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O menor município do Brasil, revela suas
belezas naturais. Veja no caderno de turismo:
alunos e professores realizam projetos que
retratam a história cultural; e novas placas
facilitam a vida dos turistas. Pág ???

- Serra da Saudade é contemplada com emenda parlamentar do deputado
federal Ademir Camilo com máquinas e implementos agrícolas;
- Construção de pontes e melhoria das estradas vicinais;
- 1º Festival de Música e 2º Festival de Dança revelam talentos serranos.

50

anos de
Emancipação
Política

- Pró-Infância, mais conforto para alunos e professores.

Serra da Saudade: o menor município do Brasil.
Segundo as estatísticas do IBGE 2013, Serra da Saudade, MG, é o menor município do Brasil,
com 825 habitantes e foi destaque na mídia neste ano, por proporcionar qualidade de vida e
tranquilidade aos moradores. Aos turistas, a exuberância natural, paisagens, águas limpas,
tudo para o descanso e lazer.

- Serra da Saudade, ao fundo a igreja N. Sra. do Carmo -
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EDITORIAL
Serra da Saudade,
Um município que tem tido seu desenvolvimento, sobretudo, humano, na
qualidade de vida, espelhado na ética, nos bons costumes, na constância do trabalho e
dedicação da administração municipal.
Os quatro anos que se passaram foram de conquistas, dedicados aos projetos
ambientais, revitalização de bens imateriais, do patrimônio histórico, das ediﬁcações
e reformas estruturais.
Foram realizadas obras e aprovados vários projetos, os quais, alguns de maior
destaque terão seus títulos inscritos nas páginas a seguir.
Mas alguns projetos ou ações que não puderam ou não têm como ser
intitulados, merecem destaque apenas na intuição, no bom senso, no
reconhecimento e conhecimento de quem observou as mudanças no decorrer do
período, seja na forma como vem sendo aplicado o dinheiro público, seja na maneira
como é tratado um paciente que necessita de um atendimento no Posto de Saúde, seja
naquele que frequenta a escola, no olhar de quem entende e comunga com a vontade
de realização, concretude e veracidade do dever cumprido.
Aos idealistas que sonham em ver um mundo mais justo, mais, equilibrado, não
é somente o ato de criticar e versiﬁcar sobre as atitudes alheias. Idealismo verdadeiro é
aquele que nos faz acordar pela manhã acreditando no trabalho, na força de vontade,
para produzir condições melhores de vida aos que estão ao nosso redor, da maneira
que pudermos e de acordo com nossas potencialidades. Vale lembrar a frase do
arquiteto Oscar Niemeyer: “Desejo ver um mundo melhor, mais fraternal, em que as
pessoas não queiram descobrir os defeitos das outras, mas, sim, que tenham prazer de
ajudar o outro.”
A fraternidade, o acolhimento, nos faz pessoas melhores e proporciona
abrirmos sempre frestas para um novo amanhã com perspectivas de realizações.
E para aqueles que querem ver chegar o Ano Novo, 2014, com força, vibração e
mais ações do que palavras simpliﬁcamos aqui nossos desejos com as sábias palavras
do poeta Carlos Drummond de Andrade: “Para ganhar um Ano Novo que mereça este
nome, você, meu caro, tem de merecê-lo, tem de fazê-lo novo, eu sei que não é fácil,
mas tente, experimente, consciente. É dentro de você que o Ano Novo cochila e espera
desde sempre”. (Receita de Ano Novo, C. Drummond de Andrade).
Esta é a nossa receita: acreditar, ter fé, trabalhar, realizar e agradecer,
principalmente, a todos que têm sonhado conosco e tem visto vários desses sonhos se
tornarem realidade em Serra da Saudade!
Agradecimento especial aos vereadores que apoiam nossos projetos. Nem
sempre a vontade do povo é aquilo que as ﬁnanças do município suportam ou que a
legislação permite que seja feito.
Não poderia deixar de mencionar todos aqueles que no dia a dia nos ajudaram
nesta caminhada rumo ao trabalho, principalmente, os servidores municipais que
tanto colaboraram para o êxito de nossa cidade, e, sem os quais, não seria possível a
realização do trabalho que está sendo realizado nem mesmo sua divulgação.
Neusa Maria Ribeiro
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Serra da
Saudade

Ações para o
desenvolvimento
A Administração Municipal tem
criado vários projetos e ações para
o desenvolvimento do município.
Acompanhe, a seguir, o projeto
administrativo dos gestores
municipais para Serra da Saudade.

Habitação
e Urbanismo
Muro de contenção que dá
acesso ao bairro São Geraldo

Garagem Municipal
recebe novo telhado

A administração Municipal pensando na segurança
da população construiu em 2013, um muro de pedras nas
encostas da rua Luiz Alfredo Ricardo, que dá acesso ao
bairro São Geraldo para evitar a erosão e melhoria do
trânsito no local.

