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Cidade recebe Ministro
dos Transportes

São João del-Rei
será a Capital
Brasileira da
Cultura em 2007

Concluída a 1a etapa da parceria
com o governo federal e o
estadual para revitalização do
acesso a cidade pela BR 265

O Ministro dos Transportes Paulo Sérgio Oliveira Passos discursando durante a solenidade

O Ministro dos Transportes, Paulo
Sérgio Oliveira Passos foi recebido em
Barbacena, na última segunda-feira, dia
21 de agosto, onde veio participar da
inauguração da duplicação da Br 040, no
trecho do nosso município, como
também do anel rodoviário. Pelo
Programa de Planejamento Estratégico
do Governo Municipal deu-se por
concluída a primeira etapa da
revitalização do acesso à cidade, pela BR.
265.
PÁGINAS 6 E 7

Cidade Viva no bairro Mário Quintão

PÁGINA 5

Festa das Rosas 2006

Definida a
programação
dos shows
Banda Cheiro de Amor,
Emmerson Nogueira, CPM22
e Jorge Aragão são os destaques. PÁGINA 9

Personalidades são homenageadas
no aniversário de Barbacena
PÁGINA 3

Desfile da Semana da Pátria será
na Av. Governador Bias Fortes
PÁGINA 4

A cidade de São João del-Rei,
foi eleita “Capital Brasileira da
Cultura de 2007” e irá suceder a
cidade de Olinda, em Pernambuco, eleita a primeira “Capital
Brasileira da Cultura de 2006”. A
consolidação da eleição foi
concluída nesta segunda-feira, dia
21, quando vários eventos na
cidade histórica mineira marcaram a escolha, que é realizada
por uma organização não governamental, como ocorre em vários países da Europa. PÁGINA 2

Município sedia
etapa do
Campeonato
Mineiro de Rallye
PÁGINA 4

Festa do Morango
em Pinheiro Grosso
atrai grande público
Com uma programação mais
elaborada, a Festa do Morango de
Pinheiro Grosso, que aconteceu de
18 a 20 deste mês, resgatou antigas
tradições do evento. PÁGINA 12
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São João del-Rei será a
Capital Brasileira da Cultura em 2007
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Evento contou com a presença do governador Aécio Neves e do ministro Gilberto Gil
Foto: Beni Jr.

A cidade de São João del-Rei,
foi eleita “Capital Brasileira da
Cultura de 2007” e irá suceder a
cidade de Olinda, em Pernambuco, eleita a primeira “Capital
Brasileira da Cultura de 2006”.
A consolidação da eleição foi
concluída nesta segunda-feira,
dia 21, quando vários eventos na
cidade histórica mineira marcaram a escolha, que é realizada
por uma organização não governamental, como ocorre em vários países da Europa.
O ato oficial da declaração de
“Cidade Brasileira da Cultura
em 2007” contou com a presença
do governador Aécio Neves. Integravam a comitiva do governador vários prefeitos da região,
como o prefeito de Barbacena,
Martim Andrada, cujas cidades
também deverão se beneficiar
com a escolha, pois o fluxo turístico na região deverá triplicar.
O Ministro da Cultura, Gilberto
Gil enalteceu a escolha de São
João del-Rei, uma importante
cidade mineira e brasileira onde
encontra-se marcos da arte
barroca, na arquitetura, música

O governador Aécio Neves entre autoridades durante o evento em São João del-Rei

e artes plásticas.
A Secretária estadual de Cultura
de Minas Gerais, Eleonora Santa
Rosa, também enalteceu a importância de Minas Gerais ter uma cidade

Dia Nacional da
Campanha de Vacinação
Todas as crianças menores de cinco anos devem ser vacinadas
Todas as crianças menores de cinco anos, mesmo aquelas que foram
vacinadas em campanhas anteriores, devem receber a dose da vacina
contra a Poliomielite. No sábado, 26 de agosto, Dia Nacional da
Campanha, os postos de saúde e as unidades básicas estarão abertas
das 8h00 às 17h00. Devido ao caráter multivacinal da campanha,
serão oferecidas às crianças, ainda não vacinadas ou com o cartão de
vacina em atraso, vacinas contra a tuberculose, hepatite B, rotavírus,
tétano, difteria, coqueluche, haemophilus b, sarampo, caxumba,
rubéola e febre amarela. Em Barbacena, a campanha teve início na
segunda-feira, dia 21, e vai até o dia 1º de setembro.

histórica como a “Cidade Brasileira
da Cultura em 2007”, lembrando que
a mobilização de políticos e empresários locais foi importante para a
escolha da cidade.

A solenidade que marcou o
evento ocorreu nas dependências do Teatro Municipal. O
governador Aécio Neves disse
que a economia da cidade e
região terá um novo impulso,
principalmente na área do
turismo. “O dia em que São João
del-Rei torna-se a cidade da
cultura significa investimentos,
crescimento do turismo e a divulgação da nossa história e da
nossa cultura, que são singulares”, afirmou o governador.
Com o título de “Capital Brasileira da Cultura de 2007”, São
João del-Rei coloca em evidência toda a região dos Campos
das Vertentes e, naturalmente,
Barbacena, que também será
beneficiada, pelas suas atrações
turísticas, culturais, enfim, em
razão de sua importância histórica nesta região, afirmou a presidente da Fundac, Zenaide
Vieira Maia. A cidade de São
João del-Rei fica a 48 km de
Barbacena.

DEBUTANTES
O Lions Clube Barbacena está nos preparativos para a grande
festa de setembro que movimentará a sociedade barbacenense. É
o 43º Baile das Debutantes. Durantes todos estes anos o Lions
tem apresentado à sociedade as meninas-moças, muitas delas
hoje senhoras de nossa sociedade e da sociedade mineira. São
momentos históricos para nossa juventude. Para este ano, o casal
presidente do Lions, Major PM José Francisco Faria e Niva com
os seus companheiros leões e suas esposas, as domadoras,
organizaram uma programação especial constando de Missa,
Coquetéis e o grande baile no dia 23 de setembro. Foi contratada
a orquestra Pendulum de Belo Horizonte e a patronesse deste
ano será a senhora Cristina Pequeno Veloso da sociedade de
Barbacena. Os convites para a festa das debutantes começarão a
ser vendidos apartir de 1º de setembro. É, como os próprios
membros do Lions dizem, a grande festa de Barbacena. Devemos
prestigiar, pois toda a renda líquida será aplicada nas obras sociais
do Lions Clube Barbacena.
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Câmara Municipal concede a Medalha do Mérito Legislativo
Dentro das comemorações dos
215 anos da cidade, no último dia
18, a Câmara Municipal realizou
magnífica sessão solene em que
personalidades que prestaram e
prestam relevantes serviços a
cidade foram condecorados com
a Ordem do Mérito Legislativo.
O orador oficial da solenidade
foi o desembargador Reynaldo
Ximenes Carneiro, que em seu
pronunciamento afirmou “a
história de Barbacena mostra a
vocação de seu povo para a
abertura de caminhos, para a
inovação no exercício da cidadania, para o pioneirismo nas lutas
políticas, enfim, traz à superfície
um povo civilizado que desde o
império nunca se submeteu aos
caprichos dos poderosos e que tem
contribuído através dos tempos
com figuras da maior expressão
em todas as áreas da atividade
humana.
Este paço, que abriga a Câmara
Municipal, o Palácio da Revolução
Liberal, sem dúvidas, é um berço
de acontecimentos relevantes para
o município, para o nosso estado
e para o nosso país. Historiadores
da importância de Pinheiro Chagas, José Augusto de Oliveira
Penna Naves e de Carlos Alberto
Penna, em obras e fragmentos
notáveis fazem registros de fatos
relevantes que só um povo altivo
e culto pode protagonizar.
Os munícipes podem dar
testemunho vivo, e hão de me
referendar, que os dirigentes desta
mui leal cidade, Martim Andrada,
prefeito municipal e Amarílio
Andrade, presidente da Câmara,
promotores desta augusta festividade, bem encarnam o espírito
público mineiro do trabalho em
prol da sociedade, de valorização
e respeito pela coisa pública, um
verdadeiro oásis diante de indicadores deploráveis que se têm
hoje de pessoas que disputam
cargos públicos para se beneficiarem e a seu grupo. Na verdade,
em Barbacena, os políticos têm
exemplos a seguir, de lideres que

