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Crise do Demasa próxima do fim
Autarquia precisa de R$ 15 milhões para recuperar sua capacidade
de investir na ampliação dos serviços de água e esgoto
O Prefeito Martim Andrada já
estuda a solução definitiva para
colocar fim à crise que assola o
Departamento Municipal de
Meio Ambiente e Saneamento
(Demasa). A autarquia, que durante as administrações anteriores teve seu equilíbrio financeiro
comprometido pela inércia de
seus ex-administradores e pela
sangria promovida para uso dos
recursos em outras áreas, perdeu
sua capacidade de investir e de
cumprir seu papel de prover serviços de água e esgoto, que deveriam beneficiar a toda a população da cidade.
PÁGINA 3

PANTEÃO DOS HERÓIS

José Bonifácio tem
seu nome inscrito no
Livro dos “Heróis da Pátria”

Contador de histórias

Projeto Saci Pererê
desperta interesse
pela leitura PÁGINA 3

Fotos: Divulgação

Artistas de Barbacena representam Minas Gerais no XII Circuito Internacional
de Arte Brasileira, com apoio do Fundac
PÁGINA 4
e da Cenatur.

Mulher

Conferência
Regional será
em Barbacena

Equipes de
Barbacena se
classificam para
a 2ª etapa do Jimi
Futsal feminino fica em segundo lugar
na etapa microrregional; vôlei fica em
terceiro, tanto no masculino quanto no
PÁGINA 9
feminino.

Governo leva
arte de Minas
para o mundo

PÁGINA 2

Novidade

Cidade sedia
Revolution Fight
O Patriarca da Independência, José
Bonifácio (ao lado), entrou para as páginas do Livro dos ‘Heróis da Pátria’.
A solenidade ocorrida em Brasília, na
semana passada, contou com a presença do vice-presidente da República,JoséAlencar,dogovernadordeBrasília, José Roberto Arruda e do prefeito
Martim Andrada.
PÁGINA 6

PÁGINA 9

Tradição

Começa o 43º
Jubileu de São
José Operário
PÁGINA 8
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Conferência Regional da Mulher em Barbacena
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Encontro vai debater o papel da mulher na sociedade e elaborar propostas para a conferência estadual
Secretaria de Governo / Júlio Batista

O papel da mulher na sociedade brasileira mudou muito
nas últimas décadas. Hoje, ela
participa ativamente da construção da sociedade moderna,
ocupando cada vez mais novos postos no mercado de trabalho, no mundo da política,
enfim, em todos os setores da
sociedade.
Este novo papel da mulher
na sociedade será o foco dos
debates da Conferência Regional da Mulher, convocada pelo
prefeito Martim Andrada, que
acontece no próximo dia 28, no
auditório da Escola Agrotécnica Federal, em Barbacena. Do
encontro, além das propostas
que serão levadas para a II
Conferência Estadual da Mulher, sairão também os delegados que levarão essas propostas para a discussão em nível

estadual. Os debates começam
logo depois da abertura oficial,
marcada para as 12h00 do dia
28. “A participação das mulheres nos espaços de poder” será
o tema central da primeira conferência, que terá Isabel Dacal,
delegada do Trabalho, como
principal palestrante.
Já às 14h00, os participantes, em grupos, refletirão sobre
os temas “A mulher na construção da cidadania” e “Participação e mobilização social, motores para defesa dos direitos da
mulher e elaboração de políticas públicas”. A votação das
propostas acontecerá às 16h00.
A conferência é organizada pelo
Governo Municipal, através da
Secretaria de Desenvolvimento
Social e o Conselho Municipal
dos Direitos da Mulher.

Encontro vai discutir o papel da mulher na sociedade

Receita Federal inaugura novas instalações
A centralização de serviços tem como objetivo melhorar a qualidade
do atendimento da Receita à população
Fotos: Secretaria de Governo / César Carneiro

A Receita Federal de Barbacena
inaugurou na sexta-feira, dia 20, sua
nova sede no município, localizada na rua Getúlio Vargas, nº. 80, no
Centro (foto). Segundo o chefe da
Agência, Carlos Henrique Moraes,
a finalidade da mudança de instalações foi centralizar todos os serviços prestados pela autarquia e garantir um atendimento mais rápido
à população. “Agora as pessoas
poderão resolver vários problemas
em um único lugar”, comentou.
A agência atende diariamente a
cerca de 110 pessoas. Os serviços
mais procurados são a obtenção de
CPF, cadastramento de empresas no
CNPJ, Certidão Negativa, parcelamento e pagamento de débito. Já os
serviços relacionados a benefício e
atendimento individual continuam
no posto do INSS.
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Governo tem solução definitiva para o Demasa
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Projeto do Executivo, que repassa R$ 1,5 milhão de forma emergencial à autarquia,
é aprovado por unanimidade na Câmara Municipal
Garantir o abastecimento de
água e levar o saneamento básico
a todos os bairros de Barbacena. É
com este objetivo em mente que o
Prefeito Martim Andrada e sua
equipe trabalham, para resolver de
forma definitiva a crise financeira
e estrutural na qual se encontra o
Departamento Municipal de Meio
Ambiente e Saneamento (Demasa).
A autarquia, que durante as últimas duas administrações teve seu
equilíbrio financeiro comprometido pela inércia de seus ex-gestores,
perdeu sua capacidade de investir
e de cumprir seu papel de prover
serviços de água e esgoto, que deveria beneficiar à toda a população
da cidade.
De acordo com a direção, não
há rombo nas contas do Demasa.
O problema é que as receitas da
autarquia hoje são insuficientes
para cumprir a meta estabelecida
pelo Prefeito Martim Andrada de
ampliar as redes de água e esgoto,
garantindo a todos os bairros da
cidade o acesso a serviços de qualidade. Obras consideradas emer-

genciais ainda serão mantidas, graças
aos esforços de toda a administração atual para prover os recursos necessários.
Foi com este objetivo, que o Executivo enviou para a Câmara Municipal um
projeto que prevê o repasse emergencial
de R$ 1,5 milhão dos cofres da Prefeitura
para a autarquia. “Os recursos não vão
resolver de forma definitiva os problemas do Demasa, mas ao menos vão garantir que o atendimento à população
seja mantido dentro de padrões aceitáveis”, explica o Prefeito. O projeto foi
aprovado, de forma unânime, em sessão
realizada pela Câmara Municipal na
última semana.
Segundo o Prefeito Martim Andrada,
as causas da crise no Demasa devem ser
procuradas em gestões anteriores, que
abdicaram de seu dever de investir de
forma contínua na ampliação das redes
de água e esgoto e em sua própria modernização institucional, tais como treinamentos, atualização, manutenção e
aquisição de modernos equipamentos.
Ao invés de investir, as últimas administrações promoveram uma sangria na
autarquia, transferindo recursos para
aplicação em outras áreas que nada ti-

nham a ver com o abastecimento de água
e saneamento básico.
O resultado é que, agora, o Demasa
não consegue atender à crescente demanda da população pela ampliação destes
serviços, considerados prioritários pelo
Governo Municipal. Por isso, além de
buscar novos recursos, o Governo avalia a possibilidade de realizar uma auditoria no Demasa ou até mesmo solicitar
a instalação de uma CPI na Câmara
Municipal, para apurar as responsabilidades pelo sucateamento da autarquia.
Para o Prefeito Martim Andrada, o
primeiro passo para a solução definitiva
dos problemas é garantir uma injeção de
recursos na autarquia. De acordo com
levantamento solicitado pelo Prefeito, o
Demasa necessita captar cerca de R$ 15
milhões, ou mais, para voltar a atender
com qualidade as necessidades de todos
os bairros da cidade. De posse dessas informações, o Prefeito Martim Andrada
trabalha na identificação de novas fontes de financiamento e novas parcerias
que possam resultar na solução definitiva do problema.
Na atual gestão, a experiência com
novos parceiros e com novas fontes de

financiamento tem sido positiva.
No início de 2006, acordos de cooperação técnica firmados com a
Copasa e com o Ministério das Cidades, resultaram no treinamento
básico e atualizações dos técnicos
do Demasa. Graças à inclusão de
Barbacena no Programa de Melhoria do Saneamento, financiado
pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento (Bird), as redes de
água e esgoto do município receberam investimento de R$ 1 milhão
no último ano.
O Governo também vem trabalhando para obter recursos orçados
em R$ 1 milhão, que serão investidos na construção de uma Estação
de Tratamento de Esgoto (ETE) no
distrito de Pinheiro Grosso. Os recursos serão viabilizados através
de um convênio com o Fundo Nacional de Saneamento (Funasa). A
tramitação do convênio e o processo de liberação dos recursos vêm
sendo acompanhados de perto pelo
deputado federal Bonifácio Andrada.