A garagem da Prefeitura que já tinha sido
reformada, neste ano, recebeu um novo telhado para
abrigar os veículos, caminhões e maquinários da frota
municipal.
O prédio que recebeu nova pintura e gramado
conta com uma cozinha e local para guardar
ferramentas e outros utensílios. A reforma da obra
começou em maio e terminou em julho de 2013.

Muro de contenção de encostas que dá acesso ao bairro São Geraldo

Garagem municipal recebe novo telhado para abrigar veículos e máquinas municipais.

de Serra da Saudade

A Prefeitura Municipal de Serra da Saudade possui
uma assessora de comunicação para atualização do site
www.serradasaudade.mg.gov.br, bem como da página no
facebook, Serra da Saudade e, ainda, nas publicações
anuais da administração municipal.
Pelo trabalho de divulgação o município tem sido
manchete em vários jornais, revistas e programas de TV,
que vêm mostrando as belezas do município, o potencial
turístico, de lazer, e ainda, a qualidade de vida da
população, consequência da seriedade e competência da
administração municipal. Nesses últimos meses, foram
vários e-mails, a procura de imóveis para alugar ou
comprar e mensagens de várias partes do país,
comentando sobre as reportagens e como gostariam de
viver num lugar como Serra da Saudade! Contato com a
assessoria pelo e-mail: adrianaluz64@gmail.com
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Administração Pública
Projetos e Convênios

A competência dos serviços administrativos, os
setores que fazem as licitações e elaboração de
projetos proporcionaram, em 2013, as assinaturas dos
termos e aprovação de vários projetos e das contas da
prefeita Neusa Maria Ribeiro pelo Tribunal de Contas
do Estado, e ainda, da Câmara Municipal de Serra da
Saudade pelo período de 2009 a 2012.

Saúde
Pública
Atividade Física para idosos
O compromisso dos gestores municipais tem sido o de
valorizar o Programa de Saúde da Família, na distribuição de
medicamentos, realização de exames e consultas dentro ou
fora do município quando necessários.
Atendimentos de ﬁsioterapia, drenagem linfática,
acupuntura, pequenas cirurgias e internamentos para
hidratação também são oferecidos gratuitamente no Posto
de Saúde.
Serra da Saudade se destaca no cenário brasileiro
quanto ao trabalho de prevenção à dengue e não há registro
O ﬁsioterapeuta Davi Fiúza fazendo alongamento com o grupo da melhor idade.
de casos da dengue na cidade há mais de 20 anos.
Para a terceira idade estão sendo desenvolvidas ações que fazem parte do Projeto de Fortalecimento da Vigilância
em Saúde. Uma das ações é aferição de pressão e fortalecimento muscular, por meio de práticas de atividade física,
como alongamento, realizado todas as terças-feiras, no Centro Cultural Zé Mestre.
Para os idosos que são frequentes, há um bingo mensal com entrega de vários prêmios. A renda é do Projeto que
visa incentivar os idosos a melhorarem a qualidade de vida.

Posto de Saúde
realiza vacinação
tetra viral
O Posto de Saúde de Serra da Saudade oferece a
nova vacina do calendário básico de vacinação da criança,
a vacina tetra viral, que protege a criança contra doenças
como sarampo, caxumba, rubéola e varíola (catapora).
A vacina substituirá a tríplice viral para as crianças de
15 Meses. A ideia é reduzir o numero de injeções em um
mesmo momento e buscar uma melhor adesão à
vacinação.

Programa
Sorriso Serrano
O Centro de Saúde de Serra da Saudade por meio
do Programa Brasil Sorridente do Governo Federal
implantou em 2013, no Posto de Saúde Municipal, o
Programa de Prótese Dentária. O objetivo é oferecer
próteses total e parcial (removível) gratuitas para a
população do município em complementação ao
programa que já era realizado pelo Município com
recursos próprios.
De acordo com o odontólogo Alexandre Oliveira
Bacelar, o Programa está em vigor desde novembro de
2013, e já confeccionou cerca de 52 próteses.
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Exame de Toxoplasmose no posto de Saúde
O Programa de Controle da Toxoplasmose
Congênita faz parte do Programa Mães de Minas voltado
para a proteção e o cuidado da gestante e da criança no
primeiro ano de vida.
Por esta iniciativa, as gestantes realizam
gratuitamente os testes sorológicos necessários ao
diagnóstico precoce da toxoplasmose congênita.
Quando a gestante adquire a infecção, pode haver
transmissão para o feto e sérias consequências para o seu

desenvolvimento, com predomínio de lesões no sistema
nervoso central e na retina. Com o diagnóstico precoce, a
futura mãe pode ser tratada durante a gravidez, de forma a
evitar a infecção fetal.
Programa também identiﬁca as grávidas com risco
de adquirir a infecção durante a gestação que terão acesso
à medidas educativas e orientações para evitar a exposição
ao agente causador da doença, o Toxoplasma gondii.

