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SERRA DA SAUDADE
O menor município de Minas
com grandes opções de
lazer e turismo.
TURISMO: A culinária desperta os olhos para o
paladar. Pratos que dão água na boca.
CRAS de Serra da Saudade, unindo famílias para
valorizar a afetividade entre pais e filhos.
Várias obras inauguradas em Serra da Saudade
como Centro Cultural e Praça Ademar Ribeiro de
Oliveira definem a administração municipal.

Serra da Saudade recebe certificado de turismo da SETUR
Serra da Saudade, que faz parte da Associação do Circuito
Turístico Caminhos do Indaiá, mostra por que sua exuberância
e riqueza transformam o olhar de quem conhece a cidade.
A administração municipal tem se empenhado para que o
turismo seja a fonte promissora para recursos na região e
aposta no que o município tem de melhor.
Leia mais: pág .....

Serra da Saudade: o menor município de Minas e o 2º menor do Brasil.
Pelas estatísticas do IBGE 2011, Serra da Saudade é o menor município do Estado de Minas Gerais, com 811
habitantes, perdendo apenas para Borá, em SP, considerado o menor do Brasil. O que a cidade tem de
menor, prevalece o maior como a hospitalidade de sua gente simples, que cultiva a amizade, a boa mesa e a
beleza natural do lugar.
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EDITORIAL
Uma cidade se faz com pessoas, trabalho, organização, estudo,
conhecimento e dedicação. Sob esse olhar, nesta perspectiva que a administração
municipal tem administrado o município de Serra da Saudade.
Serra da Saudade descobriu precocemente, a importância e competência
da mulher. Em 30 de agosto de 1963, após ser fundada a prefeitura municipal e a
emancipação do município, quem o administrou foi Elza Soares Moreira, que fora
designada pela Secretaria de Interior e Justiça.
E tem sido neste sentido que a gestão administrativa caminha. Em direção
ao progresso, ao desenvolvimento. A administração municipal partiu do ponto em
que se encontrava o município e deu continuidade considerando os aspectos
positivos da administração anterior.
Ainda com problemas financeiros enfrentados pelo município, em função da queda
do repasse financeiro do Fundo de Participação, foram obtidos muitos êxitos como
aquisição de máquinas, carros, patrol e pá carregadeira. Veículo para a saúde,
reforma dos prédios da antiga prefeitura e escola, praça central, etc. Tudo isso por
meio de projetos apresentados na esfera estadual e federal.
Serra da Saudade vive na realidade o desejo manifestado nas palavras da
presidente Dilma Housseff, em seu discurso de posse, que afirmou: “venho para abrir
portas para que muitas outras mulheres também possam, no futuro, ser presidenta;
e que, no dia de hoje, todas as brasileiras sintam orgulho e a alegria de ser mulher”.
Nessa perspectiva que a administração olha para o futuro: que as mulheres tenham
mais coragem, para enfrentar não só os cargos públicos, mas, que assumam as lutas
diárias com independência e, acima de tudo, sem perder a poesia, sem perder o
amor.
A gestão municipal nesses quase três anos teve a oportunidade de conviver
com os servidores municipais, a comunidade, e com isso, pôde adquirir
conhecimentos que lhe impulsionaram a querer sempre investir no meio social como
meta, pois, um país, um estado ou município se faz com gente que busca fazer cada
um a sua história, e Serra da Saudade está fazendo a sua com a colaboração e o
carinho de todos.
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Serra da
Saudade

na era de
desenvolvimento
Desde 2009, os gestores municipais vêm
desenvolvendo um trabalho com dedicação em busca de
recursos para o município.
Várias ações foram implementadas e outras mais
ainda serão até o final de 2012, pelos administradores
municipais.

Bem-Estar Social
e Habitação
Um compromisso com a saúde
e a qualidade de vida

O compromisso dos gestores tem sido o de
valorizar o Programa de Saúde da Família, porta de
entrada do sistema de saúde municipal. E tem
incrementado as ações e os serviços já existentes.
Para melhorar a infra-estrutura do Centro de Saúde
foram adquiridos dois veículos.
Em 2009, um da marca Ducato, para
transporte de pacientes e, em 2010, um gol, para o
serviço de saúde da emenda parlamentar do deputado
federal Ademir Camilo.