Projeto resgata tradição de contar histórias
Projeto Saci Pererê pretende despertar o interesse das crianças e formar hábitos de leitura
Nos tempos antigos não era difícil encontrar uma
criança que não tivesse, na própria família, um contador de histórias particular. Em geral, era uma tia
mais velha ou um avô paciente que se encarregava
de introduzir as crianças no maravilhoso mundo
da literatura, formando, desde bem cedo, o hábito
de leitura. Mas a correria da vida moderna, aos poucos, fez com que os contadores de histórias saíssem
de cena. Os reflexos na sala de aula foram logo sentidos: crianças desmotivadas para a leitura, com problemas cada vez maiores no aprendizado e no uso
da língua portuguesa.
A Secretaria de Educação e Esportes quer acabar
com este problema e decidiu resgatar a antiga tradição dos contadores de histórias para atingir este objetivo. Na última quarta-feira, dia 18, a Secretaria
deu início ao projeto “Saci Pererê”, que tem como

Secretaria de Governo / César Carneiro

O contador de histórias Toninho Neguinho entretendo a criançada

principal objetivo incentivar a leitura e aproximar
as crianças e adolescentes do mundo das letras.
Através do projeto, as crianças aprendem que ler
pode ser, além de uma atividade educativa, muito
divertido. O projeto também pretende formar grupos de contadores de histórias e incentivar a criação de brinquedotecas.
Os adolescentes e crianças do Oratório Diário
Eleonora Veschetti foram os primeiros beneficiados pelo projeto, sendo que o evento de estréia
aconteceu no dia em que se comemorou o Dia Municipal do Livro Infantil. O arte-educador Toninho Neguinho foi o contador de histórias convidado e conseguiu prender a atenção de todo o público presente. O Oratório atende no momento a
152 pessoas, oferecendo várias atividades culturais e esportivas.
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Artistas de Barbacena representam Minas Gerais no XII Circuito Internacional
de Arte Brasileira, com apoio do Governo Municipal.
Secretaria de Governo / Júlio Batista

Os trabalhos do artista
plástico barbacenense Leodemir Soares, cujo nome artístico é “Chico Santeiro”, foram
selecionados para integrar o
XII Circuito Internacional de
Arte Brasileira , cujo roteiro
inclui passagens por Bergrenz, na Austrália; Pequim,
na China e em Bangkok, na
Tailândia. A abertura será no
dia 20 de maio, na Austrália.
Chico Santeiro, que estará representando Minas Gerais, é
um dos 48 artistas de todo o
país convidados a participar
da exposição. Além dele, outras duas barbacenenses participam da mostra: a fotógrafa Delliane Coutinho e a artista plástica Maristela Guedes.
Chico Santeiro, que trabalha com artes plásticas há

Chico Santeiro apresentando as obras que participarão do circuito

Contracheques de pensionistas
do Ipsemg já estão na internet
Para ter acesso ao serviço, o pensionista deve se cadastrar
Os 35 mil pensionistas do Instituto de Previdência dos Servidores do Estado de Minas Gerais
(Ipsemg) já podem ter cópia do contracheque por meio da internet.
Atendendo solicitação de interessados, o Instituto passou a disponibilizar o serviço no endereço
eletrônico www.ipsemg.mg.gov.br . Até então, o pensionista recebia contracheques a cada três meses pelo correio. Pelo sistema em vigor, o pensionista, no quinto dia útil de cada mês, poderá imprimir o contracheque relativo ao mês anterior, que tem a mesma validade do emitido pelo Ipsemg.
O pensionista deverá usar o endereço eletrônico do Instituto (www.ipsemg.mg.gov.br) linkcontracheque pensionistas e preencher o cadastro, usando o identificador que está impresso no
contracheque postado pelo correio. Na página da internet onde é feito o cadastro, o usuário tem
indicações de como proceder em caso de dúvidas ou se esqueceu a senha de acesso. O Ipsemg vai
continuar com a remessa trimestral dos contracheques para o endereço dos pensionistas, que, em
caso de mudança de endereço, deverão comunicar ao Instituto.

mais de 35 anos, pela primeira vez terá suas obras expostas fora do país. “Está sendo
muito gratificante. É bom ter
o seu trabalho valorizado. A
ida dos meus quadros está
sendo possível graças ao
apoio do Governo Municipal
de Barbacena, através da
Fundac e da Cenatur”, comentou o artista.
Dois quadros de Chico
Santeiro participarão do circuito. O encerramento da
mostra será em São Paulo, no
dia 21 de julho, no Museu de
Artes Assis Chateubriand,
com a presença de todos os
artistas. Participarão do circuito representantes do Rio
Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo, Mato
Grosso, Goiás, Bahia, Pará,
Espírito Santo e Ceará.

Fundac cadastra grupos
musicais
A fim de realizar o inventário cultural
da cidade de Barbacena, a Fundação
Municipal de Cultura “Professor Agenor
Soares de Moura” solicita a todos os
grupos musicais que façam seu cadastro
na sede da Fundac, à Praça Conde de
Prados s/nº, ou através do endereço
eletrônico fundac@barbacena.com.br
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Secretários municipais de Educação
discutem implementação do Fundeb
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Debate tem por objetivo facilitar acesso aos financiamentos públicos para a educação
Fotos: Secretaria de Governo / Júlio Batista

Secretários municipais de Educação de várias cidades da região
se encontraram nesta sexta-feira,
20, em Barbacena, para discutir
quais são os modelos mais eficientes de acesso às políticas de financiamento para a educação pública no país. O encontro, organizado pela União dos Dirigentes Municipais de Educação Base de Minas Gerais (Undime/MG), teve
como foco principal os debates em
torno da utilização do recém-criado Fundo Nacional para o Desenvolvimento da Educação de Base
(Fundeb), que substitui o Fundef.
O consultor Leonardo Petrus ministrou uma palestra sobre o assunto, no auditório do Hotel Senac Grogotó.
Segundo a coordenadora da
Undime Regional de Barbacena,
Leci do Nascimento, “as pessoas
presentes ao evento têm a preocupação e a responsabilidade de trabalhar com o dinheiro público” e
eventos como este criam oportunidade para uma rica troca de experiências, com reflexos positivos
nas gestões municipais.
Já o secretário municipal de Orçamento, Planejamento e Finanças
de Barbacena, José Francisco Milagres Primo, defendeu a Educação como caminho para o crescimento do País. “A Educação é a
grande política pública a que têm
que se dedicar os governos democráticos, pois sem ela não há possibilidade nenhuma de transformação”, disse durante o encontro.
O Fundeb entrou em vigor em
1º de janeiro deste ano, em substituição ao Fundef. Ele é embasado
na Emenda Constitucional 53/06
e na Medida Provisória 339/06,
que está prestes a se tornar lei. O
projeto foi aprovado em primeira
instância na Câmara dos Deputados e está em tramitação. “Quando introduzimos o Fundef, em

Secretários de várias
cidades vizinhas se
reuniram no auditório do
Hotel Senac Grogotó

O palestrante
Leonardo Pretus falou
sobre as melhores
maneiras de utilização
do fundo, criado ano
passado

1998, precisamos de um período de adaptação de um a
dois anos. Com o Fundeb, a
tendência é que este prazo
seja ainda maior, até porque
ele já está em vigor, mas a sua
legislação ainda está sendo
modificada”, resumiu o palestrante Leonardo Pretus. A
reunião foi presidida pela representante da Undime-MG,
Marisa Galuppo.
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José Bonifácio é incluído no
Panteão dos ‘Heróis da Pátria’
Patriarca da Independência está ao lado de heróis como Tiradentes,
D. Pedro I, Caxias e Marechal Deodoro
Fotos: Divulgação

O nome do Patriarca da Independência, José Bonifácio de
Andrada e Silva, já faz parte
do Livro dos Heróis da Pátria.
A solenidade de inscrição de
seu nome aconteceu no último
dia 21, durante as comemorações dos 47 anos de Brasília, e
contou com a presença do prefeito Martim Andrada.
O Livro de Aço dos Heróis
da Pátria encontra-se no Panteão da Liberdade e da Democracia, localizado na praça dos
Três Poderes, em Brasília. O
Panteão foi criado para homenagear os heróis nacionais
que deram suas vidas pelos
ideais de liberdade e de democracia. Nele encontram-se nomes como os de Tiradentes,
Deodoro da Fonseca, Zumbi
dos Palmares e D. Pedro I,
dentre outros.
A cerimônia contou com a
presença do vice-presidente
da República, José Alencar, do
governador do Distrito Federal, José Roberto Arruda, do
prefeito de Santos, João Paulo
Papa Júnior, do prefeito de
Barbacena, Martim Andrada e
de várias autoridades. O vicepresidente presidiu a solenidade representando o presidente da República, Luiz Inácio
Lula da Silva e enalteceu a figura de José Bonifácio como
fundador da nacionalidade
brasileira, fazendo menção à
presença de seus descendentes na vida política brasileira.
Já o governador do Distrito
Federal, destacou que José Bonifácio teve papel decisivo no
episódio da criação do Estado
brasileiro. Afirmou que os