Serviço
Social
CRAS

Nova Sede de atendimento do CRAS

Nova Sede
O CRAS, Centro de Referência e Assistência Social de
Serra da Saudade está com novas instalações. O local era a
sede da Casa Paroquial que faz parte dos bens patrimoniais
do município. Em outubro de 2013, após a reforma, passou
a abrigar o CRAS municipal.

Ações desenvolvidas
Cursos realizados pelo CRAS
O CRAS de Serra da Saudade iniciou as atividades
em janeiro de 2013, com o curso de Costura, com quinze
costureiras formadas. O curso foi ministrado pela
instrutora Neusa, uma parceria entre SENAC/MG e
Prefeitura Municipal.
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Prof. de música Welerson Junio, ministrando aula de violão.

Aulas de Música revelam
talentos de jovens e crianças
As aulas de Música são ministradas duas vezes
por semana, pelo professor Welerson Junio. O objetivo
é trabalhar a convivência e o fortalecimento de
vínculos, além de dar a oportunidade para o aluno se
tornar um músico proﬁssional. As aulas resultaram na
formação de uma orquestra em Serra da Saudade, em
parceria com a secretaria de cultura. Em maio de 2013,
os alunos ﬁzeram uma homenagem às mães, no dia
das mães, e em agosto, o grupo participou de uma
homenagem do dia dos pais, na Pça. Ademar Ribeiro de
Oliveira. Dia 15 de novembro de 2011, houve o Primeiro
Festival de Música.

As alunas de dança Heloísa, Letícia, Geovana, Kemelly, Bianca e sentada,
Nicole, na apresentação do Festival de Dança em Serra da Saudade.

Festival de Dança e Música
O CRAS de Serra da Saudade realizou dia 16 de
novembro de 2013, o 2º Festival de Dança e Música do
município.
O evento contou com a presença de vários grupos
das cidades vizinhas como Luz, Dores do Indaiá, Estrela do
Indaiá e revelou talentos na dança e música.

Palestra sobre drogas:
os efeitos do crack
Dia 06 de maio de 2013, no Salão Nobre da Escola Luís
Machado Filho foi realizada a palestra sobre drogas
com ênfase no Crack. O instrutor da PROERD, Cabo
Ribeiro, falou sobre o tema: “C R A C K e suas
consequências na vida do usuário”.

Aulas de dança para todas as idades
São vários benefícios como convívio social, bem como
melhorar a postura, aprender ou desenvolver o
comprometimento, a responsabilidade e a superação.
O grupo participou de vários eventos durante o ano na
escola municipal Luís Machado Filho, como Dia das Mães,
apresentação nos 50 Anos de Medeiros, e no Segundo Festival
de Dança de Serra da Saudade, e ainda, no Festival de Dores
do Indaiá, onde os alunos participaram nas
modalidades dança e música.
Grupo de dança de Serra da Saudade durante a apresentação no evento 50 anos de Medeiros

Bingo da Terceira Idade
Durante a semana, o CRAS promove às terças-feiras, o bingo da terceira idade, onde é trabalhado a convivência e
o fortalecimento de vinculo. Acompanhados pela assistente social, psicóloga, é uma oportunidade para eles se
expressarem sobre as situações cotidianas. Em 2013, o grupo visitou o Parque de Exposições de Dores do Indaiá, além
das comemorações trimestrais dos aniversariantes e Comemoração do dia do idoso.

Serra da Saudade participa do
1º Encontro Regional da 3ª Idade
em Luz/MG

Sr. Odilon Costa, D. Maria José, Venício Araújo, Aparecida Cardoso,
D. Lázara Maria e Sr. Geraldo durante o encontro.

Os idosos de Serra da Saudade participaram do 1º
Encontro Regional da 3ª Idade, em Luz, MG, em companhia da
assistente social do município, Juliana Inácio e da coordenadora
do CRAS, Aparecida Cardoso.
No encontro reuniram-se 22 cidades da região, entre elas,
Serra da Saudade, que levou nove pessoas, que puderam
participar de todas as atividades previstas: a abertura com a
dança de Boas Vindas, apresentação da Rainha da Melhor Idade
e o forró com banda acompanhada por sanfoneiros de Luz.
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Programa Terceira Idade
Dia internacional da Terceira Idade
O Dia internacional do idoso comemorado
dia 01 de outubro de 2013, em Serra da Saudade, foi
realizado no Salão Nobre da Escola Luís Machado
Filho.
O evento promovido pelo CRAS buscou
apresentar para os alunos um momento de reﬂexão
Professor de música, Welerson Júnio com o grupo da melhor idade.
sobre a melhor idade.
Foram exibidos vídeos sobre o Estatuto do Idoso para a conscientização por parte dos jovens sobre o tema.
A nutricionista Mariana Matos ministrou a palestra “Orientação sobre a Alimentação”, que identiﬁcou as doenças
que podem ser acarretadas no organismo com a ingestão de sal e açúcar em quantidades elevadas. Ao ﬁnal, foi
distribuída uma cartilha sobre como se alimentar bem e a apresentação do professor de música Welerson Júnior.

