
 
 

FUNDAÇÃO JOSÉ BONIFÁCIO LAFAYETTE DE ANDRADA 
FUNJOBE 

                                                   
 

ORDEM DE TRABALHO N.º 001/2021 
 
 
Decreta luto de três dias em toda a 
FUNJOBE 
 
 

O Vice-Presidente da Fundação José Bonifácio Lafayette de Andrada, no uso das 
atribuições que lhe conferem o Estatuto da FUNJOBE, RESOLVE:  

 
fica estabelecido luto oficial de três dias nas unidades da FUNJOBE em 

decorrência do falecimento do Presidente e fundador da instituição, professor Bonifácio 
José Tamm de Andrada. 
 

Esta Ordem de Trabalho deverá ser encaminhada aos Diretores, Dirigentes, 
Secretarias e Chefes de Serviços Administrativos. 

 
JUSTIFICATIVA  
 
É com grande pesar e consternação que a família FUNJOBE recebeu a notícia do 

falecimento do grande homem público brasileiro, o ex-deputado federal Bonifácio 
Andrada, conhecido carinhosamente por Andradinha. Sua morte deixa uma grande lacuna 
nos meios político, educacional e filantrópico. Com 60 anos de vida parlamentar, foi o 
político que mais tempo exerceu mandatos eletivos no país, com atuação notável no 
Congresso Nacional e realização grandiosa na educação, com a criação da Universidade 
Presidente Antônio Carlos – UNIPAC e da Fundação José Bonifácio Lafayette de Andrada 
– FUNJOBE, entidade mantenedora da Faculdade de Medicina de Barbacena. A sua ação 
possibilitou que o ensino superior fosse levado a mais de 200 cidades mineiras, com a 
formação de mais de 150 mil estudantes nos 57 anos de existência dessas instituições. 
Como Provedor da Santa Casa de Misericórdia de Barbacena, também desenvolveu 
significativa obra social em favor dos menos favorecidos. 

A vida do Dr. Andradinha foi um exemplo de entrega ao próximo, fazendo da 
atividade política, que tão bem exerceu, um instrumento de serviço social. Trabalhou a 
educação como uma ação de filantropia sem fins lucrativos, priorizando a oferta de ensino 
para as pequenas cidades do interior e à população mais carente, com concessão de 
bolsas e descontos. Grande benfeitor, foi um homem público de mãos limpas, digno, 
honrado e dedicado que sempre honrou os mandatos populares na defesa dos interesses 
da população, especialmente através da sua obra educacional. 
 

Barbacena, 5 de janeiro de 2021. 
 

 
 
 
 
 

ANTÔNIO CARLOS SUPPES DOORGAL DE ANDRADA 
Vice-Presidente da FUNJOBE 