O prefeito Martim Andrada acompanhado do vice-presidente José Alencar, do governador do Distrito Federal, José
Roberto Arruda, do prefeito de Santos, João Paulo Papa Junior e de outras autoridades durante a solenidade de
inscrição de José Bonifácio no Livro dos Heróis da Pátria

seus exemplos de vida e ação política devem ser seguidos pela
geração atual. Lembrou que o
santista foi um homem além de
seu tempo e que foi, segundo registros da história, um reformista e revolucionário da época.
A entronização do nome de
José Bonifácio se deu após aprovação, pelo Congresso Nacional,
do Projeto de Lei nº 5.873 de 2001,
de autoria da deputada federal
Telma de Souza (PT-SP), e sancionado pelo presidente Lula (PT).
Para ela, José Bonifácio foi uma
figura fundamental na história da
Independência do Brasil. “Na
verdade, ele foi o personagem
marcante no processo de nossa
emancipação política, tendo sido
cognominado de O Patriarca da
Independência”. Estamos, disse
ela, “com esse ato simbólico, não
apenas dando mais um passo
rumo ao seu reconhecimento
como um dos homens mais importantes na história política e
científica do Brasil, mas também,
e principalmente, avançando na
necessidade de resgate das idéias e ações que caracterizaram sua
trajetória de vida.”
A Capital Federal, embora
fundada muito tempo depois da
morte de José Bonifácio de Andrada e Silva, foi concebida pelo patriarca. Segundo o presidente do
Movimento Pró-Memória de José
Bonifácio, Arlindo Salgueiro, em
1821, José Bonifácio de Andrada
e Silva, já era a favor da transferência da capital do Rio de Janeiro para o planalto goiano, com o
nome de Brasilis, projeto este aprovado e inserido na Constituição
de 1823.
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GOVERNO em AÇÃO
MÁRCIO CLEBER

Fotos: Júlio Batista - César Carneiro - Demasa

REFORÇO
Um encontro realizado na terça-feira, na Escola Agrotécnica Federal, procurou mostrar para diretoras e secretárias das escolas municipais, estaduais e particulares, a importância do acompanhamento da freqüência escolar do
Programa Bolsa Família. Os trabalhos foram ministrados
por Zeli Moreira de Paiva, Operadora Municipal Máster
do Projeto Freqüência. São beneficiadas pela Bolsa Família, em todo o município, 8.045 crianças.

PARTICIPAÇÃO
Visita dos alunos do Colégio São José na Sala Verde “Loucos pelo meio ambiente”, que receberam informações sobre como preservar a natureza.

ASFALTAMENTO
Asfaltamento de um trecho da rua Tomaz Gonzaga, próximo à praça Dr. Antônio Sena Figueiredo, no bairro Santa Tereza.
A praça foi ampliada devido às obras, que vêm sendo promovidas dentro do programa Adote uma Praça, implantado pelo
Governo Municipal no ano passado. Nesta praça o parceiro é a Fibra Automóveis Ltda.
LAZER
As crianças da Escola Municipal Osvaldo Fortini, desde a última semana, contam com um novo espaço de lazer. É que o
antigo playground passou por uma reforma completa, que incluiu a aquisição de novos brinquedos. O piso, que antes era de
cimento, agora é só de areia, mudança que foi muito bem recebida pela criançada. Também foi realizada uma pintura nos banheiros, biblioteca e em pisos.

CAPTAÇÃODEÁGUA
Construção de uma rede de captação de água pluvial na
Avenida Pereira Teixeira. Os trabalhos fazem parte das
obras de revitalização do centro da cidade.

VISITA
Durante o mês de março, o Museu da Loucura recebeu a visita
de 698 pessoas entre alunos do Curso Técnico em Segurança
Pública, do 9º Batalhão da PM, do curso de enfermagem da
Unipac e da PUC de Minas Gerais, do curso Interdisciplinar, da
Uemg e da Escola Estadual Adelaide Bias Fortes. Já a Biblioteca
Municipal chegou a ter em suas dependências 2.115 pessoas,
que usufruíram dos serviços de pesquisa, leitura, sala de estudos e internet.

DEMASA
Substituição da rede coletora de esgoto na rua Edson de
Souza Bispo, no bairro Nossa Senhora Aparecida.
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Jubileu de São José
atrai população
Fiéis participam de procissão e da missa
de abertura de uma das maiores festas
religiosas de Barbacena
Começou no último sábado, dia 21, o 43º Jubileu de São José Operário, a
festa religiosa mais tradicional da cidade. O evento foi aberto com uma procissão nas proximidades da Basílica de São José, seguida por uma missa, celebrada pelo cônego Antônio Eustáquio Barbosa. Durante todos os dias da festa, que
vai até 1º de maio, haverá missa e confissão, com o tradicional bairro São José
se transformando num grande espaço público para toda a população. O Governo Municipal apóia o evento através da Cenatur, que ofereceu a infraestrutura.
Outra atração da festa são as barraquinhas, que recebem grande público
nesta época do ano - sejam as que vendem todos os tipos de produtos domésticos até as que comercializam comidas e bebidas. Milhares de pessoas estão
freqüentando a festa todos os dias, tanto no período matutino e vespertino,
quanto no noturno. Veja a programação completa do Jubileu no site oficial de
Barbacena, através do endereço eletrônico www.barbacena.mg.gov.br

A missa celebrada
pelo padre
Marco Túlio marcou
a inauguração da
nova capela

Fotos: Secretaria de Governo / César Carneiro

Uma procissão, que percorreu as ruas em torno da Basílica de São José Operário,
marcou a abertura da 43ª edição do Jubileu

Católicos celebram o
Dia de Santo Expedito
Procissão e missa marcam inauguração da
Capela de Santo Expedito, no bairro Andaraí
Uma procissão com centenas de fiéis e uma missa, celebrada pelo pároco da
Igreja do Divino, padre Marco Túlio, marcaram a inauguração da capela de Santo
expedito, no bairro Andaraí. A celebração se deu na última quinta-feira, 19, Dia de
Santo Expedito.
A procissão saiu da Igreja do Divino e percorreu as ruas Cônego Geraldo
Magela Teixeira, São Paulo, Amazonas, Padre Lobo, Dr. Joaquim Murtinho e São
Vicente de Paulo, até chegar à capela, situada à rua Cônego Geraldo Magela
Teixeira. Os fiéis cantaram e rezaram durante todo o percurso, sempre acompanhados de moradores nas portas e janelas de suas residências e estabelecimentos
comerciais.
Terminada a procissão, o padre Marco Túlio celebrou uma missa do lado de
fora da capela, marcando a sua inauguração e celebrando o dia do santo das
causas justas e urgentes. O evento religioso teve a presença de centenas de fiéis e
devotos do santo, conhecido como das causas urgentes.
Fiéis percorreram as principais ruas do bairro Andaraí e adjacências
durante a procissão do Dia de Santo Expedito
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Barbacena será palco de lutas de vale-tudo e de muay thai no início de maio,
numa parceria do Governo Municipal com a Academia Marcelo Pedra
Secretaria de Governo / César Carneiro

No próximo dia 5, Barbacena
será palco do Revolution Fight,
evento de lutas que deve movimentar o setor esportivo da cidade. Esta
é a primeira vez que o município
recebe um evento deste porte, o que
só está sendo possível graças à parceria entre a Academia Marcelo Pedra e o Governo Municipal, através da Secretaria de Educação e
Esportes. Os duelos acontecem no
Ginásio Municipal Professor Delmo Maria, anexo ao Colégio Estadual.
Serão doze lutas, sendo quatro
de vale-tudo e oito de muay thai,
envolvendo lutadores de Barbacena, Rio de Janeiro, São Paulo, Belo
Horizonte, São João del-Rei, Ponte
Nova, Itaúna e Ervália. A luta principal será entre o barbacenense
Marcelo Pedra, do Zangado Team,
e o carioca Marlon Valença, do Barra Gracie.
Além de Marcelo, outros quatro barbacenenses subirão aos ringues, em busca do cinturão. Segundo os organizadores, cerca de dois
mil ingressos serão vendidos.
Além da arquibancada, a platéia
poderá optar por cadeiras, que serão colocadas em torno do ringue.
Os ingressos já estão à venda, na
loja Upper Fight, no BQ Shopping,
e na Academia Marcelo Pedra, no
bairro São José. Antecipados, eles
custam R$ 10,00 a arquibancada e
R$ 15,00 a cadeira.
Para Marcelo Pedra, o evento
deve mobilizar a cidade, que nunca sediou algo parecido. “As pessoas já estão nos cercando na rua
para saber sobre os ingressos”, disse. O lutador tem em seu currículo
títulos importantes, como o tricampeonato do Dragon Fight, o de campeão da Associação Zangado
Team, o de campeão do Top Fight
Minas e o de campeão do Minas
Gladiador.
O evento é organizado em parceria pela Academia Marcelo Pedra e o Governo Municipal, através da Superintendência de Esportes e Lazer.