Veículos adquiridos por emenda parlamentar
do deputado federal Ademir Camilo

Saúde
Pública
Serviços de vigilância sanitária e epidemiologia tem tido um rígido controle de doenças como a da incidência da dengue, raiva e outras, assim como a
sequência de vacinações dos animais nos município.
Laboratório de Análises Clínicas, localizado no Centro de Saúde realiza todos os tipos de exame e atende duas vezes por semana. O laboratório realiza
exames de rotina tais como hemograma, colesterol, triglicérides, ácido úrico, grupo sanguíneo, entre outros, e ainda, Gama GT.
Faz-se também coleta domiciliar quando o paciente não pode ir até o centro de saúde.
Os exames que não são feitos na cidade são encaminhados para Dores do Indaiá, ou laboratório Hermes Pardini, em Belo Horizonte, MG.
Além disso, o Centro de Saúde possui um convênio com o Hospital de Estrela do Indaiá, com a Santa Casa de Misericórdia de Dores do Indaiá, clínicas
especializadas em Bom Despacho e Belo Horizonte para realização de consultas e exames.
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Profissionais da Saúde
O PSF de Serra da Saudade possui uma equipe de atendimento que inclui ações de
promoção à saúde, prevenção, recuperação, reabilitação de doenças e entre outros, no horário
de segunda à sexta-feira, de 7 às 16 horas.
São feitos exames preventivos, e visitas domiciliares, semanalmente, acompanhada
das agentes comunitárias.
O PSF realiza vários tipos de atendimento e desenvolve um programa para prevenção
de saúde no CEMEI, Centro Municipal de Educação Infantil, na Escola Municipal Luís Machado
Filho e ainda, com a comunidade em geral.
Além disso, a enfermeira responsável participa da reunião do grupo melhor idade
realiza semanalmente aferição de pressão entre outros exames com o intuito de melhorar a
autoestima e verificar a saúde dos participantes do grupo.

Fisioterapia

O fisioterapeuta Davi Fiúza, durante o atendimento.

Considerada um remédio para redução da dor, a fisioterapia tem se tornado, cada vez
mais, um recurso para diversos tipos de tratamento.
O centro de Saúde de Serra da Saudade conta com vários aparelhos, oferecendo um
atendimento de hospital de grande porte.
Aparelhos como o ondas curtas, ultra-som terapêutico, TENS, infra-vermelho, entre
outros são usados na clínica de fisioterapia para amenizar ou acabar com processos
inflamatórios e dor.
São utilizados ainda, materiais para fortalecimento muscular, como aparelhos para
musculação, e a bola suíça, que proporciona fortalecimento e alongamento muscular.
O objetivo do serviço de Fisioterapia no município de Serra da Saudade é prestar
assistência fisioterapêutica a população para que os pacientes possam ter melhor qualidade de
vida. O atendimento é realizado na sala de fisioterapia, localizada no PSF.

Fonoaudiologia
Desde 2010, a população pode contar com o serviço
de fonoaudiologia, com atendimento no PSF, uma
vez por semana.

Acupuntura
Os pacientes também têm acesso ao serviço
de acupuntura que é uma das especialidades
da fisioterapia na qual o atendimento é
realizado por um fisioterapeuta que atende
no PSF três vezes por semana.

O fisioterapeuta Felipe Melo
atendendo a paciente Silvânia Silva.

Psicologia
O serviço de psicologia realiza o atendimento clínico para a comunidade: escola, creche, grupo da melhor idade e no CRAS, Centro de Referência e
Assistência Social.Na escola e na creche, a psicóloga e assistente social desenvolvem um trabalho visando principalmente o relacionamento humano, no sentido
de melhorar a integração entre funcionários, alunos, professores e direção. São realizados treinamentos visando habilidades sociais, trabalho em equipe,
liderança, etc.
A psicóloga realiza encontros com o grupo da melhor idade, por meio de projetos como o Projeto Reviver (CRAS), entre outras atividades. O objetivo
principal do CRAS é o atendimento das famílias em situação de vulnerabilidade. De acordo com a psicóloga, Serra da Saudade é privilegiada por não ter famílias
com esses problemas, porém é importante trabalhar temas como a importância da base familiar na construção do indivíduo.

Programa Reviver Terceira Idade
A terceira idade tem sido uma preocupação da administração
pública que tem como objetivo oferecer às pessoas na melhor idade um
tratamento digno. A assistente social e psicóloga realizam várias atividades
para estimular o contato social, a valorização do ser humano. O grupo já
participou de vários eventos como quadrilha, passeios, jogos, etc.

A psicóloga Ana Cyntia Mendonça ao lado do grupo da Melhor Idade.
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Farmácia Básica
A Farmácia Básica de Serra da Saudade está situada dentro do
Centro de Saúde e dispõe de medicamentos que são adquiridos pela
Prefeitura e são distribuídos à população do município.
Os medicamentos que não fazem parte da Farmácia Básica,
mas, que são requisitados pelo médico são adquiridos pela Prefeitura sem
nenhum custo para os usuários.

Atendente daFarmácia Básica

Janaína Aparecida Araújo fornecendo remédio
para o paciente Luciano Aparecido Miranda.

Saúde Bucal
Desnutrição
Infantil
Em Serra da Saudade o índice
desnutrição infantil é zero. Tudo isso em
virtude da boa alimentação oferecida e
balanceada por uma nutricionista que faz
o cardápio do CEMEI, Centro Municipal
de Educação Infantil, e da Escola
Municipal Luís Machado Filho. E ainda,
os cuidados que o Centro de Saúde
proporciona aos recém-nascidos.

Equipe de Saúde Bucal e alunos.

Além de manter o Programa de Prevenção da Saúde
Bucal, no CEMEI e na Escola Luís Machado Filho, o Centro de
Saúde possui atendimento odontológico para a população. São
realizados os procedimentos de aplicação terapêutica com
flúor, remoção de cárie, controle de prevenção de placa
bacteriana, aplicação de selante para prevenção de cáries,
extração e pequenas cirurgias, entre outros.
O Centro de Saúde conta também com o aparelho de
raios x e um técnico de higiene dental
A escola Luís Machado Filho e o CEMEI, possuem um
técnico de higiene dental para atender as crianças e observa se
alguém necessita tratamento odontológico para
encaminhamento ao profissional.

