arrecadação 
e Tributos
O Departamento de Arrecada-
ção e Tributos da Prefeitura de 
Cambuí está diretamente ligado 
a Secretaria de Administração e 
Fazenda e é responsável por 
recolher as receitas tributárias 
do município, emitir documen-
tos e certidões referentes a 
assuntos constantes no cadas-
tro tributário, fiscalizar as bases 
de cálculos, controlar os recebi-
mentos, lançamentos e inscre-
ver os débitos pendentes como 
dívida ativa.
A receita tributária se dá através 
do recolhimento dos impostos e 
taxas. Os impostos recolhidos 
no município são IPTU - Impos-
to Predial e Territorial Urbano, 
ITBI - Imposto sobre a Trans-
missão de Bens Imóveis, 
ISSQN - Imposto sobre Servi-

ços de Qualquer Natureza, 
Taxa de Licença de Funciona-
mento para as empresas 
constantes no cadastro mobi-
liário municipal, popularmente 
conhecido como alvará de fun-
cionamento que trabalha em 
parceria com outros órgãos 
municipais.
Também compõe a receita 
tributária rendas obtidas por 
prestação de serviços efetua-
da pelo município, porém não 
remunerada através de taxas, 
entre eles serviços prestados 
pelo cemitério, locação de 
espaços públicos entre outros 
e cobrança de dívidas ativas 
que são geradas através do 
não pagamento de impostos e 
taxas.
Este departamento é de suma 

IPTU (Imposto Predial e Territorial Urbano), para todos os imóveis localizados 
na zona urbana e para as chácaras de recreio, mesmo que localizadas fora da 
zona urbana;

ITBI (Imposto sobre a Transmissão de Bens Imóveis) incidente sobre as 
transmissões de bens imóveis localizados no município e de direitos reais a 
eles relativos;

ISSQN (Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza) fixo, para os 
contribuintes autônomos e para as sociedades uniprofissionais devidamente 
enquadradas nos ditames legais e variáveis, para as empresas sujeitas à 
tributação sobre o faturamento bruto.

importância para o município, 
pois é fonte de recursos pró-
prios da Prefeitura, por tanto a 
eficiência neste trabalho é 
fundamental para o equilíbrio 
financeiro da gestão municipal 
e conseqüentemente para 
melhorar a qualidade dos ser-
viços prestados aos cambui-
enses.

Através da arrecadação feita 
pelo Departamento de Arreca-
dação e Tributos é possível 
investir no desenvolvimento da 
cidade e melhorar a qualidade 
de vida da população reali-
zando melhorias em diversas 
áreas como na educação, 
saúde, esportes, cultura entre 
outros.

Impostos Municipais:

Ao lavar calçadas muitas pessoas utilizam a mangueira como vassoura, desperdiçando água tratada na 

lavagem. Use a vassoura e quando necessário um balde ao invés de deixar a mangueira aberta o tempo 

todo. Construir um mundo diferente começa por pequenos gestos cotidianos, que praticamos quase 

sem perceber. Por isso entre também nessa campanha. Faça sua parte, não desperdice! 

||
Uma campanha da Prefeitura de Cambuí e 
do SAAE Cambuí pelo uso racional da água

PREFEITURA DE CAMBUÍ

SAAE Cambuí
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desenvolvimento

Muito em breve visitantes e 
moradores de Cambuí e 

região terão um novo espaço 
para desfrutar de momentos de 
descanso, lazer, ou até mesmo 
para a prática de esportes como 
a caminhada.
A Prefeitura de Cambuí através 
da Secretaria de Desenvol-
vimento trabalha nas obras 
f inais de revital ização da 
Matinha e em breve o espaço 
deve ser entregue a população. 
O local está fechado a mais de 
dois meses e nesse período 
uma série de melhorias foi 
implantada. Inicialmente o tra-
balho feito por uma empresa 

Prefeitura trabalha para concluir 
revitalização da matinha

contratada consistiu na limpeza 
geral do lugar com recolhi-
mento de galhos secos, lixo do-
méstico e entulhos somando 
uma quantidade significativa de 
lixo, já que o local estava aban-
donado sem controle de entra-
da e saída, o que possibilitava a 
livre circulação de animais e 
pessoas que utilizavam o local 
como depósito de lixo. 
Outra ação desenvolvida foi o 
levantamento da fauna e flora 
do local. Foram identificadas 43 
espécies distribuídas em 25 
famílias, sendo a maioria, endê-
mica da Mata Atlântica. Das 
espécies identificadas, desta-