Equipes de Barbacena se
classificam para 2ª etapa do Jimi
Futsal feminino fica em segundo lugar na etapa microrregional;
vôlei fica em terceiro, tanto no masculino quanto no feminino

Marcelo Pedra representa Barbacena na luta
principal de vale-tudo

Terminada a primeira etapa do Minas Olímpica - Jogos do Interior de Minas (Jimi) 2007, as equipes de Barbacena conquistaram bons resultados e vagas na segunda etapa, que será disputada no mês de julho. A cidade foi representada nas modalidades futsal feminino, (vice-campeã) e vôlei masculino e
feminino (3º lugar em ambas). A equipe de Barbacena participa do Jimi com o
apoio do Governo Municipal.
A equipe de futsal feminino chegou até a decisão, mas acabou derrotada
por São João Del-Rei por 3 x 1 na final. O vice-campeonato, no entanto, foi
bastante festejado pelas atletas, que disputaram cinco partidas e venceram
três. A outra derrota também foi para São João Del-Rei, por 2 x 0, na primeira
fase.
No vôlei masculino, Barbacena foi derrotada na semi-final por Juiz de Fora,
por 3 x 0, mas garantiu o terceiro lugar, com vitória por 3 x 1 sobre Santa Cruz
de Minas. O vôlei feminino também ficou em terceiro, depois de disputa em
chave única. As meninas disputaram quatro partidas, com duas vitórias e
duas derrotas.
Na fase regional, Barbacena está na chave Sudeste, que será disputada em
Muriaé. Os jogos acontecem entre 13 e 22 de julho. As outras cidades-sede da
segunda etapa são Conselheiro Lafaiete, Itanhandu, Joaíma, Uberaba e Várzea
da Palma.

Comunidade e escola ficam
mais próximas
Alunos da E.M. Higino José Ferreira participam de uma eleição diferente
Os alunos da Escola Municipal Higino José Ferreira, localizada no distrito
de Correia de Almeida, elegeram, no último domingo, dia 15, o garoto, o rei e o
príncipe da escola. O evento, que aconteceu pelo terceiro ano consecutivo, tem
como finalidade aproximar a comunidade da escola, o que contribui para um
funcionamento mais eficaz do sistema educacional, uma vez que as crianças
percebem esta aproximação. A eleição também permite que as crianças exercitem o direito de escolha e a democracia, o que contribui para a formação dos
jovens cidadãos.
Quarenta crianças participaram do desfile. Lucas Antônio Barbosa Dutra,
que tem 10 anos e cursa a 4ª série, foi coroado rei. Já o titulo de príncipe ficou
com Maicon Welfane Ferreira, de 6 anos, que freqüenta série preparatória.
Matheus Leandro de Sá Silva, de 9 anos, que estuda na 2ª série, foi escolhido o
garoto da escola.
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Poeta barbacenense traduz Rilke
Paulo Maia Lopes comenta o tempo na obra de uns dos maiores poetas da literatura mundial
O poeta do tempo. É desta forma que o médico e escritor barbacenense Paulo Maia
Lopes analisa a obra do poeta austríaco Rainer Maria Rilke (1875-1926). Membro da
Academia Barbacenense de Letras, da qual é vice-presidente, Paulo Maia é um dos
intelectuais mais respeitados de nossa região, além de já ter traduzido do francês para o
português vários poemas e a tese de formatura de Camilo Maria Ferreira Armond, o
Conde de Prados. Neste texto, Maia traduz o poema “L’ange du Méridien“.
Divulgação

Rilke, o poeta do Tempo
“Nacriação,otemponãoservedemedida:umahoranadavale,dezanos
nadasão.Serartistanãosignificacalcularecontar,massimamadurecer
como a árvore, que não apressa a sua seiva”. Com essas palavras,
dirigidas ao cadete Franz Xaver Kappus, na correspondência que este mais tarde reuniu e publicou sob o título
de “Cartas a um jovem poeta”, o poeta austríaco Rainer
Maria Rilke retorna a um tema sempre presente em sua
obra: o tempo, a finitude, a eternidade.
No ano de 2005 foi comemorado o centenário da publicação de seu “Livro das Horas” (Das Stundenbuch - 1905),
dividido em três partes: O livro da vida monástica, o livro
da peregrinação e o livro da pobreza e da morte. Obra da
juventude, escrita entre os 23 e 27 anos de idade, consagrou-o como um grande poeta, pela riqueza das metáforas, pelo envolvente lirismo, pela profundidade inquietante de suas reflexões sobre as coisas do espírito. As
“Horas” a que se refere têm origem em práticas litúrgicas
da Igreja católica, mas expressam na fase juvenil de Rilke
exatamente o contrário, ou seja, a límpida nudez de sua
relação direta com o divino, sem ligação com nenhum
culto ou tradição convencional. A musicalidade típica, o
virtuosismo no manejo das palavras, atingem nessa obra
arrebatadoras alturas.
René Karl Wilhelm Johann Joseph Maria Rilke nasceu
em 4 de dezembro de 1875, de família austro-germânica,
em Praga, capital da Boêmia (hoje República Tcheca),
então parte do Império Habsburgo, cujos soberanos reinavam sobre a Áustria, a Boêmia e a Hungria. Sua língua
materna era, portanto, o alemão, e nesse idioma é considerado o maior poeta desde Goethe. A Rilke se atribui
haver transformado o alemão em raro instrumento poético, através de seu estilo ao mesmo tempo denso e lírico.
Em imagens surpreendentes, fez o retrato das complexidades da vida moderna e seus efeitos sobre o ser humano
dotado de sensibilidade.
Os primeiros versos surgiram nos tempos de academia militar, de onde saiu em 1891. Em 1894, aos 18 anos,
terminou “Vidas e Canções” (Leben und Lieder), e no ano
seguinte matriculou-se no curso de História da Arte e
Literatura, em Praga. Assim que deixou esta cidade, trocou o nome de René por Rainer, fazendo-se inteiramente
germânico. Em 1896 passou a estudar Filosofia na Universidade de Munique, e em 1899, História da Arte na
Universidade de Berlim. Viajou pela Rússia e a França,
escrevendo monografias sobre pintores russos e o escultor
Auguste Rodin.
Publicou “Novas Poesias” (Neuen Gedichte - 1902); “O
Livro das Horas” (Stundenbuch - 1905); “A Canção de

L’ange du Méridien
No vendaval que a imensa catedral contorna
qual negação brutal, em que o pensar embarca,
é que se vai sentir quão terno ele retorna,
o sorriso em teu rosto, encantadora marca.
Anjo risonho, etérea e sensual figura,
tua boca é festival de mil bocas arfantes!
Hora alguma nos fuja, ao tempo que perdura
no ponteiro do sol, na roda dos instantes,
nos dias a passar, que o número unificas,
eternamente iguais, em profundo equilíbrio,
fazendo as horas mais fecundas e mais ricas.
Que sabes tu de nosso Ser, ó pedra esguia,
que não seja de um rosto a graça e o ludíbrio
e a cortina, talvez, que a noite encobriria?
Tradução: Paulo Maia Lopes

L’ange du Méridien
Amor e de Morte do Porta-Estandarte Cristóvão Rilke” (Weise
von Liebe und Tod des Cornets Christoph Rilke – 1906): “Os Cadernos de
Malte Laurids Brigge” (Die Aufzeichnungen des Malte Laurids Brigge –
1910); “Canções de Guerra” (Kriegsgesänge -1914); “Elegias de
Duino” e “Sonetos a Orfeu” (Duineser Elegien; Die Sonette an Orpheus
– 1923).
A partir de 1924 esteve várias vezes no Sanatório de ValMont, perto de Montreux (Suíça) e em Bad Ragaz, tratando-se
de uma leucemia. Morreu em Val-Mont, no dia 29 de dezembro
de 1926, aos 51 anos de idade. Foram publicados postumamente os “Poemas de Michelangelo” (Dichtungen des Michelangelo), bem
como sua rica e volumosa correspondência. Deixou traduções
magistrais em alemão de poetas franceses como Verlaine, Mallarmé e Valéry.
O poema que acompanha este artigo é exemplo do tratamento dado por Rilke ao tema da passagem do tempo, e reflete
também a presença habitual do amor e das idéias místicas, que
se fundem em evocações simbólicas, num clima de estranheza e
sonho. O título, “L’ange du méridien” – o anjo meridiano, ou do
meio-dia – está em francês no original, e assim o mantivemos.

Im Sturm, der um die starke Kathedrale
wie ein Verneiner stürzt, der denkt und denkt,
fühlt man sich zärtlicher mit einem Male
von deinem Lächeln zu dir hingelenkt,
lächelnder Engel, fühlende Figur,
mit einem Mund, gemacht aus hundert Munden,
gewahrst du gar nicht, wie dir unsre Stunden
abgleiten von der vollen Sonnenuhr,
auf der des Tages ganze Zahl zugleich,
gleich wirklich, steht in tiefem Gleichgewichte,
als wären alle Stunden reif und reich.
Was weißt du, Steinerner, von unserm Sein?
und hältst du mit noch seligerm Gesichte
vielleicht die Tafel in die Nacht hinein?
Rainer-Maria Rilke
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PODER EXECUTIVO
Prefeito: Martim Francisco Borges de Andrada
LEIS MUNICIPAIS
LEI Nº 4.016
“Autoriza transferência financeira à Autarquia DEMASA 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 autorizada a transferência financeira da ordem de até R$1.500.000,00 (um milhão e
quinhentos mil reais), à Autarquia DEMASA, pela Administração Direta do Município de Barbacena,
no exercício de 2007.
Art. 2º A transferência financeira ora autorizada realizar-se-á com recursos vinculados e exclusivamente para o pagamento de consumo de energia elétrica da Autarquia, relativo às atividades
de captação, adução, reserva, tratamento, distribuição de água, operações do Sistema de Esgoto
Sanitário e de resíduos, de competência da entidade.
Art. 3º Os registros contábeis da despesa decorrente desta Lei, obedecerão às normas legais
pertinentes, não se constituindo em ônus orçamentário da Administração Direta do Município.
Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 5º
Revogam-se as disposições em contrário.
Prefeitura Municipal de Barbacena, MG, aos 24 de abril de 2007;
165º ano da Revolução Liberal, 77º da Revolução de 30.
Martim Francisco Borges de Andrada
Prefeito Municipal
(Projeto de Lei nº 021/2007 – Autoria do Executivo)
.........................................................................................................................................................