Fotos: Secretaria de Governo / Júlio Batista

Estiveram presentes

Os homenageados diante da Câmara com sua nova iluminação

exerceram e exercem cargos de relevo,
mas sempre voltados para servir a
sociedade.
É por isso, dignos homenageados,
que esta comenda extrapola o sentido
de um prêmio de reconhecimento por
serviços prestados, representa muito
mais, o de uma convocação para que

continuem a devotar ao bem comum
os esforços e a energia criativa de que
são dotados para que, através do
exemplo que têm dado e que nunca
deixarão de oferecer, possa o povo
brasileiro sentir que a vida pública é
desempenhada em favor do povo e não
como meio de crescimento pessoal....”

HOMENAGEADOS
Foram agraciados com o grau grande mérito da medalha os
desembargadores Adilson Lamounier, Caetano Levi Lopes, José Edgard Penna
Pereira, Mário Lúcio Carreira Machado e Paulo Vianna Gonçalves; os jornalistas
João Carlos Amaral e Paulo César de Oliveira; o professor Carlos Alberto
Penna de Carvalho; o conselheiro José Januzzi Reis; o comandante da Epcar,
brigadeiro-do-ar Paulo Henrique Russo e os doutores Arnaldo Oliveira e José
Anchieta da Silva.
No grau mérito especial receberam a insígnia os professores Fernando
Campos Duque-Estrada e Fernando Victor de Lima e Costa; o Grupo Sim Instituto de Gestão Fiscal, representado pelo vice-presidente de pesquisa e
desenvolvimento, Nelson Batista de Almeida; o 9º Batalhão de Polícia Militar,
representado pelo seu comandante, tenente-coronel José Eduardo da Silva; os
secretários municipais José Francisco Milagres Primo (de Orçamento,
Planejamento e Finanças) e Richard Rebouças (de Agricultura, Pecuária e
Abastecimento); o presidente da 3ª sub-seção da OAB de Minas Gerais, José
Maria Fortes de Carvalho; a juíza diretora do foro de Barbacena, Maria
Aparecida Consentino; o juiz de Direito Mauro Pitelli e os doutores Dilma
Jane dos Santos e Expedito Euzébio da Silva. O jornalista Paulo Emílio Gonçalves
recebeu a medalha grau mérito, representado por seu neto, Paulo Emílio
Gonçalves Neto.

Entre os presentes à solenidade o desembargador Orlando Adão de Carvalho, representante do presidente do Tribunal de Justiça, os desembargadores Roney de Oliveira,
Paulo Roberto da Silva, Geraldo Augusto de Almeida e
Nilson Reis. A secretária particular do Governador Aécio Neves, Maria Tereza de Fátima; o
Conselheiro do Tribunal de
Contas, Antonio Carlos Andrada; o Procurador da República, João de Souza Faria;
o presidente da Associação
Mineira de Rádio e Televisão,
Milton Lucca; o jornalista da
Rede Vida, Aristóteles Drumond; o jornalista e escritor
Marcio Bertola; o comandante
da 13a Região Militar, Hudson
Ferreira Bento; o vice prefeito
Jairo Furtado Toledo; os secretários José Augusto Penna
Naves, Flavio Dani Franco, Zenaide Maia, o diretor da Associação Médica, Julio César de
Andrade, os Juízes de Direito
José Carlos dos Santos, Joaquim Gamonal, Roberta Maciel, dentre outras autoridades.
Aprovaram as condecorações com a Medalha do Mérito
Legislativo os vereadores Amarílio Augusto de Andrade,
Flávio Barbosa da Silva, Flávio
Maluf, Jair da Fonseca Pinto,
João Bosco de Abreu, João
Evandro da Silva, João Filardi
Pinto, Johnson Oliveira Marçal,
José Higino Ferreira, Pedro
Francisco do Vale e Sebastião
Alvim da Silva
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Desfile da Semana da Pátria será
na Avenida Governador Bias Fortes
Novo local tem mais espaço e mudança temporária foi devido às obras na Rua XV
Em reunião realizada na última semana
na Fundação Municipal de Cultura de
Barbacena – FUNDAC, ficou acertado entre
os representantes do 9º BPM, EPCAR,
FUNDAC, Superintendência Regional de
Ensino e Secretaria de Educação a modificação da rota do desfile do dia 07 de
Setembro. O evento deste ano não acontecerá na Rua XV de Novembro como
costume, devido às obras de revitalização
do centro da cidade. Foi decidido que a
realização do desfile será na Avenida
Governador Bias Fortes, do Pontilhão até a
APEC. Este é um trajeto importante da
cidade que será explorado pela primeira vez
como espaço para manifestações populares,
justamente nas comemorações da Independência do Brasil. No dia 5, o Desfile Cívico
Militar das Escolas Públicas e Particulares
do Ensino Fundamental de 1ª a 4ª séries e
Educação Infantil será na Avenida Cel José
Máximo.
PROGRAMAÇÃO
DIA 05/09/06
ABERTURA OFICIAL
DA SEMANA DA PÁTRIA
V 08h30 – Hasteamento dos Pavilhões
Nacional, Estadual e Municipal.
Execução do Hino Nacional Brasileiro –
Banda do 9º BPM-MG.
Desfile Cívico Militar das Escolas Públicas e
Particulares do Ensino Fundamental de 1ª
a 4ª séries e Educação Infantil - Avenida Cel
José Máximo.
DIA 07/09/06
DESFILE CÍVICO-MILITAR
V 08h30 - Hasteamento dos Pavilhões
Nacional, Estadual e Municipal.
Desfile Cívico-Militar com a participação
das Escolas Públicas e Particulares do Ensino
Fundamental de 5ª a 8ª séries e Ensino
Médio.
Local: Av. Governador Bias Fortes (do
Pontilhão até a APEC).
V 15h00 – Celebração Eucarística - Local:
Santuário de Nossa Senhora da Piedade
V 16h00 – TE DEUM LAUDAMUS - Local:
Santuário de Nossa Senhora da Piedade

Gincana movimenta escola
Secretaria de Governo / César Carneiro

Família, comunidade, a história da escola
e do distrito de Senhora das Dores, a solidariedade e o fato de ser estudante foram alguns
dos temas que estiveram em debate durante a
gincana cultural promovida pela Escola Municipal Monsenhor Lopes em comemoração ao
Dia do Estudante. O encerramento aconteceu
na sexta-feira, dia 18, com a realização de
várias atividades.
Várias tarefas exigiram um trabalho intenso
de pesquisa. Na primeira etapa, os alunos
arrecadaram alimentos que foram doados para
famílias carentes.
A gincana teve como objetivo principal
promover a união em toda a escola, trabalhar
o coletivo, estreitar laços de amizade e
despertar o espírito de equipe como também a

Apresentação do Rap sobre a importância do estudo e da
escola na vida do aluno

valorização da escola e da comunidade. A
equipe vencedora foi a 8ª série com 3.099
pontos.