ca-se o pinheiro-do-paraná, 
espécie ameaçada de extinção, 
segundo a lista da flora ame-
açada de extinção de Minas 
Gerais. 
Destaca-se também a espécie 
Myrciaria floribunda, conhecida 
como cambuí. Esta espécie em 
particular, pode ser consi-
derada como símbolo da área 
por levar o nome do município.    
Na área verde da Matinha 
podem ser observadas diver-
sas espécies de aves típicas da 
Mata Atlântica, como tucanos, 
maritacas, saracuras e sabiás.
A Matinha abriga também 
espécies de mamíferos de pe-
queno e médio porte, comuns 
em fragmentos florestais de 
pequeno porte como gambás e 
pequenos roedores. Da mesma 
forma podem ser observadas 
diversas tocas de tatus, indícios 
que levam a acreditar que a 
área abriga uma pequena 
população desses animais.

Em função dos  recursos 
hídricos presentes no local, 
anfíbios como sapos e rãs 
também podem ser encon-
trados na área.
Foram co locadas  p lacas 
indicativas e de advertência em 
pontos estratégicos da trilha co-
mo forma de orientar o passeio 
dos visitantes e manter o 
espaço limpo e organizado.
Juntamente a isso foi feito o 
diagnóstico ambiental, zonea-
mento e plano de manejo com 
orientações quanto à utilização 
da área.
Atualmente foi feita a colocação 
do portal e a instalação de câ-
meras de segurança. A fina-
lidade é levar o compromisso 
da preservação ambiental e 
oferecer mais uma opção de 
lazer aos moradores e turistas 
que visitam a cidade, além de 
seguir as exigências legais 
quanto à conservação do patri-
mônio natural do município.  

Oprograma de recuperação 
de nascentes de Cambuí 

realizou o cercamento de deze-
nas de nascentes nesse ano de 
2014. O trabalho é realizado 
numa parceria entre a Secre-
taria de Desenvolvimento 
Econômico e Social - Sedes, 
através do Departamento de 
Meio Ambiente e o Serviço Au-
tônomo de Água e Esgoto, 
Saae, com os proprietários dos 
terrenos onde se localizam as 
nascentes, e implica, basi-
camente, na identificação de 
nascentes de cabeceiras, 
consideradas prioritárias e no 
seu cercamento pelo proprie-
tário com a doação de todo 
material como arame farpado, 
mourões e grampos pela Pre-
feitura e Saae.
Até o momento as nascentes a 
serem cercadas eram definidas 
pelo Departamento de Meio 
Ambiente. Porém, tendo em 
vista a preocupação da atual 
administração com a crescente 
d iminu ição dos  recursos 

Programa de recuperação de nascentes
será aperfeiçoado 

hídricos em toda região sudes-
te e, sobretudo, em Cambuí, 
esse programa será ampliado e 
aperfeiçoado.
A partir de agora, a Sedes 
estará recebendo solicitações 
de qualquer proprietário inte-
ressado em cercar uma nas-
cente na zona rural do muni-
cípio. A prioridade serão as 
nascentes dos bairros consi-
derados cabeceiras do Ribei-
rão das Antas, tais como São 
Miguel, Criciúma, Roseta, Lam-
bert, Braço das Antas, Serra 
dos Rodrigues e Manoel. 
Os interessados em recuperar 
uma nascente deverão se 
dirigir a Secretaria e solicitar a 
inc lusão da nascente no 
programa, devendo levar cópia 
da escritura da propriedade e 
do RG do proprietário.
A meta do programa é ousada e 
objetiva cercar todas as nas-
centes de cabeceiras até o final 
de 2016 e pra isso a atual admi-
nistração conta com a sensi-
bilização dos proprietários de 

terrenos onde haja nascentes 
para sua inclusão no programa. 
Pouquíssimos municípios bra-
sileiros fazem esse tipo de 
trabalho, por isso alguns muni-
cípios da região estão agen-
dando visitas à Cambuí para 
conhecer o programa. 
O projeto de recuperação das 

nascentes é prioridade de 
governo, sendo realizado de 
forma sistemática e perma-
nente. Só no primeiro semestre 
de 2014 foram recuperadas 
mais nascentes que em todas 
as administrações anteriores. 
Número que ultrapassa a mar-
ca de 80 nascentes cercadas.