Serviço
Social
Serviço Sócio Assistenciais

O Centro de Referência de Assistência Social, CRAS desenvolve o
Programa de Atenção Integral a Família, PAIF, que tem o objetivo de atender
as famílias garantindo seus direitos sociais básicos como bolsa família,
atendimento à melhor idade, entre outros.
Durante os anos de 2010 e 2011, foram desenvolvidas várias ações
pelo CRAS de Serra da Saudade, como comemoração do dia das mães, dia do
professor, sete de setembro, gincana, quadrilha, com o objetivo de
proporcionar maior integração entre pais, alunos, professores e família. As
ações são desenvolvidas em parceria com as escolas municipais e a equipe do
CRAS formada pela direção, assistente social, psicóloga, etc.

Departamento Jurídico
Evento de comemoração do Dia das Mães em Serra da Saudade.

Os advogados Marcelo Ribeiro Machado e Marcos Alexandre
Almeida Bacelar fazem a assessoria jurídica do município e atendem a
população em geral.
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Educação
Um olhar para o futuro.
Para melhorar a qualidade da educação infantil e a inserção social das
mães na comunidade, a administração municipal de Serra da Saudade realizou
o projeto e o município será contemplado, com uma creche
O convênio Pró-Infância é uma parceria entre a Prefeitura Municipal
de Serra da Saudade e o FNDE, Fundo Nacional de Educação.
Esta é mais uma conquista da administração municipal, no sentido de oferecer
melhor qualidade de vida aos cidadãos de Serra da Saudade, em especial às
crianças, mães e profissionais do município.

Curso de Graduação e Pós-graduação:
Educação de qualidade para todos
Os cursos de graduação oferecidos pela administração municipal são
Pedagogia e Administração de Empresas. A prefeitura arca com 50% da
matrícula e mensalidade. O curso de pós-graduação na área de Pedagogia é de
Inspeção, Supervisão e Orientação escolar.
Em nível de pós-graduação é oferecido o curso de Psicopedagogia.
Os cursos funcionam no prédio da Escola Municipal Luís Machado
Filho.

Local onde será construído o Pró-Infância.

Curso Técnico em Enfermagem
É também oferecido pela Prefeitura Municipal numa parceria com
o COLMINAS da cidade de Coronel Fabriciano, sendo que a Prefeitura arca
com 50% do Transporte para os alunos se deslocarem até a cidade pólo.
Além disso, a Administração municipal arca também com 50% das
mensalidades.

Alunos e prédio da Escola Municipal Luis Machado Filho

Ensino Fundamental e 2º Grau
Escola Municipal Luís Machado Filho
A escola atende crianças do ensino fundamental, anos iniciais e
finais. Com um corpo docente formado por professores com graduação nas
áreas da educação. A escola conseguiu um índice 0 (Zero) de repetência e
zero de evasão escolar em 2011. Isto se deve principalmente ao trabalho
desenvolvido pelo departamento pedagógico e professores.
A Prefeitura implantou o Plano de Carreira dos Funcionários do
Magistério, uma forma de valorizar o profissionalismo de cada um.
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Técnicos do Curso de Enfermagem

Projetos da Escola Luís Machado Filho
Projeto Juventude Inteligente
Nos dias 26, 27 e 28 de novembro de 2010, a Escola Luís Machado
Filho organizou a culminância do projeto “Juventude Inteligente”. O evento
teve a parceria da Prefeitura Municipal, Secretaria Municipal de Educação,
Cultura, Esportes, Lazer e Turismo e da Polícia Militar.
Os alunos assistiram a palestras, apresentação de vídeos
educativos e cenas apresentadas por grupos teatrais da escola. Os temas
desenvolvidos foram a Afetividade, Sexualidade e Drogas, que
despertaram o interesse das crianças e jovens participantes do evento.
O encerramento foi um passeio à Barra do Funchal, patrimônio
histórico do município de Serra da saudade. O objetivo era o entrosamento
social de todos, a disputa de gincanas e o aprofundamento de
conhecimentos em torno dos temas citados.

Serra da Saudade recebe biblioteca
itinerante
Em 06 de agosto de 2010, no salão nobre da Escola Luís Machado
Filho, em Serra da Saudade, MG, houve a solenidade de abertura da
Biblioteca Itinerante da Secretaria de Estado da Cultura de Minas Gerais,
com o tema Reinações de Emília.
A Biblioteca constituída de 20 baners, da obra de Monteiro
Lobato pertence à Secretaria de Estado da Cultura de Minas Gerais e
apresentou em Serra da Saudade, as travessuras da boneca de pano criada
pelo escritor.
Os alunos puderam desfrutar de momentos de alegria, leituras,
dramatizações. O Projeto “O Mundo Encantado da Leitura” pôde ser
explorado por crianças e adultos.
Um acervo de mil e quinhentos livros que fizeram parte da
exposição foram doados à Biblioteca Pública Municipal e são em sua
maioria, contos e histórias clássicas da literatura infantil, infanto-juvenil,
juvenil, que estão à disposição da comunidade de Serra da Saudade.
Para que os estudantes possam explorar o mundo maravilhoso da
leitura, além dos livros, a Biblioteca Pública Municipal recebeu um
Computador com impressora, uma TV com DVD e aparelho de som.