Município sedia etapa do
Campeonato Mineiro de Rallye
Prova do dia 26 é de velocidade e reúne os melhores pilotos de Minas
Neste final de semana não faltarão adrenalina e
emoção em Barbacena. A cidade sedia a 5ª etapa do
Campeonato Mineiro de Rallye de Velocidade, uma
iniciativa do Governo Municipal, através da Empresa
Municipal de Turismo (Cenatur). As atividades
começam no sábado, dia 26, quando os veículos
passarão pela vistoria técnica, na Praça da Estação, a
partir das 15 horas. Neste momento, os admiradores do
esporte e de velocidade poderão ter contato com os
pilotos e suas máquinas. Ainda no sábado, às 19 horas,
haverá um desfile promocional, ocasião em que os
participantes passarão pelas principais ruas da cidade.
A prova, que vale pontos para o Campeonato Mineiro
de Rallye de Velocidade 2006, acontece no domingo.
Os competidores largam às 8h30min da BR-265
(próximo do Parque de Exposições) em direção a Alfredo
Vasconcelos. A premiação será na parte da tarde, no
Parque de Exposições.
Este é o segundo ano consecutivo que Barbacena

sedia uma etapa do campeonato mineiro, que este
ano teve início em abril. Após as quatro primeiras
etapas, a dupla Eduardo Cunha e Eduardo
Soneca lidera a competição, com 30 pontos, dois a
mais que a segunda colocada. Depois de Barbacena, mais duas etapas encerram a temporada dias 23 e 24 de setembro, em Ouro Preto e dias 4 e
5 de novembro, em Nova Lima.
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Programa Cidade Viva

Cidade Viva no bairro Mário Quintão
Comunidade recebe programa que promove revitalização do bairro
Fotos: Secretaria de Governo / César Carneiro

O programa, que esta semana está com suas atividades
voltadas para o bairro Monsenhor Mário Quintão, com
um amplo trabalho de revitalização, teve início no sábado, dia 19, com a ação social
realizada na rua Willer Paes de
Medeiros. Quem esteve presente pôde curtir as apresentações
da Banda Lira Barbacenense e
dos alunos da Escola Municipal
Inês Piacesi, que realizaram
dois números musicais.
Os moradores aproveitaram o momento para obter
mais informações nas diversas
áreas ligadas à saúde e medir
sua pressão arterial. Os estandes com trabalhos de pintura
e desenhos foram os mais

Secretaria de
Educação
resgata Troféu
Independência
Torneio começa no dia
28 com 24 equipes
na disputa pelo título
Q MÁRCIO CLEBER

ticipando ativamente das atividades, ouvindo os moradores.
Durante esta semana vários trabalhos de revitalização e limpeza estão
sendo desenvolvidos no bairro.
Na próxima semana o programa
estará no bairro Valentim Prenassi
com as atividades da ação social na
Escola Municipal Inês Piacesi, das
9h00 às 13h00.

procurados pelas crianças e
adolescentes. A área da saúde
bucal, com orientação sobre
como escovar corretamente os
dentes e distribuía escovas e
creme dental, atraiu pessoas de
várias idades.
Como vem acontecendo
desde o início do programa, o
prefeito Martim Andrada e sua
equipe também estiveram par-

Um dos mais antigos torneios de Barbacena, o Troféu
Independência, volta a entrar
em atividade no próximo dia 28,
com abertura às 16h00 no
Ginásio Delmo Maria, do Colégio Estadual. Será um mês de
disputa. “Nossa finalidade é
resgatar o esporte especializado,
que já revelou muitos talentos em
edições anteriores”, disse Eduardo Sad, superintendente de
Esportes. Vinte e quatro times
disputarão o título.
Da área comercial as seguintes estarão participando: Olimpic, Vila do Carmo, Posto Jatão, Escola do Tênis, Epcar, Saint
Gobain, Polícia Militar, Sâmara,
Bandeirantes e Futebol Artes. Já
da área estudantil dois módulos.
No primeiro as escolas municipais Acadêmico Abgar Renault,
Inês Piacesi, Sebastião Francisco
do Valle, Oswaldo Fortini e as
escolas estaduais Colégio Tiradentes, Alberto Vieira e Henrique Dinis.
No segundo módulo a escola
municipal Acadêmico Abgar
Renault e estaduais Henrique
Dinis, Colégio Tiradentes e Alberto Vieira, a Escola Agrotécnica Federal, o Sesi e o Aplicação.

6

23 de Agosto de 2006 - Ano XIV - Nº 303 - 032/2006

Barbacena recebe Ministro dos Transportes
Concluída a 1a etapa da parceria com o governo federal e o estadual
para revitalização do acesso a cidade pela BR-265
Fotos: Secretaria de Governo / César Carneiro

O Ministro de Estado dos
Transportes, Paulo Sérgio Oliveira Passos foi recebido em
Barbacena, onde veio participar da inauguração da duplicação da BR 040, no trecho do
nosso município, como também do anel rodoviário. Integravam a comitiva oficial o
Ministro das Comunicações,
Hélio Costa; o diretor Geral do
Dnit, Mauro Barbosa; e o Superintendente Regional do
Dnit, Sebastião Abreu Ferreira.
A comitiva do ministro foi
recebida no aeroporto da cidade, pelos secretários municipais, José Augusto de Oliveira Penna Naves, que representava o prefeito Martim
Andrada; José Francisco Milagres Primo, Flávio Dani
Franco, Guaracy Gonçalves,
Zenaide Maia, Davi Saldanha,
Fernando Maluf, José Carlos
Meneses e José Luiz Feyo.
Também recepcionaram a comitiva o Presidente da Câmara, Amarílio Andrade e os vereadores Jair Barraca, Pedro do
Vale e João Filardi e o representante do Ministério Público,
promotor José Maria Ferreira
de Castro.
Do aeroporto a comitiva
seguiu para o trevo do anel
rodoviário onde participou da
solenidade que marcou a inauguração. O Secretário de Governo, Coordenação Política e
Gestão Estratégica, José Augusto Penna Naves, em nome
do prefeito Martim Andrada,
discursou, dando as boas vindas ao Ministro dos Transportes e a sua comitiva. Em seu
discurso o Ministro Paulo Passos, representando o presidente
Luiz Inácio Lula da Silva, disse
honrado em estar em Barbacena, quando a cidade comemora 215 anos, entregando
obras modernas que trarão
tranqüilidade e conforto ao
cidadão barbacenense. O

No palanque, o Secretário de Governo,José Augusto Penna Naves; o
Ministro dos Transportes, Paulo Sérgio Passos; o Ministro das
Comunicações, Hélio Costa; o Diretor Geral do Dnit, Mauro Barbosa; o
Presidente da Câmara, Amarílio Andrade; o Promotor José Maria Ferreira
de Castro; o Superintendente Regional do Dnit, Sebastião Abreu Ferreira;
o Gerente do Escritório do Dnit, Edson Ruffo e o Sr. Sebastião, representante
dos operários das obras

Ministro ainda fez uma retrospectiva sobre o trabalho que está
sendo realizado pelo Ministério dos
Transportes e agradeceu aos servidores que trabalharam na obra, na
pessoa do funcionário Sebastião, da
Engesa, que estava presente no
palanque.
O presidente do Dnit, Mauro
Barbosa Silva, em suas palavras,
apresentou um balanço das ações
desenvolvidas pelo Departamento
Nacional de Infra-estrutura e Transporte. Também usando da palavra
o Ministro Hélio Costa salientou a
importância dos serviços de infraestrutura realizados no país e no
estado que interligam os pólos
econômicos de Minas Gerais, destacando as obras ocorridas no
município e na região, enaltecendo
o trabalho do Ministério dos Transportes, quando citou cifras dos
investimentos realizados na melhoria das rodovias brasileiras. Em seus
pronunciamentos os dois Ministros
de Estado abordaram trechos do
discurso de saudação realizado pelo
Secretário de Governo, José Augusto Penna Naves, que representava
o prefeito Martim Andrada.