Ao fundo a prefeita Neusa Ribeiro, integrantes do SENAR, vereadores e comunidade.

Participantes recebem
certiﬁcados do SENAR

Motorista de caminhão Aiton José da Rocha que também fez
o curso de aperfeiçoamento e recebeu o certiﬁcado.

Pág 10 Notícias da Serra

O SENAR/MG realizou a entrega dos certiﬁcados
aos participantes dos cursos de Turismo Agrícola,
envolvendo as áreas de Guia turístico e
Empreendedorismo Turístico, Costureiro e Curso de
Condutores de Veículos de Transporte Escolar, Veículos
de emergência e Transporte Coletivo.
A entrega foi realizada dia 17 de abril de 2013, no
Salão de Eventos do Centro Cultural Zé Mestre, com a
participação da prefeita Neusa Ribeiro, representantes
do SENAR/MG, vereadores e secretários municipais.
Destacou-se a importância desses cursos para a
comunidade, uma vez que a grande preocupação do
município é educar e capacitar proﬁssionais para o
mercado de trabalho assim como qualiﬁcar proﬁssionais
que já estão inseridos em determinadas funções, porém,
ainda não possuíam uma especialização adequada.

Educação
Administração Municipal adquire ônibus para transporte escolar rural
A Prefeitura Municipal de Serra da Saudade adquiriu para o município, dois ônibus da marca Marcopolo, para o
transporte escolar rural do município.
O veículo tem capacidade para vinte e seis passageiros, mais um auxiliar, ano de fabricação e modelo 2013. Os
recursos foram do FNDE, Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação e foi da emenda parlamentar do deputado
federal Ademir Camilo.
O outro ônibus é traçado e mais apropriado para as estradas rurais, principalmente no período das chuvas, e
possui espaço e cadeira de rodas.

Ônibus adquirido para transporte dos alunos das escolas municipais

Serra da Saudade é ﬁnalista no
Prêmio Gestor Merenda Escolar

O secretário municipal de Educação Ivan Hernane de Oliveira, e os técnicos do FNDE,
Wânia Madalena Lima e Francisco Matos de Amorim

Ônibus escolar adquirido por meio da emenda parlamentar
do deputado federal Ademir Camilo

O município de Serra da Saudade ﬁcou entre os 57
ﬁnalistas do Brasil no Prêmio Gestor Eﬁciente da
Merenda Escolar. No ano passado, Serra da Saudade
esteve na semiﬁnal e agora, na ﬁnal.
Os técnicos Wânia Madalena Lima e Francisco
Matos de Amorim estiveram no munícipio nos dias 2 e 3
de outubro de 2013 para elaboração de um laudo técnico
sobre as condições de higiene, instalações e qualidade da
merenda escolar.
Esse prêmio, instituído pela Ação Fome Zero, do
Betinho, visa premiar os municípios que geram os
recursos do FNDE aplicados na merenda escolar com
eﬁciência e qualidade.
De acordo com os técnicos, Serra da Saudade não
possui nenhuma irregularidade. Segundo eles, este
resultado é porque o município, com a sua contrapartida,
arca com as despesas maiores para que os alunos possam
ter uma merenda de qualidade.
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Projetos da Escola Luís Machado Filho

Apresentação de ternos (Congadeiros) durante o projeto na escola.

Professora Silvânia Fernandes, responsável pelo projeto
Sarau de Poesia durante as apresentações

Projeto Sarau de Poesia
Em 2013, a Escola Luís Machado Filho desenvolveu
Projeto Leitura, o qual os alunos puderam desenvolver
várias atividades.
Uma delas foi o Sarau de Poesias, realizado dia 27 de
agosto de 2013, no Salão Nobre da Escola Luís Machado
Filho e iniciativa da professora de Português, Silvânia
Fernandes. O Sarau contou com várias apresentações dos
alunos, inclusive do CEMEI.

Em pé, à direita, a professora Silvânia e os alunos no lançamento do projeto
O Mundo Encantado da Leitura

Projeto O mundo Encantado
da Leitura 2013
Outro projeto foi O Mundo Encantado da Leitura
2013, que teve sua abertura no dia 30 de abril, de 2013.
No lançamento, os alunos Ivan Victor e Larissa
Bernardes aﬁrmaram: “o foco do nosso projeto é a leitura
com entonação”.
Foram apresentados vários números plagiando a TV,
em forma de telejornal, declamações de poesias, dança e
música.
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Encerramento do
Projeto Educar
O projeto Educar que tem como objetivo
incentivar os alunos e a comunidade a despertar para a
importância da preservação dos bens culturais da
sociedade, bem como sua divulgação, teve seu
encerramento dia 04 de outubro de 2013, na Escola
Municipal Luís Machado Filho.
Os alunos do 4º, 5º, 6º e 7º anos, apresentaram
vários temas de acordo com o patrimônio Cultural do
município. Na culminância, foram apresentados os
trabalhos desenvolvidos desde agosto de 2013, até
novembro.