Culminância do Projeto Juventude Inteligente, na Barra do Funchal.

Projeto “A Escola de Música”,
valorizando jovens artistas
A escola de música, implantada em 06 de agosto de 2010, é um
projeto da Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Serra da Saudade
com o objetivo de beneficiar alunos e a comunidade.
Para as aulas, foram adquiridos, com recursos próprios da
administração municipal, sete violinos, um teclado, vinte flautas doces, cinco
violões, duas violas de arco, além de encordoamento, livros e outros
materiais. São instrumentos modernos que possibilitam às pessoas mais
uma forma de aprendizagem, envolvendo a arte, o lúdico e a emoção.
O projeto propicia à comunidade mais um espaço de cultura e
aprendizagem. Uma forma de manter as crianças longe das drogas e da
violência da sociedade em geral.

Professor ensina violino e teclado para jovens.

A aluna Renata Araújo fantasiada da boneca Emília.

Jazz, dança que encanta crianças,
jovens e adultos.
A Administração municipal tem investido na cultura do município
para que crianças, jovens e adultos possam aprender a dançar jazz.
Para isso, foi contratada a professora de jazz, Angélica Botinha, que criou o
grupo de dança de jazz de Serra da Saudade.

Grupo de Jazz de Serra da Saudade e de Luz, com a professora Angélica Botinha
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Implantação do Centro Comunitário, o Telecentro.
O Telecentro, implantado desde 2009, visa atender pessoas da comunidade assim como os
alunos da escola. A instalação do laboratório de informática foi fundamental para o desenvolvimento
das crianças, jovens e adultos nessa área, incentivando os estudos e pesquisas pela internet.
Em novembro de 2011, o Telecentro foi transferido para o Centro Cultural José Ribeiro da
Silva, “Zé Mestre” e beneficia toda a comunidade serrana. O responsável pelo Telecentro é Marcos
Antônio Cardoso da Silva que oferece monitoria para quem quer aprender a navegar pela rede social e
também ministra aulas de digitação e operação dos computadores.
Professor Marcos Cardoso ensinando as crianças da escola a realizar pesquisas na internet.

O professor Vanderlei Ribeiro.

Alunos do curso EJA, beneficiados pelo transporte municipal de Serra da Saudade.

Implantação do PROINFO

Transporte Escolar

O PROINFO é uma sala com 17 computadores à disposição dos
alunos para aulas práticas, pesquisas e aplicação de exercícios pelos
professores. Está à disposição dos alunos na Escola Municipal Luís
Machado Filho.
O responsável pelo PROINFO é Vanderlei Amâncio Ribeiro que
fornece apoio aos professores e alunos.

Além de manter o transporte escolar para todos os alunos do
ensino fundamental, e EJA, Educação de Jovens e Adultos, a
administração municipal também tem fornecido transporte para os
estudantes que cursam o Técnico de Enfermagem, em Abaeté e ainda,
universitários que estudam em Luz, Bom Despacho e outras cidades
vizinhas.

CEMEI, Centro de Educação Infantil Menino Jesus
O Centro Municipal de Educação Infantil Menino Jesus, CEMEI foi inaugurado em
1993, e atende crianças de zero a 6 anos de idade, que possuem atendimento nutricional,
psicológico, médico e odontológico.
O Centro Municipal conta com uma área para lazer e também funciona como
creche. A área de lazer foi reformada com a colocação de cobertura para o pátio para melhor
atender às crianças.
O CEMEI conta com nove professores: são dois professores para trabalhar com
crianças de idade até um ano. A partir de 2 anos, também são dois professores, cada um
responsável por uma turma. E ainda, uma sala com crianças na idade de 3 anos.
Crianças no pátio do CEMEI.

Material Didático
A administração municipal tem fornecido material
didático e escolar para os estudantes, uma forma de auxiliar os pais e
os próprios estudantes no custeio dessas despesas. O programa
criado na Administração anterior, está sendo mantido e
implementado pela atual Administração Municipal.

Jovens e o material didático fornecido pela administração municipal.
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Horta Comunitária,
mais saúde para as crianças
Visando o compromisso com a honestidade e trabalho, e tendo em
vista sempre o melhor para a população de Serra da Saudade, a administração
municipal tem estabelecido e cumprido várias metas para a educação no
município, como alimentação de qualidade. Para isso, a prefeitura possui uma
horta comunitária, localizada no CEMEI, que foi replantada e irrigada. A horta
oferece produtos orgânicos para a creche, para as escolas e para a população
local.

Horta do CEMEI, alimentação de qualidade para as crianças do município.