Projeto de Revitalização do Acesso à cidade pela BR 265
Dentro do Programa de Planejamento Estratégico do Governo
Municipal, com a entrega oficial do anel rodoviário, deu-se por
concluída a primeira etapa de revitalização do acesso a cidade de
Barbacena pela rodovia BR 265. A segunda etapa, realizada em
parceria com o governo estadual, encontra-se em execução, que é a
substituição da antiga ponte, próxima a Fhemig, que será
transformada em uma praça, com novo trevo. A terceira etapa é a
iluminação do Parque de Exposição até os bairros 9 de março e Santa
Maria, obra que já foi quitada junto a Cemig e que deverá ser
concluída em 60 dias. A quarta etapa, será a urbanização dos dois
bairros. Outras fases buscando a revitalização daquela área, já foram
concluídas pelo atual governo, como a inauguração do Hospital
Regional e do novo trevo de acesso ao mesmo e a Fhemig, como
também ao Demasp, que passou a funcionar ao lado do Pronto
Atendimento Municipal e do Museu da Loucura, que foi restaurado.
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Saudação ao Ministro
dos Transportes
Leia trechos do discurso do
Secretário de Governo, José Augusto
Penna Naves que representando o
prefeito Martim Andrada saudou a
presença na cidade do Ministro dos
Transportes Paulo Passos
BOAS VINDAS
“... Senhor Ministro dos Transportes,
Paulo Passos, como professor de Ciência
Política, permita-me apresentar-lhe um
breve histórico da cidade, ao lhe dar as
boas vindas e a sua ilustre comitiva em
nome do governo e do povo desta terra.
Árdua delegação que me incumbiu o
Exmo. Sr. Prefeito Martim Andrada, em
razão dele estar integrando, ao lado de
outros prefeitos da região, neste mesmo
horário, a comitiva do governador Aécio
Neves, quando da declaração de São
João del-Rei, como cidade Cultural do
Brasil de 2007, não obstante o
significativo momento que agora
vivemos.
HISTÓRIA
Parte de nossa história, Sr. Ministro,
já falei a V. Exa. anteriormente, quando
nos dirigíamos do aeroporto até aqui.
Barbacena no último dia 14 de agosto
atingiu seus 215 anos de existência como
município autônomo. Historicamente
somos resultado de uma estrada, ainda
no Brasil–Colônia, pois no Século XVII,
os bandeirantes aqui passaram na
abertura do Caminho Novo, trilha
ancestral da Estrada Real, formando a
Fazenda da Borda do Campo, núcleo
que deu origem à Vila de Barbacena.
Estamos a meio caminho do litoral e as
entranhas riquíssimas das Minas.
CAMINHOS
Por estes caminhos passou grande
parte da história mineira e do Brasil.
Pelas trilhas abertas em nossas
montanhas passaram o ouro e as
riquezas de nossas minas. A
Inconfidência Mineira. O mesmo
caminho por onde passou o alferes
Joaquim José da Silva Xavier pregando
seus ideais de liberdade, foi o trajeto de
seus despojos esquartejados. Aqui ficou
o braço de Tiradentes, simbolizado em
nossa bandeira; em Vila Rica, sua
cabeça, como triste simbologia de sua
sina de mártir.
Também nesta região nasceu o
empreendedorismo de Alfredo Ferreira
Lage, construtor do primeiro trecho
carroçável de Minas Gerais, a Estrada
União Indústria, marco inicial do

surgimento de Juiz de Fora, como uma das
cidades mais prósperas de Minas Gerais. E
por que não dizer exemplo para construção
da BR 3, posteriormente BR 040.”
LUTA DE GERAÇÕES
“... se governar é abrir estradas, é
desbravar, Senhor Ministro, nossos
principais líderes políticos de outrora
fizeram desta máxima uma verdade
concreta. Os três governadores que
Barbacena deu a Minas Gerais, Chrispim
Jacques Bias Fortes, José Francisco Bias
Fortes e o Presidente Antônio Carlos Ribeiro
de Andrada rasgaram imensos trechos de
nosso território com importantes estradas
que ainda hoje transportam e integram
nossa gente e nossa economia.
CRESCIMENTO REGIONAL
A BR 3, cantada em versos na conhecida
canção celebrizada por Tony Tornado, foi
um sonho realizado de integração do
governo Juscelino Kubitschek, e tornou-se
a BR 040, artéria mestra que irriga o coração
do Brasil com o desenvolvimento na região
mais próspera e, portanto, mais vital do país,
daí a importância de sua duplicação no
trecho de nosso município.
Com este breve relato, divisamos o
quanto nossa história é marcada pela
presença das vias terrestres como fator de
comunicação, crescimento social e
econômico. Permitimo-nos aqui invocar o
testemunho do nosso conterrâneo que
integra a comitiva de V. Exa., Ministro Paulo
Passos, o Senador da Republica e Ministro
das Comunicações, Helio Costa , que bem
sabe e também participa ao longo de sua
vida publica, da luta de todas as lideranças
políticas desta região por melhorias e a
ampliação de nossa malha viária.”
BR O40
“... se esta luta é de várias gerações de
governantes e homens públicos, as estradas
mais que vocação histórica, são fatores
essenciais para o desenvolvimento regional.
Esta conquista que hoje V. Exa. entrega em
nome do governo federal é uma etapa muito
importante no projeto de crescimento das
Vertentes e Zona da Mata das Minas
Gerais, como também afirmou o diretor
Geral do Dnit, Mauro Barbosa, que
discursou anteriormente.
DISTRITOS
De nossa parte, podemos nos orgulhar
de que Barbacena é das poucas cidades
brasileiras a ter grande parte de suas
estradas vicinais asfaltadas, projeto
iniciado no governo do ex-prefeito Antônio
Carlos Andrada, caminhos que levam aos
nossos distritos e que atualmente estão em
fase de recuperação pelo governo Martim
Andrada. Também em projeto de parceria
com o governo estadual as obras de
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asfaltamento do nosso distrito de Senhora
das Dores para as cidades de Desterro do
Melo e Alto Rio Doce estão em fase
adiantada, fator de maior integração do
nosso povo e de nossa economia.”
PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO
“... através de um audacioso Programa
de Planejamento Estratégico, o governo
municipal tem nas parcerias estabelecidas
nas mais diferentes esferas de poder um
modo novo de administrar. Para isto,
equilibrou-se as finanças municipais,
possibilitando as contrapartidas financeiras exigidas nas parcerias e estamos
obtendo êxitos que não só atendem nossa
Barbacena, mas com reflexos diretos em
toda região.”
Senhor Ministro, o resultado é que com
apenas um ano e meio de mandato, os
projetos do governo Martim Andrada têm
sido aprovados e já somam mais de 100
milhões de reais, extras, investidos em
Barbacena, o que gera novos empregos e
novas frentes de ações. Destaco que são
ações administrativas que sempre
contaram com o apoio unânime da Câmara
de Vereadores, e aqui invoco o testemunho
dos vereadores presentes Amarílio
Andrade, Jair Barraca, João Filardi e Pedro
do Vale.”
ANEL RODOVIÁRIO
“...estão foi assim, com planejamento,
Sr. Ministro, Senhoras e Senhores, que foi
possível ao governo municipal, desapropriar e pagar 19 casas, lotes e até partes de
propriedades rurais para cortar a nova rota
do anel rodoviário. Assim, podemos estar
aqui hoje a celebrar este grande momento.
Desde a primeira quinzena do atual
governo municipal, se iniciou os
entendimentos com o governo federal,
visando uma parceria para a conclusão da
obra do anel rodoviário, que teve inicio no
governo do ex-prefeito Antonio Carlos
Andrada, e que estava paralisada há 8
anos. Destaco que a atual parceria com o
governo federal foi fruto de um trabalho
suprapartidário, coordenado pelo Exmo.
Sr. prefeito Martim Andrada, fato que pode
ser comprovado por várias das autoridades
aqui presentes; ação onde também todos os
segmentos da nossa sociedade civil
organizada foram envolvidos, motivo pelo
qual hoje todos nós podemos vislumbrar
os resultados.”
CIDADE UNIVERSITÁRIA
“... Sr. Ministro, este empenho do
governo Martim Andrada em participar, ao
lado do governo federal, do governo
estadual, e da iniciativa privada, de
parcerias que levam a vários projetos de
vulto que já estão sendo executados na
cidade, se justifica pela meta governamental
de se resgatar Barbacena como uma das
principais cidades-pólo de nosso estado.
Somos hoje uma cidade universitária e
educadora,
com
instituições
cinqüentenárias e até centenárias que
engrandecem o nosso povo e a nossa