Professora Maria José e os alunos durante a realização do projeto.

Projeto incentiva os alunos a
valorizarem o patrimônio cultural
Os alunos do 5º Ano do Ensino Fundamental da
Escola Luís Machado Filho ﬁzeram o projeto de
Incentivo, Preservação e Divulgação do Patrimônio
Cultural do município. O projeto de autoria da
professora Maria José Ribeiro teve como tarefa, a
elaboração das placas para orientação dos turistas em
Serra da Saudade.
Duas placas foram confeccionadas: a dos Túneis,
com explicações sobre a construção e dados históricos
bem como da Balofa, onde há uma pequena nascente
de água.

Jornal Serrano

Pró-letramento
Professores das escolas de Serra da Saudade estão
cursando o Pró-letramento. Esse curso que é de
capacitação de professores é oferecido pelo MEC, por
meio da UFU, Universidade Federal de Uberlândia. Em
2013, foi oferecido a disciplina de Português, sob a
orientação de Rosimeire Oliveira, que ministra as oﬁcinas
do curso que são realizadas semanalmente. A prefeita
Neusa Ribeiro ampliou as ações do programa, estendendo
os cursos para professores municipais e funcionários do
CEMEI que estão cursando Pedagogia. Visite o blog:
www.pro-letamento.com.br

O Jornal Serrano foi um projeto da pedagoga
Maria das Graças (Mariinha), que buscou informações,
e por meio de palestras ensinou aos alunos como
produzir um jornal dentro da escola. Ela encampou a
ideia e junto com alunos fez do Jornal Serrano uma
referência para alunos e comunidade.
Para ver as edições, visite o site da Prefeitura:
www.serradasaudade.mg.gov.br

CEMEI

Atividades dos alunos do CEMEI durante a semana das crianças

Pedro Afonso, Erik, Wendell, Guilherme, Paulo
Ricardo e a professora Maria das Dores.

Semana das Crianças

Formandos 2013
A turma de formandos do 2º
Período do CEMEI, que acabou de
ser alfabetizada, está preparada
para avançar para o ensino
fundamental, garante a professora
Maria das Dores.

Comemorada na segunda
semana de outubro de 2013, a
semana das crianças envolveu várias
atividades como piquenique,
brincadeiras na quadra poliesportiva
com pula-pula, piscina de bolinhas,
sorvete, pipoca, e para ﬁnalizar, um
passeio à fazenda do ex-prefeito
Alaor Machado

A nutricionista Mariana Matos com os alunos
durante a degustação de produtos.

Semana da Alimentação
A turma de formandos do 2º
Período do CEMEI, que acabou de
ser alfabetizada, está preparada
para avançar para o ensino
fundamental, garante a professora
Maria das Dores.

Meio
Ambiente
Viveiro de mudas mais ativo que nunca
O viveiro de mudas, que faz parte do Projeto Rio Indaiá, localizado
na sede da antiga escola municipal de Serra da Saudade e que tinha
como meta, a produção de 30 mil mudas, continua produzindo mudas
para a educação ambiental. Um novo cultivo deverá ser em abril,
segundo Mário, que tem se dedicado a produção e plantio de mudas,
para o embelezamento das praças e jardins da cidade.
O jardineiro Mário dos Santos cuidando do jardim da Praça Central.
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Horta Comunitária continua
produzindo hortaliças para a
comunidade.
A Horta Comunitária, localizada no C E M E I,
continua produzindo hortaliças para as escolas e a
comunidade, e tem sido cuidada durante todos esses
anos por Antônio Gomes. Em 2013, a Escola Luís Machado
Filho e o CEMEI desenvolveram o projeto Horta na
Escola, sob a coordenação da nutricionista Mariana
Matos. A culminância foi a colheita e degustação dos
produtos cultivados pelos alunos.
Antônio Gomes que, há anos, cuida da horta comunitária do CEMEI.

Obras
Publicas
Construção de pontes

Construção da ponte da Barra Grande

Para melhorar a logística do município, a administração municipal construiu em agosto de 2013, a Ponte da Barra
Grande, localizada na estrada da Mata dos Branquinhos e a ponte do Rochedo, localizada na Mata dos Buracos.
Construída em outubro de 2013, a Ponte do Rochedo, liga o município de Serra da Saudade á Quartel Geral.

Conservação de estradas e assentamento de mata-burros
A conservação das estradas vicinais é prioridade no município de Serra da Saudade que conta com cerca de 335 km
quadrados de extensão territorial.
A segunda etapa para a melhoria das estradas é a instalação de doze mata-burros que já começaram a ser
instalados.
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Obras da Administração Municipal em 2013
Em 2013, várias obras foram destaque para o crescimento do município, melhorando as condições de vida da população
de Serra da Saudade.