Meio
Ambiente
Revitalização do
Ribeirão dos Porcos,
preservando o meio ambiente.
A revitalização da Microbacia do Ribeirão dos
Porcos surgiu de um convênio firmado entre a
Prefeitura Municipal de Serra da Saudade, MG, e o
Fundo de Recuperação, Proteção e Desenvolvimento
Sustentável das Bacias Hidrográficas do Estado de
Minas Gerais, a FHIDRO, juntamente com o Banco de
Desenvolvimento de Minas Gerais, o BDMG, tendo
como contrapartida financeira a Prefeitura de Dores do
Indaiá.

Foto de trecho do rio Ribeirão dos Porcos, que faz
parte do projeto de revitalização do município.

Etapas e ações desenvolvidas
no projeto
A coordenadora Dagmar Gontijo afirmou
que o projeto de Revitalização da microbacia do
Ribeirão dos Porcos tem como metodologia várias
etapas, entre elas as que já foram implementadas
como diagnóstico sócio-ambiental, curso para
viveiristas, curso de capacitação de agentes
multiplicadores, ampliação dos viveiros de Dores do
Indaiá e Serra da Saudade, produção de material
didático-instrucional, e o Concurso de Teatro
Ribeirão dos Porcos, uma história para contar. Várias
destas medidas foram adotadas como a produção de
120 mil mudas de espécies nativas, o reflorestamento
de 45 hectares de matas ciliares e topo, o isolamento
de trinta nascentes, a construção de barraginhas,
incentivo à criação de abelhas nativas, responsáveis
pela polinização das matas nativas, e ainda, a
educação ambiental, uma prioridade para as
autoridades bem como a responsabilidade de
educadores e de toda a comunidade.

Grupo de teatro de Serra da Saudade, durante a
apresentação, em Dores do Indaiá.

MEIO AMBIENTE:
CUIDAR PARA VIVER MELHOR.
Projeto Meio Ambiente premia
estudantes com o concurso teatro
“Ribeirão dos Porcos”
Dia 9 de outubro de 2009, foi a
culminância do projeto, em Dores do Indaiá,
com a apresentação de peças teatrais por
cinco escolas de Dores do Indaiá e uma
escola de Serra da Saudade.
O primeiro prêmio foi para a
Escola Banjamin Guimarães, de Dores do
Indaiá. Em segundo, a Escola Luís Machado
Filho, de Serra da Saudade, com a peça
“Julgamento do Homem e o Ribeirão”, que
recebeu uma televisão 29” para a escola, e
uma televisão 29” para o professor
incentivador e ainda, um MP3 para cada
aluno do grupo.

Viveiro e plantio de mudas, uma das etapas do
projeto já desenvolvidas no município.

Projeto Rio Indaiá
O município de Serra da Saudade por meio de um
convênio com o Ministério do Meio Ambiente obteve
recursos no valor de R$ 406.002,00 (quatrocentos e seis mil
e dois reais) para revitalização do Rio Indaiá. O objetivo é
realizar o cercamento de nascentes, produção de mudas,
reflorestamento, reestruturação de estradas vicinais,
bacias de contenção e educação ambiental.
Uma das ações já desenvolvidas pelo projeto foi a
produção de cerca de 30 mil mudas de essências nativas.
Rio Indaiá, que está sendo revitalizado pelo município.
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Habitação
e Urbanismo
Moradia, mais dignidade para os
cidadãos de Serra da Saudade
Um dos projetos que faz parte do tema Habitação e Urbanismo é o
de moradias e reformas, inclusive para as pessoas da zona rural.
A Administração Municipal em parceria com a COPASA, Companhia
de Saneamento Básico de Minas Gerais, a SEDRU, Secretaria de Estado de
Desenvolvimento Regional e Política Urbana participou do Projeto
Estruturador – Saneamento Básico: Mais Saúde para Todos – Implantação de
Módulos Sanitários. Foram feitos 30 módulos sanitários (banheiros) para a
zona rural. O principal objetivo é a melhoria dos hábitos de higiene e evitar a
proliferação de doenças com o esgoto doméstico.

Área rural contemplada com os módulos sanitários

Internet banda larga
para todas as moradias
Pensando na interatividade dos cidadãos, oferecendo mais
informação, a administração municipal lançou o projeto Internet para todas as
moradias da cidade. A idéia é que os próprios moradores possam instalar seu
equipamento e suporte técnico, uma forma de ofertar emprego para quem
precisa.

ANTES

DEPOIS

Projeto de Revitalização
da Praça Central da cidade
A Administração Municipal
conseguiu por meio de convênio com a
Secretaria de Transporte e Obras Públicas de
Minas Gerais, SETOP, recursos para reforma
da Praça Ademar Ribeiro de Oliveira, no
centro de Serra da Saudade. O convênio
contemplou a também a reconstrução do
antigo prédio da Prefeitura.

Praça Ademar Ribeiro de Oliveira revitalizada.
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Obras da nova garagem para a frota municipal, hoje, já finalizada.

Fábrica de blocos vendidos à população a preço de custo.

Nova garagem para a frota municipal:

Fábrica de blocos:

Conservando o patrimônio do município

Economia para a população

Na administração atual, a frota municipal foi ampliada com a aquisição
de novos veículos e máquinas e ainda recebeu uma nova garagem mais ampla
para abrigar a antiga e nova frota municipal.

A administração municipal visando economia para a população,
na aquisição de material de construção, tem em funcionamento uma
fábrica de blocos, onde o construtor pode adquirir blocos de cimento a
preço de custo.