história. Como lhe narrava, Sr.
Ministro Paulo Passos, no trajeto do
aeroporto até aqui, a cidade é sede da
UNIPAC, uma das 10 maiores
universidades do país, fruto do
trabalho incansável do ilustre
barbacenense, educador e deputado
federal, professor Bonifácio Andrada.“
EDUCAÇÃO
“... a cidade também é sede da
Escola Preparatória de Cadetes do Ar,
que faz de Barbacena, o nascente do
poder aéreo nacional, a Epcar é
comandada pelo Brigadeiro Paulo
Henrique Russo, que aqui nos honra
com sua presença. Temos a quase
centenária Escola Agrotécnica
Federal, que é referência nacional. O
nosso 9o Batalhão da Polícia já
formou ao longo de sua existência
inúmeros militares, e aqui destaco a
presença de seu eminente comandante, Cel. José Eduardo. E no ano
passado passamos a sediar a 13a.
Região Militar, que forma soldados
que garantem a segurança pública.
Também somos sede do Campus
avançado da UEMG, e a minha frente
vejo e saúdo o seu diretor Eduardo
Garcia Leão, professor e amigo.”
PARCERIAS
“ ... e nesta parceria firmada não
há como não agradecer a V. Exa., Sr.
Ministro, e a seus antecessores a
frente do Ministério dos Transportes.
Ainda ao senador Eduardo Azeredo,
autor de emenda orçamentária que
viabilizou recursos para a duplicação
da BR 040. Ao DNIT, na pessoa de
seu atual diretor geral, Mauro Barbosa
Silva, que me antecedeu com
importante pronunciamento, bem
como a seus antecessores no cargo;
também na pessoa do atual
Superintendente Regional, Sebastião
de Abreu Ferreira, como a seus
antecessores, com quem também
estivemos reunidos, visando a
realização das obras; e ainda na
pessoa do gerente do Escritório do
DNIT de Juiz de Fora, Edson Rufo. E
quero destacar o eficaz trabalho
desenvolvido pela empresa Engesa,
executora da obra.
AGRADECIMENTO
Ministro Paulo Passos, por fim,
pediu-nos o Exmo. Sr. Prefeito Martim
Andrada que V. Exa. reafirmasse ao
Exmo. Sr. Presidente da República,
Luis Inácio Lula da Silva , os seus
agradecimentos. Alias, no último mês,
o Sr. Prefeito, integrou a comitiva presidencial, dentro das comemorações
do centenário do vôo do 14 Bis, oportunidade em que falou pessoalmente
ao Sr. Presidente da República, e
também ao Sr. Governador do Estado,
dos êxitos das parcerias do governo
municipal com o governo federal e
com o governo estadual. Portanto, o
nosso muito obrigado.”
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SEGURANÇA
Para dar mais segurança para os pedestres que
passam pelas ruas Tomás Gonzaga e Dr. Cláudio,
no bairro Boa Morte, a Secretaria de Infra-estrutura
e Política Urbana está ampliando a calçada e colocando guarda-corpo.

GOVERNO em AÇÃO
Q MÁRCIO CLEBER

Muitas obras estão sendo realizadas em diversos
pontos da cidade, proporcionando mais qualidade
de vida para a população.

Construção da rede coletora de água pluvial na rua
José Felipe Sad, no bairro São Geraldo

EM ATIVIDADE
O Centro de Referência, Apoio e Promoção da
Criança e do Adolescente (Crapca), que está
funcionando a mais de um mês, além de todo um
trabalho psicológico e pedagógico/social
prestado aos assistidos, já está com várias oficinas
em atividade, entre elas, de danças, capoeira e
teatro. O Crapca está funcionando na sede da
Sociedade São Vicente de Paulo, localizada à rua
Demétrio Ribeiro, no bairro Santo Antônio.

Finalização do calçamento da rua João Marinho,
no bairro Floresta.

Construção do ginásio poliesportivo do Santo Antônio
DISTRITO
Na última semana, o Governo Municipal asfaltou o trevo
de acesso ao distrito de São Sebastião dos Torres. A
operação tapa-buracos também esteve atuando na
estrada, facilitando assim, a circulação de veículos.

Calçamento da rua Pedro Rogério de Araújo, no
bairro São Cristóvão

NOVO ACESSO
A Secretaria de Agricultura, Pecuária e Abastecimento abriu uma nova rua que vai possibilitar
aos moradores ter um acesso mais rápido à
localidade dos Magres. Com este trabalho, o
Governo Municipal atende há um antigo pedido
dos moradores.

Trevo já asfaltado

Quadra poliesportiva do bairro Nossa Senhora
Aparecida já entrou em fase de acabamento.

ZONA RURAL
A Patrulha Mecanizada só nos primeiros quinze dias
deste mês atendeu a produtores rurais nos distritos de
Correia de Almeida, Senhora das Dores, Padre Brito,
Pinheiro Grosso e nas localidades dos Margaridas e
Costas. Os serviços giraram em aração, gradagem e
batedeira. Só no distrito do Ponto Chique foram mais de
150 horas de trabalho.

9
DEMASA
Um mutirão de capina, limpeza e retirada de
entulho vem sendo realizado por toda a cidade
com a finalidade de proporcionar um ambiente
mais saudável para os moradores.

Retirada de entulho da Rua Bertolim, no bairro Eucisa. O
local também recebeu trabalhos de capina.
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Definida a
programação de
shows da Festa
das Rosas
Trabalhos de recuperação da rede de abastecimento de
água na rua Paulo Apolinário dos Santos, no bairro
Grogotó. Com isto, foi possível normalizar o abastecimento no local.
DOAÇÃO
O prefeito Martim Andrada assinou, na sexta-feira, dia
18, mais seis escrituras de doação de terreno. Receberam
as escrituras Abílio Camilo de Souza, Maria Leonor de
Miranda, Edson Elízio Afonso, José Sabino da Silva,
Onídio Teixeira Pinto e Ana Eliza Lopes do Nascimento.

Capina da rua Alvim, no bairro Eucisa

LAZER
A superintendência de Esportes promoveu no último
sábado, dia 19,uma manhã de lazer com muita atividade
esportiva no bairro Nove de Março, na Escola Municipal
Tony Marcos.