Vista do Bairro São Geraldo, com as novas construções.

Entre as obras estão a construção da quadra da Escola Municipal Luís
Machado Filho, a reforma do telhado e pintura da Escola, a reforma das
casas da vila Vicentina e ainda, as novas construções do bairro São Geraldo,
pelo programa MCMV (Minha Casa, Minha Vida), a doação de vários lotes
pela Prefeitura Municipal, transporte de areia e brita para os moradores que
necessitam de reformas ou material para suas construções.

Acima, à esq., a Escola Luís Machado Filho que recebeu novo telhado, logo abaixo, interior da escola com pintura nova; ao centro, casas da Vila Vicentina e à direita, a nova quadra da escola Luís Machado Filho.

Pró-Infância que vai abrigar os alunos do CEMEI

Pró-Infância: mais conforto e educação de qualidade para as crianças
O Pró-Infância de Serra da Saudade vai beneﬁciar as crianças do CEMEI, 1º e 2º períodos pré-escolar e educação
infantil.
O novo prédio possui salas para informática, biblioteca, fraldário, vestiários para funcionários, e um solarium,
onde os professores podem reunir as crianças para contar as histórias enquanto tomam um banho de sol.
Objetivo é promover o bem estar de todas as crianças que passam a maior parte do tempo em companhia dos
educadores.
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Agricultura
e Pecuária

Ao centro a prefeita Neusa Ribeiro e à esquerda, o ministro Fernando Pimentel,
representando a presidente Dilma, na entrega das retroescavadeiras

Prefeita Neusa Ribeiro recebe
retroescavadeira em Uberlândia

A Prefeita Neusa Ribeiro, de Serra da Saudade foi a Uberlândia, dia 29 de outubro de 2013 para receber a
retroescavadeira a qual o município foi contemplado.
A cerimônia de entrega das máquinas foi presidida pelo ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio
Exterior, Fernando Pimentel, indicado pela presidente Dilma Rousseﬀ para representá-la.
Após o discurso, Pimentel entregou simbolicamente as chaves das máquinas para algumas cidades. Entre elas,
Serra da Saudade, representada pela prefeita Neusa Ribeiro.
Em entrevista à Rede Record, do Alto Paranaíba, a prefeita aﬁrmou a necessidade da máquina para o município
que tem uma grande extensão territorial, cerca de 335 km quadrados, que será utilizada na recuperação das estradas
vicinais e para o beneﬁciamento dos agricultores familiares.

Associação dos Agricultores Familiares
Os agricultores associados ao Programa da CONAB têm dado continuidade ao fornecimento de produtos para a
merenda escolar da Escola Luís Machado Filho e CEMEI.
De acordo com o presidente da Associação, Miguel Ribeiro, a comercialização dos produtos para o município é
feita por meio da Associação dos Agricultores Familiares de Serra da Saudade, que fornece vários produtos como frutas,
verduras, carnes, ovos, etc.

Melhoramento genético
O projeto de Inseminação Artiﬁcial Comunitária implantado no
município em parceria com a Emater, na primeira gestão da Prefeita
Neusa Ribeiro teve sua continuidade em 2013 e oferece aos produtores
a melhoria da qualidade nos rebanhos por meio de técnicas
reprodutivas.
O responsável pelo projeto é o veterinário Antonio Ildelfonso, que
faz o monitoramento da melhoria genética dos rebanhos e ainda, a
distribuição de sêmen e atendimento veterinário aos pequenos
produtores rurais de Serra da Saudade.
O produtor Pedro Ovídio que aderiu ao Programa de
Inseminação Artiﬁcial com a fêmea de 9 meses de idade
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Máquinas entregues pelo deputado federal Ademir Camilo
aos municípios contemplados, inclusive para Serra da Saudade

Á esquerda, Coordenador do DNOCS, Marcão, prefeita Neusa Ribeiro, professora Inês Paiva, deputado federal
Ademir Camilo, Superintendente da CODEVASF, Dimas Rodrigues na entrega simbólica das máquinas.

Serra da Saudade recebe várias máquinas da emenda
parlamentar do deputado federal Ademir Camilo
O município de Serra da Saudade foi contemplado
com a emenda parlamentar do deputado federal Ademir
Camilo com tratores e implementos agrícolas, num total de
12 máquinas, que já se encontram à disposição dos
produtores rurais do município para utilização em suas
atividades agrícolas.
A prefeita Neusa Ribeiro participou da solenidade de
entrega das máquinas que foi realizada no auditório da
Codevasf, dia 02 de setembro de 2013, com a presença do
deputado e de várias autoridades.
A prefeita falou em nome de todos os prefeitos
contemplados com as emendas e destacou a importância do

auxílio do deputado federal Ademir Camilo, que tem se
empenhando para a melhoria dos municípios de
Minas.
Ademir Camilo ﬁnalizou comentando a
importância sobre a parceria entre governo federal e
estadual, diante da diﬁculdade em atender os
municípios mediante convênios dos estados. De
acordo com o deputado, nenhum município teve que
dispender ônus para receber os equipamentos
completos, "dando a possibilidade a cada um de fazer
um bom trabalho".