Agricultura
e Pecuária
Projetos para aumentar a renda do produtor rural
A economia do município de Serra da Saudade tem na agricultura e pecuária sua principal fonte.
Alguns projetos foram desenvolvidos para opção de diversificação nas propriedades rurais com o objetivo de melhoria de renda dos produtores, possibilitando
melhores salários para os seus funcionários.

Inseminação Artificial
Programa de melhoria do rebanho
sem custos para o produtor rural
O projeto de Inseminação Artificial Comunitária implantado
no município tem apresentado resultados. De acordo com os
produtores, a melhoria na qualidade do rebanho já pode ser observada.
O projeto contou com a participação de vários produtores rurais. A
administração municipal em parceria com a Emater, que oferece
assistência técnica, tem acompanhado todos os projetos desenvolvidos
no município como o de pimenta Malagueta e Inseminação Artificial.
Veterinário Antônio Ildefonso, responsável pelo projeto, o produtor
Hélio Batista e o filho, Diego, apresentando lote de novilhos.
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Máquinas e tratores trabalhando para manter e melhorar as estradas rurais municipal.

Participantes do curso de derivados do leite, oferecido pela administração municipal.

Cursos para incrementar a
renda do produtor rural
Ainda, em parceria com a Emater, ou SENAR, a
administração municipal realizou vários cursos nesse
período como cursos de capacitação de trator; derivados
do Leite, bordado e pedraria; criação de galinha caipira;
doces cristalizados, doma de cavalo, entre outros.

Logística municipal: Investimento na
recuperação de estradas e pontes
A administração municipal tem trabalhado para manter e recuperar as estradas e
pontes do município. Para um território com cerca de 335,58 km2 de extensão, como é o de
Serra da Saudade, manter as estradas em bom estado de conservação é um trabalho que
necessita continuidade, principalmente, na época das chuvas, quando as estradas vicinais
ficam mais esburacadas e a necessidade torna-se mais urgente. Além disso, várias pontes que
apresentavam problemas foram recuperadas.

Agricultores recebem máquinas
para preparo da terra
Preparo da terra e plantio para os pequenos produtores rurais do
município. Todos os anos, na época do plantio, a administração municipal
fornece máquinas para o preparo da terra aos produtores que não possuem
maquinaria em suas propriedades.
No final de 2011, a administração municipal assinou um convênio
com a Secretaria de Desenvolvimento Social, SEDESE, para a aquisição de
uma grade aradora e uma semeadeira adubadeira em apoio ao produtor
rural que quiser realizar o plantio de diversas culturas em sua propriedade.
Fotos Máquinas

Feirantes e seus produtos na Feira Livre de Serra da Saudade
FOTOS ADEMIR CAMILO NO TRATOR... E PATROL

Aquisição de máquinas e
implementos agrícolas
A administração municipal também adquiriu por meio de recursos
do governo federal, da emenda do deputado federal Ademir Camilo, uma
patrol, pá carregadeira, trator e outros implementos agrícolas para o
município.
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Feira Livre de Serra da Saudade
Implantada em dezembro de 2009, para auxiliar no incremento de
renda dos produtores rurais e artesãos, a Feira é realizada uma vez por mês,
na praça central da cidade. Os produtores participam levando seus produtos
hortifrutigranjeiros para comercialização.
A Feira conta com a exposição do artesanato local, e ainda,
guloseimas preparadas pelas quitandeiras de Serra da Saudade, que são
bolos, doces, salgados, tortas. Para animar as tardes-noites, sempre show
musical.

Turismo e
Cultura
ANTES

DEPOIS

Valorização da história, uma
maneira de recriar o presente
Serra da Saudade se desenvolveu em virtude da antiga
estrada de Ferro que ligaria Dores do Indaiá ao município, cujo
último destino seria Paracatu.
A estação Melo Viana, no centro da cidade, foi
inaugurada em 22 de julho de 1925. Ao seu redor, surgiram as
primeiras casas dos funcionários da estrada de ferro, além de
posseiros que também realizaram suas construções.
Hoje, a praça foi revitalizada pelo patrimônio cultural e
recebe o nome de Praça Ademar Ribeiro de Oliveira, localizada no
centro da cidade. Restaurada e inaugurada em 12 de novembro de
2011, a Praça teve seu jardim repaginado com irrigação, e ainda
um novo piso.

Praça Ademar Ribeiro de Oliveira, após sua revitalização

Patrimônio histórico, preservar para o futuro!
É obrigação de todos os cidadãos a revitalização e a preservação de nossa história. A administração municipal tem se destacado pela captação de
recursos para o município, que conseguiu por meio do ICMS cultural recursos para o projeto do Patrimônio Histórico Cultural do município e por meio de convênios
já restaurou vários imóveis que foram tombados no município.

Túneis
Igreja Nossa Senhora do Carmo
Construída em 1922, incrustada no alto da cidade é o ponto mais
alto de Serra da Saudade, de onde são admiradas as belezas do lugar.
Após, a sua construção, foi ampliada e possui, em seu interior,
várias imagens históricas.