Destaques são Banda Cheiro
de Amor, Emmerson Nogueira,
CPM22 e Jorge Aragão
Saiu esta semana a programação oficial
da Festa das Rosas 2006, que acontece
entre os dias 18 e 22 de outubro no Parque
de Exposições. E os shows reúnem axémusic, pop, rock e samba. A abertura será
na quarta-feira, dia 18, com shows locais,
com o palco sendo ocupado pela banda
DLA4 e pela cantora Lívia Leite.
Na quinta-feira, dia 19, a Banda Cheiro
de Amor vai mostrar toda a força do axémusic. Já na sexta-feira, Emmerson Nogueira, que tem vários CD’s gravados, vai
mostrar o seu talento em recriar grandes
sucessos da música mundial. No sábado
será a vez do rock do CPM22, que tem um
grande público na cidade. No dia do
encerramento, domingo, dia 22, o samba
vai pedir passagem no ritmo de Jorge
Aragão. Depois, será a vez do grupo WM
50. Além dos shows, a Festa das Rosas e
Flores 2006 terá inúmeras outras atrações,
como desfile de carros alegóricos, barraquinhas e muitas flores para todos os
gostos.

Reforma da rede coletora de esgoto da rua Major
João Manoel, no bairro São José

Emmerson Nogueira

Banda Cheiro de Amor

Construção de uma rede de esgoto na Avenida do
Contorno, no bairro Bom Pastor.
CPM22

Jorge Aragão

10
Alunos visitam Sala Verde Rodada define semifinalistas
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Finalidade foi buscar mais conhecimentos
sobre recursos hídricos
Secretaria de Governo / Márcio Cleber

Q MÁRCIO CLEBER

A Sala Verde “Loucos por
meio ambiente” recebeu na
segunda-feira, dia 20, a visita
dos alunos da 3ª série da Escola
Giramundo. A principal finalidade foi buscar mais conhecimentos sobre recursos hídricos,
já que eles estão estudando
sobre este assunto em sala de
aula.
Em um primeiro momento
participaram de uma palestra,
quando foi abordado as fases
da água, o Rio das Mortes e sua
importância para a cidade, a

poluição e sua influência no meio
ambiente, principalmente na água.
Depois foi repassado como funciona
o sistema de tratamento de água em
Barbacena.
Para mostrar o que aprenderam,
um grupo de alunos participou de
uma atividade artística e um outro
grupo de uma tarefa realizada
através do computador. Para encerrar a visita eles participaram de uma
pescaria. Os alunos estavam acompanhados da diretora Luziania
Gorett Souza Chaves Moura e da
professora Márcia Pedrosa.

Governo Municipal assina
convênio com a AMMA
Uma parceria entre o Governo Municipal e a Associação dos
Municípios da Microrregião da Mantiqueira (AMMA) vai possibilitar
aos municípios associados à AMMA que não tenham um lugar
adequado para depositar seus resíduos a utilizarem o de Barbacena,
até que os mesmos se reestruturem conforme normas legais que estão
sendo exigidas pelo Ministério Público. O convênio foi assinado na
quarta-feira, dia 16, durante reunião realizada no auditório da
associação em Barbacena.

do Troféu José Bodeco

No próximo final de semana,
serão conhecidos os semifinalistas
do Troféu José Bodeco, torneio de
futebol society promovido pela
Associação dos Servidores Públicos Municipais de Barbacena
(ASPM). A competição reúne seis
equipes, divididas em dois grupos.
Classificam-se para as semifinais
os dois primeiros de cada chave.
A rodada de sábado marca os
confrontos entre o Demasa 1 e o
Demasp, pela chave A e entre
Comunicação e Obras, pela chave
B. Na chave A, o Demasp, já
classificado, precisa do empate
para assegurar a primeira colocação no grupo. Já o Demasa 1, que
empatou na primeira rodada,

precisa somar pelo menos mais
um ponto para ficar com uma das
vagas na semifinal. A Guarda
Municipal espera o resultado do
duelo e garante classificação em
caso de derrota do Demasa 1,
dependendo do saldo de gols.
Na chave B, a disputa está
mais acirrada. Obras e Demasa
2 têm uma vitória e três pontos.
Em caso de empate ou vitória do
time da Obras, classificam-se os
dois. A comunicação precisa
vencer para que a definição saia
no saldo de gols. Os jogos estão
sendo disputados no campo da
sede social da associação, na
Colônia Rodrigo Silva.
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PODER EXECUTIVO
Prefeito: Martim Francisco Borges de Andrada

LEIS MUNICIPAIS
LEI Nº 3.979
“Inclui no calendário oficial de eventos do Município de Barbacena o evento ‘Sermão da Montanha’
e dá outras providências.”
O POVO DO MUNICÍPIO DE BARBACENA, por seus representantes decretou, e eu, em seu nome,
sanciono a seguinte Lei:
Art.1º Fica incluído o evento “Sermão da Montanha” no calendário oficial de eventos do Município
de Barbacena, que acontecerá toda sexta-feira da Semana Santa de cada ano.
Art. 2º VETADO.
Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 4º Revogam-se as disposições em contrário.
Prefeitura Municipal de Barbacena, MG, aos 09 de agosto de 2006;
164º ano da Revolução Liberal, 76º da Revolução de 30.
Martim Francisco Borges de Andrada
Prefeito Municipal
Projeto de Lei nº 030/2006 – Autoria do Vereador Johnson de Oliveira Marçal)
...........................................................................................................................................................