DECRETOS MUNICIPAIS
DECRETO MUNICIPAL Nº 6.106
“Delega atribuições aos Secretários Municipais, ao Secretário-Geral do Gabinete da Governadoria,
aos Assessores Especiais, ao Advogado-Geral do Município e dá outras providências.”
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE BARBACENA, no uso das atribuições que lhe confere o disposto nos artigos 26, inciso I, e 93, inciso II, da Constituição do Município de Barbacena, e tendo em
vista o disposto nos artigos 6º, 10 e 22 da Lei Delegada nº 01, de 03 de dezembro de 2005;
D E C R E T A:
Art. 1º Fica delegada aos Secretários Municipais, ao Secretário-Geral do Gabinete da Governadoria,
aos Assessores Especiais e ao Advogado-Geral do Município, nos limites de competência das
respectivas Pastas, a competência privativa do Chefe do Executivo para firmarem convênios,
instrumentos de parcerias ou de cooperação, e os correspondentes planos de trabalho, termos
aditivos, de rescisão e de distrato, e demais documentos afetos.
Parágrafo único. A autoridade delegante poderá, por ato isolado, fazer recomendações, estabelecer critérios a serem observados, limitar as atribuições concedidas por este Decreto Municipal,
ou avocar a si a competência para o ato.
Art. 2º Na forma do art. 22, da Lei Delegada Municipal nº 1, de 3 de janeiro de 2005, as autoridades
descritas no caput do art. 1º deste Decreto, são responsáveis pelos atos de gestão praticados
como decorrência das delegações recebidas.
Art. 3º Aplicam-se, no que couber, à elaboração, à celebração e à assinatura dos atos e dos
instrumentos de que trata este Decreto, entre outras normas pertinentes, as disposições da Lei
Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000, da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993,
da Constituição do Município de Barbacena, e da Lei Municipal de Diretrizes Orçamentárias.
Art. 4º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura Municipal de Barbacena, MG, aos 10 de abril de 2007;
165º ano da Revolução Liberal, 77º da Revolução de 30.
Martim Francisco Borges de Andrada
Prefeito Municipal
...........................................................................................................................................................
DECRETO MUNICIPAL Nº 6.110
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE BARBACENA, no uso das atribuições de seu cargo, em conformidade com as leis vigentes e na forma do art. 26, inciso I, da Constituição do Município de
Barbacena;
D E C R E T A:
Art. 1º Fica considerado Ponto Facultativo, na Administração Pública Municipal Direta e
Indireta, o dia 30 de abril do corrente ano - “segunda-feira”, com exceção para os serviços
essenciais.
Art. 2º Este Decreto entra em vigor a partir desta data.
Prefeitura Municipal de Barbacena, MG, aos 24 de abril de 2007;
165º ano da Revolução Liberal, 77º da Revolução de 30.
Martim Francisco Borges de Andrada
Prefeito Municipal
...........................................................................................................................................................
DECRETO MUNICIPAL Nº 6.111
“Dispõe sobre a convocação da I Conferência Regional de Políticas para as Mulheres e dá outras
providências”.
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE BARBACENA, no uso das atribuições de seu cargo, em conformidade com as leis em vigor e com o disposto no artigo 26, I, da Constituição do Município de
Barbacena;
D E C R E T A:
Art. 1º Fica convocada a I Conferência Regional de Políticas para as Mulheres, com o fim de
discutir a participação das mulheres brasileiras nos espaços de poder, auxiliando no processo
de construção da igualdade entre homens e mulheres, visando a formação de uma nação mais
justa e solidária.
Art. 2º A I Conferência Regional de Políticas para as Mulheres
realizar-se-á no Auditório da
Escola Agrotécnica Federal de Barbacena, localizada a Rua Monsenhor José Augusto, nº 204
- Bairro São José, nesta cidade, no dia 28 de abril de 2007, sábado, de 13 às 18 horas.
Art. 3º O evento terá como tema geral: “A participação das Mulheres nos Espaços de Poder”.
Art. 4º Para a organização da I Conferência Regional de Políticas para as Mulheres, será instituída uma Comissão Organizadora coordenada pela Presidente do Conselho Municipal dos
Direitos da Mulher.
Art. 5º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura Municipal de Barbacena, MG, aos 24 de abril de 2007;
165º ano da Revolução Liberal, 77º da Revolução de 30.
Martim Francisco Borges de Andrada
Prefeito Municipal
...........................................................................................................................................................

PORTARIAS ASSINADAS PELO
EXMO. SR. PREFEITO MUNICIPAL
Portaria nº 11.474 - O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE BARBACENA, no uso das atribuições de seu
cargo, em conformidade com as leis em vigor, e na forma do art. 26, II da Constituição do Município
de Barbacena; RESOLVE: 1. DESIGNAR os servidores públicos municipais Rômulo Stefani
Filho, José Luis Marinho de Paula, Willian Denner de Assis Fonseca e Jair Pereira, para compor
Comissão Especial para proceder a elaboração do croqui, laudo de avaliação e memorial descritivo da área de 3.956m² (três mil, novecentos e cinqüenta e seis metros quadrados), de propriedade do Município, situado no Bairro Diniz II, correspondente aos lotes de nºs 27, 28, 29, 30, 31,

32, 33 e 34, todos da Quadra 474-B, do Loteamento Diniz II, nesta cidade, matriculado no Livro
2, do 1º Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Barbacena, sob o nº 27.043, às folhas
de mesmo número. 2. DETERMINAR, ainda, que o colegiado promova a elaboração dos croquis,
laudos de avaliação e memoriais descritivos de duas áreas menores, contidas no imóvel maior
anteriormente descrito, a serem doadas à Câmara Municipal de Barbacena e à Associação dos
Municípios da Micro-Região da Mantiqueira – AMMA. 3. INDICAR o servidor Rômulo Stefani Filho
para presidir a referida Comissão. 4. FIXAR o prazo de 10 (dez) dias, a contar da data da assinatura
desta Portaria, para a conclusão dos trabalhos. Barbacena, 16 de abril de 2007. Martim Francisco
Borges de Andrada - Prefeito Municipal
...........................................................................................................................................................

SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO,
COORDENAÇÃO POLÍTICA E GESTÃO ESTRATÉGICA
Secretário: José Augusto de Oliveira Penna Naves
Portaria nº 001/07 - O Secretário Municipal de Governo, Coordenação Política e Gestão Estratégica, no uso das atribuições; Resolve: Designar José Francisco Vidigal Silveira, João Luiz
Ribeiro Gomes, Luciano Braga de Souza, André Luiz Grossi e Luciano Alencar da Cunha, para
sob a presidência do primeiro, compor Comissão Especial com a finalidade de avaliar projetos
apresentados, visando obter participação do Município nos recursos disponibilizados pelo Programa de Aceleração de Crescimento do Governo Federal. Barbacena, 17 de abril de 2007.
Portaria nº 002/07 - O Secretário Municipal de Governo, Coordenação Política e Gestão Estratégica, no uso das atribuições de seu cargo, resolve designar os servidores José Francisco Vidigal
da Silveira, Antônio Américo de Campos Júnior, Ricardo Augusto de Moraes Drumond e Agostinho da Costa Filho e Luciano Alencar da Cunha para compor Comissão Especial destinada a
proceder a revisão final do texto da minuta de Projeto de Lei que visa instituir o novo Plano Diretor
de Barbacena, fixando o prazo de 10 (dez) dias para a conclusão dos trabalhos, a contar da
publicação deste ato. Barbacena, 19 de abril de 2007
..........................................................................................................................................................