Outros bens foram tombados como os túneis, que foram
construídos para a passagem dos trens que iam em direção à estação Barra
do Funchal, a casa que servia de pensão e a casa do guarda, na Barra do
Funchal, entre outros projetos ambientais que envolvem o Rio Indaiá, no
mesmo local.
Construídos há mais de 80 anos, os túneis fazem parte do contexto
turístico do município e do projeto da antiga Estrada de Ferro que ligaria
Belo Horizonte a Paracatu.
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Prédio da Estação Ferroviária da
Barra do Funchal
Construído na década de 20, serviu de estação de embarque e
desembarque de passageiros e mercadorias até o ano de 1962. O imóvel já
foi restaurado.
Distante aproximadamente 18 km do centro de Serra da Saudade,
ao fundo da estação pode-se ver o encontro dos rios Funchal e Indaiá com
suas pequenas cachoeiras que conferem ao lugar uma paisagem de peculiar
beleza.

Prédio da antiga Estação Ferroviária
Situada no centro de Serra da Saudade, na Praça Ademar Ribeiro
de Oliveira, o prédio servia de embarque e desembarque de passageiros.
Hoje, foi transformado em um clube, que foi restaurado pela administração
municipal.

Centro Cultural José Ribeiro da Silva, “Zé Mestre”:
Valorizando a história do Município
DEPOIS

ANTES

O Centro Cultural José Ribeiro da Silva, “Zé Mestre” está localizado
na Praça Ademar Ribeiro de Oliveira, nº 256, e foi originalmente construído
com o objetivo principal de ser a fábrica de manteiga. Foi sede da prefeitura
municipal de 1963 até 1985.

Inaugurado no dia 12 de novembro de 2011, o novo Centro Cultural
de Serra da Saudade, foi restaurado com emenda do governo estadual e
possui salas para exibição de filmes, assessoria de comunicação e turismo,
educação, artes plásticas, biblioteca, e um telecentro comunitário.

Ademir Camilo com a professora Cláudia Ferreira, o marido João
e filho, na inauguração do Centro Cultural de Serra da Saudade.

Descerramento da placa pela família do
homenageado José Ribeiro da Silva.

Culinária, quitutes de dar água na boca
O prazer em cozinhar faz parte de grande parte das famílias de Serra da
Saudade e tem se tornado uma referência na região pelos pratos como galinha caipira,
feijão tropeiro, e que dão água na boca. Além disso, as chefes de cozinha também
mostram talento para os doces como pudins, pés de moleque, doces de frutas, roscas e
outras guloseimas.
Conhecida tradicionalmente pela culinária, Serra da Saudade também produz
queijo, requeijão e pratos típicos da cozinha mineira.
Em Serra da Saudade, desde cedo, as crianças aprendem a arte de cozinhar. Na
Escola Luís Machado Filho, todos os anos é desenvolvido o projeto “Comidas Típicas”.
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Projeto de culinária desenvolvido pelos alunos e professores da Escola Municipal Luís Machado Filho.

Festas tradicionais
As principais festas tradicionais realizadas em Serra da Saudade são a Festa do Peão, a Folia de Reis, o Aniversário da Cidade, festa da padroeira da cidade Nossa
Senhora do Carmo, Festa do Rosário, Ceia de Natal, e a festa do Serrano Ausente.

Festa do peão
A Festa do Peão é considerada uma das festas mais tracionais
da cidade e acontece todos os anos, na primeira semana do mês de
maio.O destaque fica para as montarias dos peões e os desfiles pela
cidade em cavalos, carros de bois, carros alegóricos, etc.

Desfile com bandeiras do estado e do município durante a festa do peão em Serra da Saudade.

Folia de Reis
Considerada também uma festa tradicional de Serra da
Saudade, a Folia de Reis é comemorada dia 6 de janeiro de cada ano e é
também uma tradição em Minas. Desde a década de 70, são dois ternos
que mantém viva a memória dos seus antepassados. São dois grupos, a
Folia dos Tatus e a Folia do Gomes e Alfredo.

Apresentação do grupo de folia de Reis de Serra da Saudade.

Festa de Nossa Senhora do Rosário
A festa de Nossa Senhora do Rosário também é uma das festas
tradicionais do município, e é realizada na segunda semana de setembro.
Todos os anos, conta com a tradição e participação da população, num
gesto de religiosidade e fé. Para embelezar as procissões são vinte e
cinco ternos dançantes, aproximadamente. Dois deles são tradicionais de
Serra da Saudade, e os outros, das cidades da região.
Os congadeiros que fazem a festa representando o folclore
regional se vestem com alegorias, adereços para agradecer á Nossa
Senhora do Rosário os votos recebidos, bonança, a saúde, alegria de mais
um ano de esperança e fé.
Procissão de Nossa Senhora do Rosário em Serra da Saudade.