Outras emendas parlamentares do deputado
Ademir Camilo que beneﬁciaram Serra da Saudade

Construção do parque de feiras e eventos, emenda
p
arlamentar do dep. federal
Ademir Camilo.

Academia de Saúde que faz parte da emenda
parlamentar do deputado federal Ademir Camilo

A Construção do parque de
eventos, que será utilizado para a
realização da Festa do Peão de Serra
da Saudade, a aquisição de dois
caminhões e um ônibus para o
transporte escolar.
A aprovação do Pró-Infância
também se deve à dedicação do
deputado federal junto ao FNDE. Em
2010, Serra da Saudade também foi
contemplada com várias emendas do
deputado federal Ademir Camilo: a
aquisição de uma patrol, dois tratores
traçados e dezesseis implementos
agrícolas, dois veículos para a saúde,
e, em 2011, a academia de pilates.
Em 2012, a academia da saúde ,
em fase de construção, que visa
melhorar o condicionamento físico e
da saúde da comunidade.

O novo equipamento adquirido para perder peso, Jump e a academia de Pilates
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Turismo e
Cultura
Em 2013, o Setor de Cultura de Serra da Saudade desenvolveu ao longo do ano, várias ações para o patrimônio
cultural com o objetivo de registrar e salvaguardar os bens imateriais do município.

Encenação dos alunos com a participação dos ternos da Congada.

Projeto Educação Patrimonial
Uma das ações foi o trabalho desenvolvido pelos
alunos da Escola Municipal Luís Machado Filho do 4º, 5º, 6º
e 7º anos do Ensino Fundamental, encerrado em outubro
de 2013. Os alunos encenaram a retirada de Nossa Senhora
da Gruta e contou com a participação dos ternos
Moçambique, Pérolas da Serra e Serra Dourada e ainda, do
Congo Penacho Mirim. Esse terno foi criado com o
incentivo do projeto.

Procissão durante a Festa de São Sebastião

Festa de São Sebastião
Em Serra da Saudade a Festa de São Sebastião é
realizada entre os meses de janeiro e abril, e em 2013,
houve cavalgada, a participação dos carreiros com os
carros de bois, para celebrar o dia do santo que é tão
reverenciado pelos serranos.

Festa do Rosário em Serra da Saudade e a presença do terno Pérolas da Serra

Procissão de Nossa Senhora do Carmo, padroeira da cidade.

Festa de Nossa Senhora do Carmo
Outra ação desenvolvida pelo Setor de Patrimônio
Cultural do município, foi a Festa de Nossa Senhora do
Carmo, padroeira da cidade.
Em 2013, entre os dias 6 e 16 de julho de 2013, houve
missa, novena, carreata com a imagem de Nossa Senhora
e procissão, reunindo a comunidade em um ato de fé
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Criação da Associação
dos Congadeiros de
Serra da Saudade
A criação da Associação dos Congadeiros de
Serra da Saudade também foi uma das ações
desenvolvidas pelo Setor de Patrimônio Cultural.
A associação vai beneﬁciar os participantes das
congadas na organização dos ternos e da Festa de
Nossa Senhora do Rosário.

Festa de Nossa Senhora do Rosário
A Festa de Nossa Senhora do Rosário realizada entre os dias 6 e 8 de
setembro de 2013, em Serra da Saudade contou com a participação de
ternos de outras cidades como Dores do Indaiá, Estrela do Indaiá, e revelou
que a fé continua ainda mais intensa entre os ﬁéis.
À noite, na Praça Ademar Ribeiro de Oliveira, apresentação de shows
regionais, barraquinhas com comidas típicas e artesanatos confeccionados
pelas artesãs de Serra da Saudade.
Procissão durante a Festa de Nossa Senhora do Rosari0

Cinqüentenário
de Serra da Saudade
é comemorado com
bolo de aniversário
para toda comunidade
Os cinquenta anos de emancipação políticoadministrativa de Serra da Saudade, comemorado
dia 01 de março de 2013, na Praça Ademar Ribeiro
de Oliveira, contou com a presença do vice-prefeito
Waldemar José de Camargos, vereadores e da
Bolo do cinquentenário de Serra da Saudade, vereadores, crianças
e o vice-prefeito municipal Waldemar José de Camargos.
comunidade.
O bolo que é oferecido à população para comemorar o aniversário da cidade tornou-se uma tradição para os
administradores municipais bem como para a comunidade que vai a Praça central todos os anos para celebrar juntos, a
data de emancipação político-administrativa do município.
Crianças, adultos, adolescentes também puderam aproveitar as músicas do DJ de Estrela do Indaiá, que
embalaram a noite serrana.
Houve ainda, a Feira Livre de Serra da Saudade com a presença de barraquinhas que serviram as guloseimas
preparadas pelos produtores locais.
A prefeita Neusa Ribeiro, que não pôde comparecer, enviou uma mensagem de felicitação ao município,
agradecendo o empenho dos servidores municipais pela realização do evento, bem como a presença da população
para celebrar o aniversário da cidade.
Esta foi apenas o inicio da comemoração que se estendeu por todo o mês março, sob a coordenação de Gislaine
Mateus, e apoio do Setor de Cultura municipal.