SECRETARIA MUNICIPAL DE
DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Secretário: Guaraci Gonçalves
Conselho Municipal dos Direitos da Mulher
Resolução do COMDIM nº. 002/2007, 18 de abril de 2007 - “Dispõe sobre a Comissão Temporária
da I Conferência Regional de Políticas para as Mulheres”. A plenária do Conselho Municipal dos
Direitos da Mulher de Barbacena, com base nas suas competências legais e regimentais, no uso
de suas atribuições conferidas pela Lei Municipal nº. 3.639 de 06 de dezembro de 2000, através
da deliberação lavrada em ata nº. 010/2007 de 29 de março de 2007, resolve: Art.1º. A Comissão
Temporária da I Conferência Regional de Políticas para as Mulheres terá como membros: Elizabeth
Pereira Abreu França - Clubes de Serviço; Ilza das Graças Simões – Secretaria Municipal de
Desenvolvimento Social; Izaura Luiza Aparecida Rotatori – OAB Mulher; Rita de Cássia Gonçalves Candian – Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social; Tânia Maria Falcão – Associações ligadas à causa da mulher; Zenaide Araújo Gomes Vieira Maia – Fundação Municipal de
Cultura “Prof. Agenor Soares de Moura” – FUNDAC. Art.2º. Esta comissão será coordenada pela
Presidente do COMDIM, Rita de Cássia Gonçalves Candian. Art.3º. Esta resolução entra em vigor
na presente data. Barbacena, 18 de abril de 2007. Rita de Cássia Gonçalves Candian - Presidente
do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher
Conselho Municipal de Saúde
Resolução nº 088 – Ata nº 291 - O Plenário do Conselho Municipal de Saúde, em sua 291ª
Reunião Ordinária, realizada no dia 16 de abril de 2007, no uso de suas competências regimentais e atribuições conferidas pela Lei 8.142 de 28/12/1990, pela Lei Municipal 3.695 de 15/02/
2002 e pela Resolução Nacional 333 de 04/11/03. Considerando os debates ocorridos no Conselho Municipal de Saúde em reunião realizada no dia 16/04/2007 conforme lavrado em ata nº
291; Resolve: Aprovar a formação da Comissão para
apuração das denúncias referentes
a marcação de consultas e exames: Seg. Usuários: Adilson Marcelino Sanches; José Leão; Seg.
Trab. Saúde: Áureo Jorge Santos Rosa; Seg. Governo Prest. Serviço: Arthur Bernardes de Moura;
Barbacena, 18 de abril de 2007. Milton Roman - Presidente do Conselho Municipal de Saúde.
Homologo a Resolução nº 088/07 do Conselho Municipal de Saúde, nos termos do art.1º §2º da
Lei Federal nº 8142 /90 e do art. 12 da lei Municipal nº 3695/02. Fernando Maluf Wutke - Diretor
Geral do Demasp e Gestor do SUS
Publique-se na forma da lei
José Augusto de Oliveira Penna Naves
Secretário Municipal de Governo, Coordenação Política e Gestão Estratégica
..............................................................................................................................................................

DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE
MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO - DEMASA
Diretor: José Carlos Menezes Pinheiro
Resumo dos Contratos de Direito Administrativo Firmados em Janeiro e Fevereiro de 2007
Contrato n.º: 006/2006. Contratante: Demasa. Contratado: Comercial Belvedere Ltda. Objeto:
Aquisição de combustíveis a serem utilizados pela frota de veículos lotados no Sistema de
Abastecimento de Água, Administração, Sistema de Esgoto e Serviço de Limpeza Urbana do
Demasa. Valor: R$ 136.495,00 (cento e trinta e seis mil e quatrocentos e noventa e cinco reais).
Início: 01/02/07. Término: 31/12/07
Contrato n.º: 007/2007 - Contratante: Demasa. Contratado: Sovereign Comércio de Produtos para
Laboratórios Ltda. Objeto: Aquisição de materiais para análises bacteriológicas. Valor: R$
156.916,96 (cento e cinqüenta e seis mil, novecentos e dezesseis reais e noventa e seis centavos). Início: 22/01/07. Término: 31/12/07
Contrato n.º: 008/2007 - Contratante: Demasa. Contratado: Indústrias Químicas Cataguases Ltda.
Objeto: Aquisição de produtos químicos utilizados no tratamento de água. Valor: R$ 139.940,00
(cento e trinta e nove mil, novecentos e quarenta reais). Início: 08/01/07. Término: 31/12/07
Contrato n.º: 009/2007 - Contratante: Demasa. Contratado: Arch Química Brasil Ltda. Objeto:
Aquisição de produtos químicos utilizados no tratamento de água. Valor: R$ 520.000,00 (quinhentos e vinte mil reais). Início: 08/01/07. Término: 31/12/07
Contrato n.º: 010/2007 - Contratante: Demasa. Contratado: Mojave Tecnologia em Saneamento
Ltda. Objeto: Aquisição de produtos químicos utilizados no tratamento de água. Valor: R$ 65.000,00
(sessenta e cinco mil reais). Início: 08/01/07. Término: 31/12/07
Termos Aditivos a Contratos
Primeiro Termo Aditivo ao Contrato N o. 056/2006 - Contratante: Demasa. Contratado: Espólio de
Carlos Inácio Moreira. Objeto: Locação de 01 (um) caminhão de carroceira, incluindo mão de obra
referente à condução, destinado a prestar serviços junto à Superintendência de Limpeza Urbana
no transporte de materiais diversos. Valor: R$ 5.328,00 (cinco mil, trezentos e vinte e oito reais).
Início: 01/01/07. Término: 31/03/07
Segundo Termo Aditivo ao Contrato N o. 018/2005 - Contratante: Demasa. Contratado: Geset
Comércio Assistência Técnica e Locações Máquinas e Duplicadores Ltda. Objeto: Locação de
equipamentos 7de cópia/impressão para uso nos serviços inerentes à Administração do Demasa.
Valor: R$ 24.000,00 (vinte e quatro mil reais). Início: 01/01/07. Término: 31/12/07
Terceiro Termo Aditivo ao Contrato N o. 024/2005 - Contratante: Demasa. Contratado: Adilson José
Ferreira. Objeto: Locação de 01 (um) caminhão basculante, incluindo mão de obra referente à
condução, para efetuar serviços de transporte junto a diversos setores operacionais do Demasa,
transportando inclusive materiais pesados. Valor: R$ 14.280,00 (quatorze mil, duzentos e oitenta

reais). Início: 04/01/07. Término: 31/07/07
Terceiro Termo Aditivo ao Contrato N o. 025/2005 - Contratante: Demasa. Contratado: Rozimilda
Maria Moreira Dias. Objeto: Locação de 01 (um) caminhão basculante, incluindo mão de obra
referente à condução, para efetuar serviços de transporte junto a diversos setores operacionais
do Demasa, transportando inclusive materiais pesados. Valor: R$ 14.280,00 (quatorze mil, duzentos e oitenta reais). Início: 04/01/07. Término: 31/07/07
Quarto Termo Aditivo ao Contrato N o. 017/2005 - Contratante: Demasa. Contratado: Locavia Ltda.
Objeto: Locação de 04 (quatro) caminhões compactadores de lixo para efetuar serviços junto à
Limpeza Urbana. Valor: R$ 235.315,20 (duzentos e trinta e cinco mil, trezentos e quinze reais e
vinte centavos). Início: 01/01/07. Término: 31/08/07
Publique-se na forma da lei
José Augusto de Oliveira Penna Naves
Secretário Municipal de Governo, Coordenação Política e Gestão Estratégica
............................................................................................................................................................

DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE
SAÚDE PÚBLICA – DEMASP
Diretor: Dr. Fernando Maluf Wutke
Portaria nº 009/2007 – o Diretor do 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, e
em conformidade com o disposto nas Leis 8.142/90 e 8.080/90, RESOLVE: Art. 1º -Criar Comissão considerando a necessidade da reformulação do Plano Municipal de Saúde do Município de
Barbacena, cuja composição é a seguinte: Mário Wilson Candian; Adriano Dornelas da Silveira;
Tânia Capicoti; Flávia Denise Barbosa Vasques; Wagner Fiorino; Guilherme Barbosa Carlos;
Sandra Elizabeth Miranda; Yeda Maria Antunes de Siqueira ; Wander Luiz de Carvalho Pereira;
Tassiana Maria Vieira Pereira; Luciana de Assis Amorim; Camilo de Lelis de M. Chaves; Tarcísio
Araújo Oliveira; Suzana Azevedo de Oliveira; Sérgio Augusto Abreu Cruz; Gilberto Ramos Júnior;
Milton Roman. Art. 2º - A Comissão ficará sob a presidência do primeiro componente, e vicepresidência do segundo, e terá o prazo improrrogável de 40 (quarenta) dias para término e entrega
dos trabalhos de reformulação do Plano Municipal de Saúde. Art. 3º - A Direção do DEMASP já
convoca a todos os componentes para a cada 10(dez) dias a contar desta data, apresentarem
relatório individual dos trabalhos já realizados. Art.4º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua
publicação. Barbacena, MG, aos 23 de abril de 2007
Listagem de Aditivos, Convênios , Contratos, Aditivos , Atas de Registro de Preço referentes
a Janeiro/Fevereiro de 2007
Extrato do Contrato nº012/2007 - Processo nº059/2002 - Inexigibilidade nº003/2002 - Objeto:
Prest. de Serviços de Diagnose - Contratado: Magalhães&Moura Brasil Ltda.-Me - Valor: R$ 6.893,77/
Mês - Data de Assinatura: 11/01/2007 - Vigência: de 11/01/2007 até 10/07/2007. Extrato do
Contrato nº013/2007 - Processo nº0020/2006 e Pregão Elet. Nº 018/2006 - Objeto: Fornec. Mat.
Laboratorio - Contratado: Equipar Médico Hosp. Ltda. Valor: R$ 8.200,00 - Data de Assinatura: 10/
01/2007 - Vigência: até 31/12/2007. Extrato Termo Estagio nº 024/2007 - Convênio 025/2004
Demaspxfame/Funjob - Objeto: Internato Rural - Estagiário: Celso Ricardo Marcondes Santos Vigência: 25/01/2007 até 30/06/2007 - Valor da Bolsa P/Período: R$ 1.550,00
Extrato Termo Estágio nº 025/2007 - Convênio 025/2004 - Emaspxfunjob/Fame - Objeto: Internato
Rural - Estagiário: Jonathas Teles Rezende Maciel - Vigência: 25/01/2007 até 30/06/2007 - Valor
da Bolsa P/Período: R$ 1.550,00. Extrato Termo De Estágio Nº026/2007 - Convênio 025/2004
DemaspxFunjob/Fame - Objeto: Internato Rural - Estagiário:Marcio Moraes Ribeiro - Vigência: 25/
01/2007 Até 30/06/2007 - Valor da Bolsa P/Período: R$ 1.550,00. Extrato termo de estagio nº 027/
2007 - convênio 025/2004 DemaspxFunjob/Fame - Objeto: internato rural - Estagiário: Francisco
H.Leite de S. Mangueira - vigência: 25/01/2007 até 30/06/2007 - Valor da bolsa p/periodo: r$
1.550,00. Extrato termo de estagio nº28/2007 - convênio nº 025/2004 DemaspxFunjob/Fame Objeto: internato rural - Estagiário: Vanessa Gomes de Rezende - vigência: 25/01/2007 até 30/06/
2007 - Valor da bolsa p/periodo: r$ 1.550,00. 8)Extrato Contrato nº 014/2007 - processo nº039/
2006 e pregão p nº032/2006 - Objeto: prest. serv. - transporte de passageiros - contratado: Transp.
de Passageiros e com. Lenon ltda. - vigência: 08//02/2007 até 07/02/2008 - Valor da viagem: Bar/
Jfora/Bar r$ 247,36 - Bar/Bhte./Bar r$ 424,05. Extrato do Contrato nº068/2006 - processo nº038/
2006 disp.lictit.nº004/2006 - Objeto: locação de imóvel - locador: Ssvp do divino esp.santo vigência: até 01/11/2007 - Valor: r$ 1.600,00/mês. Extrato aditivo ata r.preços 002/2007 - processo
031/2006 e pregão p. 027/2006 - Objeto: forn. marmitex - contratado: J.M.Moreira - inclusão do
cerest na dot. – orçamentaria - demais cláusulas inalteradas. Extrato aditivo ata r.preços 001/
2007 - processo 028/2006 e pregão p 024/2007 - Objeto: fornec. de lanches - contratado: pad. e
conf. jardim - inclusão do cerest e saf na dot. orçam. - demais cláusulas inalteradas. Extrato
2ºaditivo ata r.preços001/2007 - processo028/2006 e pregão p.024/2007 - Objeto: fornecimento
de lanches - contratado:padaria e conf.jardim - inclusão do crapca na dot. orçament. - demais
cláusulas inalteradas. Extrato da ata de reg.preços nº004/2007 - processo nº033/2006 e
pregãop.01/2007 - Objeto: fornec. areia lavada - contratado: Antonio R. Ferreira - Valor: preço
unitario - areia fina: r$ 47,00 m3 -areia média: r$ 47,00 m3 - vigência: 15.03.2007 até 14.03.2008.
Extrato ata - r.preçosnº005/2007 - processo n] 033/2006 e pregão p. 01/2007 - Objeto: fornec. divisórias,molduras, - vidraçaria e mat. de serralheria. - contratado: Joaquim A. da Silva –me Valor: - vigência: 15.03.2007 até 14.03.2008. Extrato ata r. preços nº006/2007 - processo nº033/
2006 e pregão p. nº 01/2007 - Objeto: fornec. - aterial pintura e hidráulico - contratado: margem
com. de mat. - hidráulicos ltda. Valor: vigência: 15.03.2007 até 14.03.2008. Extrato ata r. de preços
nº007/2007 - processo nº 033/2006 e pregão p. nº 01/2007 - Objeto: mat. - construção, hidráulico,
e maquina de solda. - contratado: poder supremo com e import.ltda. Valor: r$ - vigência: 15.03.2007
até 14.03.2008. Extrato ata r. de preços nº 008/2007 - processo nº 033/2006 e pregão p. nº 01/2007
- Objeto: concreto, mat. eletrico, arame e ferragens. contratado: Ramim e Moreira Mat. Eletrico
- e hidraulico ltda. – me - Valor: - vigência: 15.03.2007 até 14.03.2008. Extrato termo aditivo
Contrato 119/2003 - processo nº062/2003 e t.preço 012/2003. Objeto: cont. veículos terceirizados
- contratado: Marcos Tadeu de Assis - Valor: r$ 0,45/km rodado - vigência: até 30 de setembro 2007.
Extrato termo aditivo Contrato 120/2003 - processo nº 062/2003 e t. preços nº 012/2003 - Objeto:
contr. veículo terceirizado - Contratado: Valtecir Augusto Nascimento. Valor: r$ 0,46/km rodado vigência: até 30 de setembro de 2007. Extrato termo aditivo Contrato 121/2003 - processo nº 062/
2003 e t.preços nº012/2003 - Objeto: contr. veiculo terceirizado - Contratado: Marcos Tadeu de
Assis - Valor: r$ 0,50/km rodado - vigência: até 30 de setembro de 2007. Extrato t.aditivo - Contrato
122/2003 - processonº062/2003 e t. de preços nº012/2003 - Objeto: contr. veiculo terceirizado Contratado:ovidio daniel de souza - Valor:r$ 0,52/km rodado - vigência: até 30 de setembro de
2007. Extrato t.aditivo Contrato nº 123/2003 - processo nº062/2003 e t. de preços nº012/2003 Objeto : contr.veiculo - terceirizado - Contratado: Jésus Antonio de Oliveira - Valor: r$ 0,40/km rodado - vigência: até 30 de setembro de 2007. Extrato t. aditivo Contrato 124/2003 - processo
nº062/2003 e t.preço nº012/2003 - Objeto: contr. veiculo - terceirizado - Contratado: Cesar Antonio
de Oliveira - Valor: r$ 0,42/km rodado - vigência: até 30 de setembro de 2007. Extrato t.aditivo
Contrato 125/2003 - processo nº062/2003 e t.preços nº012/2003 - Objeto: contr. vaeiculo terceirizado - Contratado:Edilander Nascimento Amaral - Valor: r$ 0,42/km rodado - vigência: até
30 de setembro de 2007. Extrato t. aditivo Contrato nº 126/2003 - processo nº062/2003 e t. de preço
012/2003 - Objeto: contr. veiculo - terceirizado - Contratado: Francisco de Assis Nogueira - Valor:
r$ 0,43/km rodado - vigência: até 30 de setembro de 2007. Extrato t. aditivo Contrato nº127/2003
- processo nº 062/2003 e t. de preços nº012/2003 - Objeto: contr. veiculo terceirizados - Contratado: Valtecir Augusto Nascimento - Valor: r$ 0,44/km rodado - vigência: até 30 de setembro de
2007. Extrato t. aditivo Contrato nº 129/2003 - processo nº 062/2003 e t. de preços nº 012/2003
- Objeto: contr. veiculo - terceirizado (moto) - Contratado: Luiz Carlos Faria Alves - Valor; r$ 0,22/
km rodado - vigência: até 30 de setembro de 2007. Extrato 3ºt.aditivo Contrato 069/2005 - processo
nº061/2005 e c.convite nº016/2005 - Objeto: seguro de dois - veiculos do Demasp - Contratado:
porto seguro cia. seg. gerais - Valor:r$ 4.762,96 - vigência: até 29/11/2007. Extrato 1º t. aditivo
Contrato nº043/2006 - processo nº023/2006 e p.presenc.nº021/2006 - Objeto: acréscimo de 1
máquina copiadora - Contratado: Loc Print Soluções de Imp. Digital ltda. Valor: r$ 845,50 vigência: até 13.09.2007.
Publique-se na forma da lei
José Augusto de Oliveira Penna Naves
Secretário Municipal de Governo, Coordenação Política e Gestão Estratégica
...................................................................................................................................................................
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As efemérides barbacenenses do mês de abril

25 de Abril de 2007 - Ano XV - Nº 338 - 017/2007

Entre as notícias sobre Barbacena estão a família imperial, barras de ouro falsas,
a morte do 2º Barão de Pitangui e do naturalista Carlos Schreiner
Fotos: Secretaria de Governo / Sérgio Cardoso Ayres

Parecia que não poderia tardar aquele dia do batizado, início auspicioso da nova era, antecipadamente saudada nos corações dos Inconfidentes, que por ela tudo sacrificavam, e cada um ansiava pelo lançamento da derrama, ensejo suspirado para o levante pois, intimando-lhe
a miséria, levaria ao extremo do desespero o povo, já empobrecido nas
garras do fisco inexorável.
Em vez, porém, do lançamento da derrama, resolvido em obediência a uma ordem régia, a 23 de março de 1789 o Visconde de Barbacena,
manobrando astutamente, oficiou às Câmaras da capitania comunicando-lhes que, atentas as circunstâncias, representações e súplicas da
população, suspendia a execução da derrama, aguardando deliberação
final da rainha, a cujo governo ia de tudo informar (...). Barbacena já
sabia dos planos da conjuração; dissimulara por alguns dias sua surpresa e cólera, no intuito de obter novas informações comprometedoras de
quanto nela tomavam parte (...).

