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Audiência pública aprova
parceria com a Copasa
Deputados atestam sucesso da ação da estatal em outros municípios - PÁGINA 3

Desfile de Sete de Setembro
atrai grande público
Secretaria de Governo / César Carneiro

PÁGINAS 6 e 7

Farmácia Popular
vai funcionar no
bairro Vilela
De volta para casa

PÁGINA 4

Divulgação

O desfile cívico escolar aconteceu na avenida Governador Bias Fortes

Mais obras de ampliação de escolas

PÁGINA 2

Foi aberta em Brasília, na semana passada, a exposição fotográfica em
comemoração aos quatro anos de criação do programa “De volta pra
casa”, do Governo Federal. O vice-prefeito Jairo Toledo representou o
prefeito Martim Andrada. No detalhe da foto, o morador João Gonçalves dos Santos.
PÁGINA 5
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Mais duas escolas recebem obras de ampliação
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Prefeito Martim Andrada vistoria as obras acompanhado pelo secretário municipal de Educação e Esportes
Secretaria de Governo / César Carneiro

AMMA abre
processo de licitação
para construção
da nova sede
Depois de duas décadas funcionando
no Terminal Rodoviário, associação
terá sua primeira sede própria;
obra está orçada em R$ 300 mil

O prefeito Martim Andrada e o secretário José Francisco Vidigal analisam o projeto da obra da Escola Municipal Jovelino Jacinto Furtado

O prefeito Martim Andrada, acompanhado do secretário de Educação e Esportes, José Francisco Vidigal, esteve visitando as escolas municipais Jovelino
Jacinto Furtado e Sebastião Francisco do Vale na última quinta-feira, dia 6. A finalidade foi verificar mais
de perto as obras de ampliação das duas instituições.
Na escola Jovelino Jacinto Furtado, localizada no
distrito do Faria, está sendo construído um novo refeitório com uma área de 64 m², obra que está orçada em
R$ 23 mil. “Com a nova instalação, vamos poder oferecer mais qualidade nos serviços da merenda escolar”, comentou a diretora Ilza Maria de Freitas. Segundo ela, o local onde funciona atualmente o refeitório
será transformado em sala e em uma biblioteca. A escola atende atualmente 100 alunos entre a Educação
Infantil e o Ensino Fundamental (1ª à 4ª séries). A quadra da escola também receberá cobertura. Os trabalhos já estão em processo de licitação.
A outra escola é a Sebastião Francisco do Vale, do
bairro Ipanema. Sua ampliação está envolvendo a
construção de duas salas, uma biblioteca e um pátio
coberto. A obra abrange uma área de 167m² e está orçada em R$ 86 mil. Com as salas novas, as duas turmas
que atualmente funcionam no Núcleo de Atendimento à Criança (NAC), passarão a funcionar nas dependências da própria escola. A instituição atende atualmente 683 alunos da série preparatória até a 8ª série do
Ensino Fundamental. Outro setor que receberá melhorias é a quadra, que será coberta, mas a obra ainda está

em processo de licitação.
“A nossa finalidade com essas obras é dar mais
condição e mais conforto para nossos alunos e funcionários. Outras escolas também passarão por
ampliação”, comentou o prefeito Martim Andrada. Essas ações fazem parte do pacote de obras
que o prefeito lançou em janeiro deste ano, visando a melhoria das escolas da rede municipal. Além
dessas obras, duas escolas serão construídas, sendo uma no bairro Monte Mário e outra no bairro
Nova Cidade.
Os alunos das escolas estão comemorando essa
conquista que vai beneficiar toda a comunidade.
“Estou feliz em saber que minha escola está sendo
ampliada e que além das duas salas vamos ganhar uma biblioteca maior, o que nos trará mais
conforto”, declarou Andreza Cristina Siqueira
Coelho, aluna da 4ª série da Escola Sebastião Francisco do Vale. Segundo a supervisora da escola, o
que está acontecendo é a realização de um sonho
antigo de toda a instituição e da comunidade em
geral.
“A demanda em nossa escola cresceu muito
nos últimos anos pois atendemos a cinco bairros.
Ver a obra em andamento é como se eu estivesse
fazendo algo para minha família. Com a nova biblioteca vamos poder trabalhar mais a leitura com
nossos alunos”, comentou Maria Aparecida Nascimento Ferreira Viol, supervisora da escola.