Detalhe da área verde de nascente cercada em
contraste com a área de pastagem 

Destaque das áreas recuperadas da Matinha
Municipal de Cambuí

Detalhe da área verde de nascente cercada em
contraste com a área de pastagem 
Detalhe da área verde de nascente cercada em
contraste com a área de pastagem 



12 FOLHA MUNICIPAL - Ed. 08setembro de 2014

governo

Com o objetivo de capacitar e 
esclarecer questões relacio-
nadas ao processo licitatório, a 
Secretaria Municipal de Desen-
volvimento Econômico e Social 
– Sedes promove o curso 
“Licitações – Como vender para 
a administração pública”, nos 
dias 25 e 26 de setembro, das 
13 às 17h e 18 às 22h, no Pólo 
UAB, localizado à Rua João 
Moreira Salles, 690. Além da 
própria Sedes, o curso tem a 
parceria do Sebrae e é direci-
onado para proprietários e 
gestores de pequenos negó-
cios que queiram oferecer seus 
serviços part icipando das 
l icitações publicadas pela 
Prefeitura de Cambuí. As inscri-
ções são gratuitas e podem ser 
feitas na Secretaria (veja ao 
lado).

Prefeitura oferece capacitação 
para empreendedores

O curso está sendo oferecido 
pela primeira vez e o objetivo 
da capacitação, é apresentar 
aos micro e pequenos em-
presários um novo mercado 
que oferece grande capa-
cidade de crescimento de ne-
gócio. A idéia é fomentar, 
auxiliar, capacitar e desmis-
tificar o que existe nos concei-
tos de políticas públicas.
Essa é uma das ações da 
atual administração para o 
desenvolvimento da Micro e 
Pequena Empresa, Empresa 
de Pequeno Porte e Micro 
Empreendedor Individual do 
município. O curso capacita 
essas empresas a venderem 
tanto para a Prefeitura como 
para qualquer outro órgão 
público. A Lei Complementar 
123/2006 (Lei Geral) estabe-

lece uma política especial de 
atendimento e de tratamento 
que tem que ser realizada em 

relação a essas empresas, um 
tratamento diferenciado do que 
recebe uma grande empresa.

Evento: Curso “Licitações – Como vender para a administração 
pública”
Público-alvo: Proprietários e gestores de pequenos negócios
Data: 25 e 26 de setembro
Horário: das 13 às 17h e 18 às 22h 
Local: Pólo UAB - Rua João Moreira Salles, 690
Inscrições: Sec. de Des. Econômico Social de Cambuí – Av.Tiradentes, 185
Informações: 3431 6080 - Email: sedes@prefeituradecambui.mg.gov.br

Conteúdo Programático
- Benefícios da Lei Complementar 123/2006 (Lei Geral)
- Licitação na Prática

desenvolvimento

Há cerca de um mês alunos 
da rede municipal de ensi-

no, além de crianças e jovens 
da comunidade, têm a opor-
tunidade de participar das aulas 
de bal le t  c lássico e jazz 
oferecidas pela Prefeitura de 
Cambuí, através  da Secretaria 
de Governo em parceria com o 
Movimento Cultural Cambui-
ense.
As aulas são gratuitas e minis-
tradas no Centro Cultural (an-
tigo mercadão) de segunda a 
quinta-feira nos períodos da 
manhã e tarde, pela professora 
Raquel Basse Soares.
O Projeto teve uma grande 
aceitação e em apenas dois 

Prefeitura inova e oferece 
aulas de Ballet e Jazz

dias de inscrições foram for-
madas as turmas que contam 
com um total de 244 alunos 
matriculados. 
O objetivo é educar através da 
arte e agregar conhecimento, 
saúde e outros benefícios 
para  nossas cr ianças e 
adolescentes através da 
dança.
As aulas são oferecidas 
sempre no período de contra 
turno, ou seja, o aluno que vai 
para a escola de manhã tem 
aulas de ballet e jazz a tarde e 
vice versa. As turmas são 
divididas por faixa etária que 
varia dos 07 aos 18 anos, tudo 
i s s o  p a r a  u m  m e l h o r 

aproveitamento das aulas. 
O propósito é desenvolver 
uma atividade que traga 
diversos benefícios para os 
alunos como coordenação 
motora, ritmo, atenção, musi-
calidade, equilíbrio, movimen-
to, flexibilidade, harmonia, 
arte, cultura e inclusão.  

Através de ações como essa a 
atual administração mantêm o 
compromisso de oferecer a 
cada dia novas opções de 
cursos, palestras, entreteni-
mento e capacitação profissio-
nal em diversas áreas, acessí-
vel a todos os moradores da 
cidade.

Turma de ballet clássico, nas aulas que são
ministradas no Centro Cultural

Aulas de Jazz, ministradas pela professora
Raquel Soares