EXTRATO DE PORTARIAS ASSINADAS PELO
EXMO. SR. PREFEITO MUNICIPAL
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE BARBACENA, no uso das atribuições de seu cargo, em conformidade
com a Constituição do Município de Barbacena e Lei Delegada Municipal , de 28 de fevereiro de
2005; RESOLVE EXONERAR:
PORTARIA Nº 11.277 - Gismar Meireles do Cargo de Provimento em Comissão de Assessor de
Relações Institucionais, símbolo SVC-5, no DEMASA, a partir desta data. Barbacena, 01 de agosto
de 2006
PORTARIA Nº 11.285 - Inesila de Siqueira Sarmento do Cargo de Provimento em Comissão de
Diretor de Unidades Escolares, símbolo SVC-4, da Superintendência de Desenvolvimento da
Educação, na Secretaria Municipal de Educação e Esportes, a partir de 21 de agosto de 2006.
Barbacena, 15 de agosto de 2006.
PORTARIA Nº 11.286 - Vera Lúcia Maria Rosa Mattos do Cargo de Provimento em Comissão de
Diretor Administrativo do CAIC, símbolo SVC-4, da Superintendência do CAIC, na Secretaria Municipal
de Desenvolvimento Social, a partir de 21 de agosto de 2006. Barbacena, 15 de agosto de 2006
PORTARIA Nº 11.287 - Tadeu José Gomes do Cargo de Provimento em Comissão de Chefe de
Gabinete, símbolo SVC-4, na Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, a partir de 21 de
agosto de 2006. Barbacena, 15 de agosto de 2006.
PORTARIA Nº 11.289 - José Pimentel Sobrinho do Cargo de Provimento em Comissão de Coordenador
de Divisão de Programas Sociais, símbolo SVC-3, da Diretoria de Ação Social, na Secretaria Municipal
de Desenvolvimento Social, a partir de 21 de agosto de 2006. Barbacena, 15 de agosto de 2006.
PORTARIA Nº 11.293 - Edmilson de Oliveira Gomes do Cargo de Provimento em Comissão de Chefe
de Gabinete, símbolo SVC-4, no DEMASA, a partir de 21 de agosto de 2006. Barbacena, 15 de
agosto de 2006.
PORTARIA Nº 11.294 - Israel José do Nascimento do Cargo de Provimento em Comissão de Chefe
de Setor de Construção de Redes de Água, símbolo SVC-2, do Departamento de Obras, no
DEMASA, a partir de 21 de agosto de 2006. Barbacena, 15 de agosto de 2006.
PORTARIA Nº 11.295 - Paulo Prezotti do Cargo de Provimento em Comissão de Coordenador de
Departamento de Manutenção, símbolo SVC-3, da Divisão de Manutenção, no DEMASA, a partir de
21 de agosto de 2006. Barbacena, 15 de agosto de 2006.
PORTARIA Nº 11.304 - Rosângela Aparecida de Paula Vidal do Cargo de Provimento em Comissão
de Diretor de Pagamento, símbolo SVC-4, da Superintendência de Tesouraria, na Secretaria Municipal
de Planejamento, Orçamento e Finanças, a partir de 21 de agosto de 2006. Barbacena, 15 de
agosto de 2006.
PORTARIA Nº 11.324 - Maria Solange Lucindo Magno do Cargo de Provimento em Comissão de
Coordenador de Divisão Educacional, símbolo SVC-3, da Diretoria Técnico-Educacional, na Secretaria
Municipal de Educação e Esportes, a partir de 21 de agosto de 2006. Barbacena, 15 de agosto de
2006
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE BARBACENA, no uso das atribuições de seu cargo, em conformidade
com a Constituição do Município de Barbacena e Lei Delegada Municipal , de 28 de fevereiro de
2005; RESOLVE NOMEAR:
PORTARIA Nº 11.278 - Bráulia dos Santos Machado Meireles, para exercer o Cargo de Provimento
em Comissão de Coordenador de Divisão de Empenho, símbolo SVC-3, da Diretoria Operacional,
na Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e Finanças, a partir desta data. Barbacena,
01 de agosto de 2006.
PORTARIA Nº 11.290 - José Pimentel Sobrinho, para exercer o Cargo de Provimento em Comissão
de Coordenador de Divisão Administrativa de Inspeção Municipal, símbolo SVC-3, da Diretoria
Administrativa, na Secretaria Municipal de Agricultura, Pecuária e Abastecimento, a partir de 21 de
agosto de 2006. Barbacena, 15 de agosto de 2006.
PORTARIA Nº 11.291 - José Luiz Acerbi, para exercer o Cargo de Provimento em Comissão de
Agente Executivo Rural da circunscrição de Pinheiro Grosso, símbolo SVC-2, da Superintendência
de Agentes Executivos Rurais, na Secretaria Municipal de Agricultura, Pecuária e Abastecimento, a
partir de 21 de agosto de 2006. Barbacena, 15 de agosto de 2006.
PORTARIA Nº 11.298 - Lorena Saraiva Felipe, para exercer o Cargo de Provimento em Comissão
de Coordenador de Divisão de Comunicação, símbolo SVC-3, da Diretoria de Cultura, na FUNDAC,
a partir de 21 de agosto de 2006. Barbacena, 15 de agosto de 2006.
PORTARIA Nº 11.302 - Luiz Carlos de Souza, para exercer o Cargo de Provimento em Comissão
de Coordenador de Divisão de Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISSQN, símbolo
SVC-3, da Diretoria de Tributação, na Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e Finanças,
a partir de 21 de agosto de 2006. Barbacena, 15 de agosto de 2006.
PORTARIA Nº 11.305 - Rosângela Aparecida de Paula Vidal, para exercer o Cargo de Provimento
em Comissão de Superintendente de Tesouraria, símbolo SVC-5, na Secretaria Municipal de
Planejamento, Orçamento e Finanças, a partir de 21 de agosto de 2006. Barbacena, 15 de agosto
de 2006.

PORTARIA Nº 11.306 - Edmilson de Oliveira Gomes, para exercer o Cargo de Provimento em
Comissão de Superintendente Administrativo e Financeiro, símbolo SVC-5, no DEMASA, a partir de
21 de agosto de 2006. Barbacena, 15 de agosto de 2006.
PORTARIA Nº 11.307 - Everaldo Antônio Elias Emídio, para exercer o Cargo de Provimento em
Comissão de Chefe de Setor de Manutenção das ETA e ETE’s, símbolo SVC-2, do Departamento
de Tratamento e Análises Laboratoriais, no DEMASA, a partir de 21 de agosto de 2006. Barbacena,
15 de agosto de 2006.
PORTARIA Nº 11.308 - Israel José Nascimento, para exercer o Cargo de Provimento em Comissão
de Coordenador de Departamento de Manutenção, símbolo SVC-3, da Divisão de Manutenção, no
DEMASA, a partir de 21 de agosto de 2006. Barbacena, 15 de agosto de 2006
PORTARIA Nº 11.309 - Paulo Prezotti, para exercer o Cargo de Provimento em Comissão de Chefe
de Setor de Construção de Redes de Água, símbolo SVC-2, do Departamento de Obras, no
DEMASA, a partir de 21 de agosto de 2006. Barbacena, 15 de agosto de 2006
PORTARIA Nº 11.311 - Inesila de Siqueira Sarmento, para exercer o Cargo de Provimento em
Comissão de Chefe de Gabinete, símbolo SVC-4, na Secretaria Municipal de Desenvolvimento
Social, a partir de 21 de agosto de 2006. Barbacena, 15 de agosto de 2006
PORTARIA Nº 11.312 - Tadeu José Gomes, para exercer o Cargo de Provimento em Comissão de
Diretor Administrativo do CAIC, símbolo SVC-4, da Superintendência do CAIC, na Secretaria Municipal
de Desenvolvimento Social, a partir de 21 de agosto de 2006. Barbacena, 15 de agosto de 2006
PORTARIA Nº 11.313 - Vera Lúcia Maria Rosa Mattos, para exercer o Cargo de Provimento em
Comissão de Diretor de Unidades Escolares, símbolo SVC-4, da Superintendência de Desenvolvimento
da Educação, na Secretaria Municipal de Educação e Esportes, a partir de 21 de agosto de 2006.
Barbacena, 15 de agosto de 2006
PORTARIA Nº 11.321 - Amarildo Bebiano de Oliveira, para exercer o Cargo de Provimento em
Comissão de Encarregado de Seção Administrativa, símbolo SVC-1, do Setor Administrativo do CAIC,
na Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, a partir de 21 de agosto de 2006. Barbacena,
15 de agosto de 2006
PORTARIA Nº 11.322 - José Martins, para exercer o Cargo de Provimento em Comissão de
Coordenador de Divisão de Programas Sociais, símbolo SVC-3, da Diretoria de Ação Social, na
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, a partir de 21 de agosto de 2006. Barbacena, 15
de agosto de 2006
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE BARBACENA, no uso das atribuições de seu cargo, em conformidade
com as leis vigentes e na forma do artigo 26, inciso II, da Constituição do Município de Barbacena;
RESOLVE DESIGNAR:
PORTARIA Nº 11.301 – A servidora Maria do Carmo Almeida Gonçalves para responder pelos
expedientes da Coordenadoria de Divisão de Serviços Gerais, da Diretoria Administrativa, na Secretaria
Municipal de Administração e Recursos Humanos, enquanto durar o impedimento da titular, a partir
de 21 de agosto de 2006. Barbacena, 15 de agosto de 2006
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE BARBACENA, no uso das atribuições de seu cargo, em conformidade
com as leis vigentes e na forma do artigo 26, inciso II, da Constituição do Município de Barbacena;
RESOLVE REVOGAR:
PORTARIA Nº 11.299 - A designação contida na Portaria nº 10.989, de 09 de novembro de 2005,
a partir de 21 de agosto de 2006. Barbacena, 15 de agosto de 2006.
PORTARIA Nº 11.303 – A designação contida na Portaria nº 10.468, de 7 de janeiro de 2005, a
partir de 21 de agosto de 2006. Barbacena, 15 de agosto de 2006
PORTARIA Nº 11.314 - A designação contida na Portaria nº 10.951/2005, a partir de 21 de agosto
de 2006. Barbacena, 15 de agosto de 2006
PORTARIA Nº 11.323 - A designação contida na Portaria nº 11.190, de 22 de maio de 2006, a partir
de 21 de agosto de 2006. Barbacena, 15 de agosto de 2006
...........................................................................................................................................................