Aniversário da Cidade
São 49 anos de emancipação
político-administrativa
O aniversário da cidade é comemorado todos os
anos, dia primeiro de março. A administração municipal faz
um bolo para que todos os cidadãos possam celebrar juntos,
as conquistas do município.
LEGENDA

Prefeita e Vice comemorando com as crianças
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Serra da Saudade recebe certificado da SETUR
Serra da Saudade faz parte do Circuito Caminhos do Indaiá, que recebeu o certificado da
SETUR, Secretaria de Turismo do Estado de Minas Gerais, em novembro, de 2010. A solenidade
aconteceu no Castelo Indaiá, em Dores do Indaiá, MG, com a parceria firmada entre a Prefeitura
Municipal de Dores do Indaiá, a Associação do Circuito Turístico e a Secretaria de Estado de Turismo de
Minas Gerais. A partir desta conquista, a administração tem investido no turismo para que este seja a
fonte promissora para recursos na região, mostrando o que Serra da Saudade tem de mais belo, como
rios, cachoeiras, enfim, todas as belezas naturais e culturais.
Serra da Saudade apresentou também o que a cidade tem de dar água na boca: a culinária,
apresentando pudim, pé de moleque, doces de frutas, além de roscas e outras guloseimas.

Entrega do Certificado Caminhos do Indaiá pelo Secretário
Adjunto de Turismo de MG, Maurílio D. Guimarães.

Foto oficial da solenidade.

Esporte
e Lazer
ESPORTE

Futebol dos veteranos
A Secretaria Municipal de Educação, Cultura,
Esportes, Lazer e Turismo, o Conselho Municipal de Esportes e
a Prefeitura Municipal de Serra da Saudade, realizaram nos
dias 13 e 14 de novembro de 2010, o 1º encontro de Jogadores
Veteranos de Serra da saudade.
Participaram ex-jogadores do “Leão da Serra” que
ainda estão vivos, acima de 40 anos. À noite, foi inaugurada a
iluminação do campo de futebol e as homenagens a cada exatleta do glorioso “Leão da Serra”.
Para finalizar, foi apresentado um vídeo que contou
a trajetória do time Leão da Serra, como do iniciador de toda
esta obra, o lendário Carlindo Miranda Castro, (Cuíca), entre
vários outros.

Equipe de jogadores veteranos de Serra da Saudade.
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1º Torneio
Regional Escolar
de Futsalde Serra
da Saudade
O 1º Torneio Regional Escolar
de Futsal de Serra da Saudade foi
realizado entre os dias 27 e 28 de agosto
de 2010.
Este foi apenas o primeiro de
vários que se sucederam até os dias
atuais.

Equipe Juvenil de Serra da Saudade.

3º Festival Regional de
Futsal Adulto de Serra
da Saudade
O 3º Festival Regional de Futsal Adulto de
Serra da Saudade realizado entre os dias 11 e 13 de
novembro de 2011, contou com a participação de
equipes de cidades de Dores do Indaiá, Estrela do
Indaiá, Serra da Saudade, Bambuí, Santa Rosa da
Serra, Abaeté, Cedro do Abaeté, Martinho Campos e
Perdigão.
Os jogos foram relizados no Poliesportivo
Carlindo Miranda de Castro, em Serra da Saudade.
A equipe de Serra da Saudade ficou em 4º
lugar.

Equipe de Serra da Saudade, que ficou em 4º lugar na classificação geral.

Copa 2011 Jornal
Agora/TV Alterosa
Com o apoio do Conselho Municipal de
Esportes e a administração municipal, desde 2010,
que o time de Serra da Saudade, Leão da Serra, tem
participado da Copa Jornal Agora/TV Alterosa.
No dia da entrega dos troféus, acontece
também a escolha da musa do campeonato. A
comemoração é realizada em Divinópolis, reúne os
municípios cujos times tiveram participação, além de
jornalistas, colunistas, e autoridades.
Normalmente, o Leão da Serra, sempre
conta com uma torcida para prestigiar a entrega do
troféu e é uma forma de incentivar o esporte no
município.

Torcida para a candidata à musa do time Leão da Serra, Raiane, de Serra da Saudade.

Centro Esportivo

LAZER

A administração municipal tem
patrocinado e realizado vários campeonatos
como o de peteca, sinuca, entre outros, que são
realizados no Centro Esportivo da cidade.
O Centro Esportivo conta com uma
equipe que visa a manutenção e organização dos
jogos e atividades realizadas durante o ano.
Construído durante o mandato do exprefeito Alaor José Machado, o Centro Esportivo
de Serra da Saudade conta com ótima estrutura
com duas piscinas, adulto e infantil, bar, mesa de
snooker, quadra de areia para vôlei e peteca e
sauna.

Centro Esportivo de Serra da Saudade. Ao lado a sauna,recentemente, construída.

Sauna construída no Centro Esportivo da cidade.

Instrutora dá orientações para frequentadora da academia de ginástica de Serra da Saudade.

SAUNA

Academia de ginástica

Para melhorar a qualidade de vida da
população a administração municipal construiu
uma sauna, no Centro Esportivo da cidade. O
projeto foi uma parceria com a SETOP, Secretaria
de Obras, do governo do Estado de Minas Gerais.

Pensando ainda na qualidade de vida da população, a administração municipal
implantou uma academia de ginástica no prédio onde funcionava a antiga escola do
município. O objetivo é melhorar a saúde dos cidadãos com a prática de atividade física.
Para oferecer mais oportunidade de trabalho à comunidade foi instalado também
no local, um salão de beleza masculino e feminino.
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