O mês de abril nas Efemérides Mineiras, compêndio de José Pedro
Xavier da Veiga que abrange os fatos acontecidos em Minas Gerais
entre os anos de 1664 e 1897, está repleto de notícias de Barbacena e
região. Entre os destaques estão a inauguração do primeiro trecho da
Estrada de Ferro Rio Doce entre Palmira e Barbacena (1897), as mortes
de Honório Augusto Ferreira Armond, o 2º Barão de Pitangui (1874), e do
naturalista Carlos Schreiner (1896), o suplício de Joaquim José da Silva
Xavier, o Tiradentes (1791), e a passagem pela região do imperador e da
imperatriz (1881).
Barbacena nas efemérides mineiras do mês de abril
2 de abril
1897 - É inaugurado o primeiro trecho da Estrada de Ferro Rio
Doce, entre a cidade de Palmira e o distrito do Livramento, do município
de Barbacena. Esse trecho tem a extensão de 27 quilômetros.
3 de abril
1839 - São elevados a paróquia os curatos de Santa Rita (...) (Lei
mineira nº 138). A mesma lei restaurou as seguintes paróquias:
- Santo Antônio do Itatiaia, município de Ouro Preto.
- Santo Antônio do Rio Acima, município de Sabará, compreendendo o curato do Rio das Pedras.
- Santa Rita de Ibitipoca, município de Barbacena, compreendendo
os curatos de Ibertioga, Quilombo e Rosário.
7 de abril
1891 - Instalação solene do Congresso Constituinte do Estado de
Minas Gerais no edifício recém-construído, e hoje ocupado pela Escola
de Farmácia.
O ato realizou-se ao meio dia, assistido por por grande concurso de
pessoas gradas, e foi presidido pelo Sr. Dr. Chrispim Jacques Bias
Fortes, achando-se presentes 54 representantes do estado. (...).
8 de abril
1891 - Aviso ao Governador da Capitania acusando o recebimento
de seu ofício de 9 de março último, que acompanhou as contas do
capitão-mor de Barbacena sobre o grande número de bilhetes falsos de
permuta e de barras de estanho ou chumbo cobertas de ouro, com
guias, que têm aparecido naquela vila (hoje cidade) e seu termo, e
aprovando as providências a respeito que foram dadas pelo governador.
11 de abril
1874 - Falece no município de Juiz de Fora o prestante e abastado
cidadão Honório Augusto José Ferreira Armond (2º Barão de Pitangui),
nascido em 1819 na cidade de Barbacena.
12 de abril
1856 - Inauguram-se os trabalhos da excelente estrada de rodagem
aberta pela Companhia União Indústria entre Petrópolis e Juiz de Fora,
estrada imponente e custosa que, infelizmente, alguns anos depois, foi
pouco a pouco sendo abandonada, como em grande parte ainda se
acha.
15 de abril
1756 - Insurreição malograda. Esta data recorda uma das mais
lúgubres páginas do nosso passado colonial, uma horrenda hecatombe
de escravos: 3.900 vítimas. (...) Em ligeiros traços, aí fica referido o que
foi a malograda insurreição africana na capitania de Minas Gerais e o
horroroso fim desse quase reino de pretos foragidos, situado entre o Rio
das Mortes e o Rio Grande, cenário silencioso da bárbara perseguição
contra os míseros escravos, trucidados aos milhares em nome e para a
glória do governo metropolitano. (...)

Mausoléu do 2º Barão de Pitangui, Honório Augusto, no cemitério da Boa Morte

20 de abril
1896 - Na cidade de Barbacena sucumbe a enfermidade pertinaz que
há muito lhe de pauperava as forças o ilustrado naturalista Carlos Schreiner,
um sábio modesto a quem tivemos o prazer de conhecer de perto.
Noticiando esta morte, lutuosa para o nosso país e para a ciência,
escreveu a distinta redação do Jornal do Comércio:
“(...) Nenhum estrangeiro se tem dedicado mais ao Brasil, e é para
admirar a grande soma de sacrifícios, a par da perseverança invejável, com
que ele, espírito inclinado à observação e análise, se dedicava a estudar nos
mínimos detalhes a fauna brasileira, que lhe mereceu sempre longas e
acuradas pesquisas.
Se o Museu Nacional pôde elevar-se à altura de um dos mais importantes estabelecimentos de seu gênero na América Meridional, pode-se dizer
que o deve em grande parte ao venerando artista (...). No papel de naturalista viajante o velho Schreiner (...), dedicou-se ao estudo dos vertebrados
e insetos do Brasil, organizando coleções valiosas que enriquecem a seção
de zoologia daquele estabelecimento científico. (...)
Vivendo exclusivamente para seus animais, o ilustre naturalista nunca
serviu-se de férias que a lei faculta anualmente aos funcionários públicos; e
agravados os seus incômodos, foi necessária a insistência de seus colegas
para induzi-lo a abandonar o trabalho e seguir para Barbacena, onde a morte
foi feri-lo. (...). Carlos Schreiner nasceu em Saxe Weimar, na Alemanha;
veio para o Brasil aos 18 anos, tendo falecido com 55 anos de idade.
Naturalizado brasileiro desde muito moço, nenhum nacional já o excedeu
em dedicação patriótica. “
21 de abril
1792 - Suplício de Joaquim José da Silva Xavier, o Tiradentes. O triste
acontecimento foi o sombrio e trágico epílogo da gloriosa Inconfidência
Mineira (...). Em verdade, ao regímen colonial, que era em essência uma
tirania pagã, sucederia a sonhada e planejada República, sobre a base da
liberdade, igualdade e freternidade, batismo cristão evangelizado pelo próprio Redentor e que, dezoito anos mais tarde, foi a trilogia na Declaração
dos Direitos do Homem e o lema da grande Revolução Francesa.

24 de abril
1883 - Óbito do desembargador Pedro de Alcântara Cerqueira Leite,
Barão de São João Nepomuceno. Na fazenda da Rocinha Negra, à
margem do rio Paraibuna, território então pertencente ao município de
Barbacena e hoje ao Juiz de Fora e sítio que teve muita notoriedade
durante o movimento revolucionário de 1842, nasceu a 28 de junho de
1807, Pedro de Alcântara Cerqueira Leite. (...). Pedro de Alcântara
Cerqueira Leite formou-se em Direito em 1833 e pouco depois foi nomeado juiz municipal de Barbacena (...) Nomeado em 1864 Presidente da
província, tomou posse do cargo a 26 de setembro desse ano e exerceuo até 18 de dezembro de 1865 (...). Estes e outros serviços revelantes
por ele prestados patrioticamente determinaram o governo imperial a
conferir-lhe o título de Barão de São João Nepomuceno. (...).
26 de abril
1881 - O imperador, a imperatriz e respectiva comitiva partem de
São João del Rei; almoçam em São José del Rei, onde visitam a Matriz
e a famosa Gruta Casa de pedra, chegando à tarde em Barbacena. Há
nessa gruta como que dois salões, denominados Púlpito e Lustre porque, naquele, as estalactites parecem formar um tribuna sagrada, e,
neste, uma espécie de lustre. Curiosíssima essa gruta, no parecer de
quantos a têm visitado, de lá trazendo originais e fundas impressões.
27 de abril
1881 - Seguidos de sua comitiva, partem de Barbacena o imperador
e a imperatriz. Aceitam em Juiz de Fora o almoço que lhes oferece o
Barão de Cataguases e, prosseguindo na viagem, de Serraria em diante,
pela linha da União Mineira, chegam à tarde à cidade de São João
Nepomuceno. Por toda parte os augustos itinerantes recebem festivo
acolhimento.
30 de abril
1896 - Núcleos coloniais e aldeamento de indígenas. Segundo o
relatório nesta data apresentado ao Dr. Secretário de Agricultura pelo
inspetor de Terras e Colonização, engenheiro Dr. Carlos Leopoldo Prates, os núcleos coloniais e aldeamento de indígenas do estado achamse, resumidamente, nas condições e situação seguintes:
Núcleo Rodrigo Silva em Barbacena. Corresponde a 32.803.670,20
m2 a respectiva área, dividida em 189 lotes, 143 ocupados e 46 desocupados. A população compõe-se de 818 pessoas, que se dedicam ao
plantio de cereais, da vinha etc, e à criação de gado vacum e cavalar.
Tem duas escolas primárias para ambos os sexos. Foi incorporada ao
núcleo a fazenda Ponte Nova, com a área de 7.162.421 m2, subdividida
em 81 lotes: 40 urbanos e 41 rurais.
Ficou assim elevada a 39.966.091,20 m2 a área total do núcleo e a
270 o número de seus lotes. (...).