ATOS ORDINATÓRIOS
Secretaria Municipal de Administração e Recursos Humanos
Extrato de Portarias Assinadas na Data de 13 de Junho de 2006
O Secretário Municipal de Administração e Recursos Humanos, no uso das atribuições que lhe foram
conferidas pelo Decreto Municipal nº5.725, de 20 de fevereiro de 2006, RESOLVE CONCEDER
Ascensão Funcional, com fundamento no art. 30 da Lei nº 3.245, de 13 de dezembro de 1995:
Portaria 006 - Ao servidor Júlio Domingos da Costa Filho, ocupante do cargo público de Escriturário
do Quadro de Servidores Públicos Municipais, para o nível B-23, retroativo a 21/02/2006.
Portaria 007 - Ao servidor Paulo de Jesus Pereira, ocupante do cargo público de Trabalhador Braçal
do Quadro de Servidores Públicos Municipais, para o nível B-05, retroativo a 31/07/2004.
Portaria 008 - A servidora Clara Rita Barra de Araújo, ocupante do cargo público de Oficial de
Administração do Quadro de Servidores Públicos Municipais, para o nível B-34, retroativo a 21/02/
2006.
Portaria 009 - A servidora Nésia Maria Garcia Fernandes, ocupante do cargo público de Auxiliar de
Serviços Gerais do Quadro de Servidores Públicos Municipais, para o nível B-07, retroativo a 04/03/
2006.
Portaria 010 - Ao servidor Rui Carlos de Campos, ocupante do cargo público de Trabalhador Braçal
do Quadro de Servidores Públicos Municipais, para o nível B-05, retroativo a 31/07/2004.
O Secretário Municipal de Administração e Recursos Humanos, no uso das atribuições que lhe foram
conferidas pelo Decreto Municipal nº5.725, de 20 de fevereiro de 2006, RESOLVE CONCEDER
Licença sem Vencimentos para Tratar de Interesse Particular, com fundamento no art. 104 da Lei
nº 3.245, de 13 de dezembro de 1995:
Portaria 019 - À servidora Eliane Jaqueline Domiciano de Almeida, ocupante do cargo público de
Professor do Quadro de Servidores Públicos Municipais, a partir de 19/06/2006, pelo período de 2
(dois) anos, em conformidade com o Requerimento nº 001782/2006.
Jairo Furtado Toledo
Secretário Municipal de Administração e Recursos Humanos
Publique-se na forma da lei
José Augusto de Oliveira Penna Naves
Secretário Municipal de Governo, Coordenação Política e Gestão Estratégica
...........................................................................................................................................................
DE P A R T A M E N T O M U N I C I P A L D E S A Ú D E P Ú B L I C A - D E M A S P
O DIRETOR GERAL DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE DR. ANTÔNIO BENEDITO DE
ARAÚJO – DEMASP, no uso das atribuições de seu cargo, ao agasalho da Lei 3.154/95, combinado
com a Lei Delegada Municipal nº 04, de 28 de fevereiro de 2005, art.15, II em conformidade com

o disposto no art. 30 da Lei 3.245/95, RESOLVE:
PORTARIA Nº 05 - Conceder ascensão funcional ao servidor Expedito dos Santos, matrícula 3668,
ocupante do cargo de fiscal sanitário para o nível B-22, com efeito retroativo a 21/02/2006. Esta
Portaria entra em vigor na data de sua publicação. Barbacena, MG, aos 18 de julho de 2006.
PORTARIA Nº 06 - Conceder ascensão funcional ao servidor Flávio Lúcio Almeida Martins, matrícula
1.608, ocupante do cargo de médico para o nível B-43, com efeito retroativo a 28/12/2001. Esta
Portaria entra em vigor na data de sua publicação. Barbacena, MG, aos 18 de julho de 2006.
Publique-se na forma da lei
José Augusto de Oliveira Penna Naves
Secretário Municipal de Governo, Coordenação Política e Gestão Estratégica
...........................................................................................................................................................
CÂMARA MUNICIPAL DE BARBACENA
Faço saber que a Câmara Municipal de Barbacena aprovou, nos termos do art. 71 e seu Parágrafo
Único da Constituição Municipal e eu, Amarílio Augusto de Andrade, Presidente, promulgo o seguinte
DECRETO LEGISLATIVO Nº 765/2006
“Concede Título de Cidadão Honorário de Barbacena ao Coronel PM Hudson Ferreira Bento e dá
outras providências”
Art. 1º. Fica concedido o Título de Cidadão Honorário de Barbacena ao Coronel PM Hudson
Ferreira Bento, pelo brilhantismo e competência demonstrados no exercício do comando da Décima
Terceira Região da Polícia Militar de Minas Gerais, em Barbacena.
Art. 2º. O Título de que trata este Decreto Legislativo será especialmente confeccionado em aço,
com gravações destacadas
Art. 3º. O Título ora concedido será entregue em Sessão Solene, especialmente convocada para
esse fim.
Art. 4º. Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 5º. Revogam-se as disposições em contrário.
Gabinete do Presidente, Palácio da Revolução Liberal, Barbacena/MG,
aos 09 de agosto de 2006, 164º. ano da Revolução Liberal, 76º. da Revolução de 30.
Vereador Amarílio Augusto de Andrade
Presidente
(Projeto de Decreto Legislativo nº 024/06 – autoria Vereador Johnson Oliveira Marçal)
Publique-se na forma da lei
José Augusto de Oliveira Penna Naves
Secretário Municipal de Governo, Coordenação Política e Gestão Estratégica
...........................................................................................................................................................

12

23 de Agosto de 2006 - Ano XIV - Nº 303 - 032/2006

Festa do Morango em Pinheiro
Grosso volta às suas origens
Evento atrai um grande público e movimenta comércio do morango na região
Q MÁRCIO CLEBER

Com uma programação mais
elaborada, a Festa do Morango
de Pinheiro Grosso, que aconteceu de 18 a 20 deste mês,
resgatou antigas tradições do
evento, como o desfile do carro
ornamentado de morangos e flores que trouxe a rainha Céffora
Jamille Aparecida Vieira, o broto Giovana Santos Ribeiro e o
brotinho Tamires Nayara do
Nascimento, além das princesas
de 2006. Elas foram distribuindo
morangos no momento em que
o carro circulava entre o público.
“Nunca devemos desistir dos
nossos objetivos”, comentou
Céffora Jamille, que este ano
disputou pela quarta vez o título.
Motociclistas de várias cidades
participaram da 3ª etapa Regional de Motocross, arrancando
delírio das pessoas com suas
manobras. O show com “Os
Rebeldes La Revolution” atraiu
centenas de crianças e adolescentes na tarde de domingo.
Um dos lugares mais visitados foi o galpão onde estavam
expostos morangos e os produtos feitos da fruta, como
bombons, tortas, pavês, sorvetes e rocamboles. A vencedora
do concurso da caixa com os
morangos mais bonitos foi a da
família Nomya. A animação das
noites ficaram por conta do
grupo Malandragem, João Hélio
do Acordeon, Luciano e Sidiney, as bandas Interfase e
DLA4 e Gil e Guaxupé. O prefeito Martim Andrada, acompanhado do secretário de Governo, Coordenação Política e
Gestão Estratégica, José Augusto Penna Naves, esteve prestigiando o evento no sábado à
noite. A festa foi organizada pelo
Governo Municipal por intermédio da Cenatur.

Fotos: Secretaria de Governo / César Carneiro

A Rainha do Morango, Céffora Jamille, ao
centro, no desfile do carro ornamentado

Galpão onde estavam
expostos morangos e as
delícias feitas com a fruta

Momento da realização
da 3ª Etapa Regional
de Motocross