Mês de comemoração do
cinquentenário com bingo e show
na praça.

Show de Welerson Junio e Banda embalaram a noite dos serranos.

Durante o mês de março, nas comemorações dos
cinquenta anos de Serra da Saudade houve bingo gratuito e
show de Welerson Júnior e Banda, na Praça Ademar Ribeiro
de Oliveira. Durante o evento que aconteceu dia 9 de março
de 2013, foram distribuídos vários presente aos ganhadores
do bingo.
Os prêmios foram oferecidos pelos comerciantes
locais: Distribuidora Mercearia Serrana, Paelude e Loja
Irmãos Faustino.
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TURISMO

Prefeitura inicia implantação
de sinalização turísitca
no município

Placa localizada na entrada da cidade para orientar os turistas.

A prefeita Neusa Maria Ribeiro em parceria com a
Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esportes, Lazer
e Turismo de Serra da Saudade, o Circuito Turístico
Caminhos do Indaiá iniciaram a implantação de sinalização
turística do município. O trabalho de sinalização foi um
projeto da turma de alunos da professora Maria José.
A intenção é facilitar a vida do turista para que consiga
chegar aos atrativos do município com maior facilidade.

Turismo Aventura
2º Trilhão de Serra da Saudade
O 2º Trilhão de Serra da Saudade, realizado dia 02 de
novembro de 2013, contou com nova sinalização com placas
educativas para os trilheiros.
O evento teve a participação de 80 motoqueiros, que ﬁzeram
o novo circuito. A largada nos túneis indo até Santa Rosa da Serra,
Estrela do Indaiá, ﬁnalizando em Serra da Saudade.
O circuito demorou cerca de cinco horas para ser concluído.
Os primeiros 50 participantes receberam troféus e camisas,
oferecidos pela Secretaria Municipal de Cultura e Esportes de Serra
da Saudade.

Concentração com os participantes do 2º Trilhão de Serra da Saudade

Esporte
e Lazer
1º Torneio de
Futsal de Veteranos

Instrutora dá orientações para frequentadora da acad

Instrutora dá orientações para frequentadora da acad

O 1º Torneio de Futsal de Veteranos
de Serra da Saudade, realizado dia 30 de
março de 2013, no Poliesportivo da cidade,
contou com a participação do time da casa,
Estrela do Indaiá e Dores do Indaiá.

No placar ﬁnal, a equipe de Estrela ﬁcou em primeiro lugar, na partida contra Dores: 2x1. Em segundo, o time de
Dores que jogou contra Serra da Saudade. Placar: 7x2. Em terceiro, Serra, que na partida contra Dores, teve um placar de
7x2.
A vencedora do torneio foi a equipe de Estrela do Indaiá.
“Mais importante do que ganhar é a competição, a participação e a confraternização dos municípios”, concluiu a
organizadora do evento, Edmara Bernardes.
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Categoria 1996-1997

Categoria 2000 de Serra da Saudade e AABB de Bambuí.

3º Torneio Regional
de Futsal de Bambuí
O 3º Torneio Regional de Futsal de Bambuí realizado entre os
dias 22 e 23 de junho de 2013, em Bambuí, MG, reuniu equipes de
várias cidades da região. Serra da Saudade marcou presença com
três categorias, deﬁnidas por idade, os nascidos em
1996/1997;2000; 2001/2002, respectivamente
As categorias 2000 e 2001 chegaram às semiﬁnais jogando
contra o Clube Campestre de Bambuí. O placar ﬁnal ﬁcou em 4 x 3
para Bambuí.
As equipes, acompanhados pela diretora de Esportes,
Edmara Bernardes contaram como apoio da Prefeitura Municipal
de Serra da Saudade, Secretaria Municipal de Educação, Turismo e
Esportes, o auxílio do vereador Adilson Silva e do esportista
Anderson Ricardo.

Categoria 2000, que foi para a semi-ﬁnal

Categoria 2001-2002, que também foi para a semi-ﬁnal

Implantação de novas
modalidades esportivas
Considerando que o esporte é fundamental
para uma vida saudável, a administração municipal
criou algumas modalidades esportivas para as
crianças, jovens e adultos.
Além do futebol de campo e do futsal, foram
implantadas mais duas modalidades: handebol e
vôlei.
Amistoso de vôlei realizado pelas atletas de Serra da Saudade.
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