A Associação dos Municípios da Microrregião da Mantiqueira (AMMA) abriu, nesta quarta-feira, 12, o processo de licitação para a construção de sua nova sede, no bairro Diniz. Na
verdade, após 23 anos funcionando em uma
sala do Terminal Rodoviário, esta será a primeira vez que a AMMA terá sua sede própria.
O prédio será construído em uma área de
2.100 m² e as obras, orçadas em R$ 300 mil, devem começar em um mês. A construção da sede
própria da AMMA é uma determinação do prefeito Martim Andrada, atual presidente da associação. O terreno, situado à rua Maria Silvina Loures, foi doado pela Prefeitura, de acordo
com a lei 4.035, assinada pelo prefeito em junho
deste ano.
Há pouco mais de um mês, as ruas Maria
Silvina Loures e José Pimentel, que dão acesso
ao terreno, foram asfaltadas. Segundo o secretário-executivo da associação, Tarcísio Washington de Carvalho, a obra será custeada com recursos próprios.
No mesmo terreno, será construída também
a nova sede da Câmara Municipal. O prédio do
Legislativo terá cinco andares, com plenário, salas para reuniões, gabinetes para os onze vereadores e estacionamento. A intenção do presidente da casa, vereador José Higino Ferreira, é
finalizar a obra e entregar a nova sede ainda
neste mandato, que se encerra no final de 2008.
O prédio atual da Câmara, no centro da cidade,
deverá se transformar em um museu do Legislativo.
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Audiência pública aprova parceria com a Copasa

12 de Setembro de 2007 - Ano XV - Nº 358 - 037/2007

Deputados atestam sucesso da ação da estatal em outros municípios
Secretaria de Governo / Júlio Batista

A Assembléia Legislativa de
Minas Gerais promoveu na tarde
da última quarta-feira, dia 5, uma
audiência pública para a discussão
do convênio de cooperação celebrado entre o Governo Municipal e a
Copasa. O evento aconteceu no salão da Sociedade São Vicente de
Paulo, situado à rua Olinto Magalhães, no centro da cidade.
OprefeitoMartimAndrada,que
participou da audiência, avaliou a
discussão como sendo altamente
positiva para a cidade. “Superou
nossas expectativas. Estamos no
caminho certo. É uma parceria que
vai beneficiar 40 mil pessoas da região Noroeste, além dos R$ 28 milhões que serão investidos na cidade e dos 300 novos empregos que
serão gerados”, disse. “O que pretendemos é resolver os problemas
da falta de água e de saneamento
que afetam a cidade há mais de 15
anos”, concluiu. Segundo Martim
Andrada, a audiência revelou que
“estamos no caminho certo que é o
da parceria e do investimento”.
Cinco dos sete deputados estaduais presentes manifestaram-se
favoráveis à parceria que o município está realizando com a Copasa.
O deputado Lafayette Andrada
(PSDB) ressaltou que o problema
que a cidade está passando é herança do governo passado e que a
cidade não tem condições de fazer
o investimento necessário e que, por
isto, precisa recorrer à parceria com
a estatal. “Estamos discutindo mais
qualidade de vida para a população de Barbacena”, destacou.
Para o deputado Fábio Avelar
(PSC), que foi funcionário de carreira da empresa, só quem não conhece os trabalhos da Copasa que
se manifesta contra. “É uma empresa totalmente capacitada para
resolver qualquer problema na área
de saneamento”, comentou.
Já o deputado Antônio Júlio
(PMDB), relatou a experiência que
teve em Pará de Minas, onde foi
prefeito. “Levei a Copasa para lá e
o resultado foi excelente. É uma
companhia que presta um bom serviço. Hoje os moradores agradecem
porquetêmáguadequalidadeeum
sistema de saneamento em pleno
funcionamento”, declarou.

O prefeito Martim Andrada ressaltou em seu discurso a importância da parceria com a Copasa para a cidade

Segundo Wander Borges (PSB),
ex-prefeito de Sabará, a cidade passou por um processo parecido com o
de Barbacena e os resultados foram
positivos. “É preciso ser ousado para
tomar uma decisão como esta e o Governo Municipal e a Câmara Municipal de Barbacena estão de parabéns
porque o que interessa é a qualidade
de vida da população”.
O deputado João Leite (PSDB),
em sua infância, viu Belo Horizonte
enfrentar problemas de falta d’água.
“Fico a favor de quem precisa da
água”, disse. Para o deputado Padre
João (PT), “não podemos nos deixar
levar por movimentos nem pastorais.
Temos que trabalhar com a razão”.
O presidente da Câmara Municipal de Barbacena, José Higino Ferreira disse, em seu discurso, que é a
favor da parceria com a Copasa porque prefere estar ao lado de 40 mil
pessoas que serão beneficiadas. A população mais uma vez marcou presença na audiência manifestando seu
apoio ao Governo Municipal por estar preocupado com o povo, procurando proporcionar mais qualidade
de vida para as pessoas.

Experiência de 40 anos a serviço dos mineiros
Prefeitos exaltam qualidade dos serviços prestados pela Copasa
Arquivo

O prefeito Martim Andrada (PSDB) e o prefeito de Belo Horizonte, Fernando
Pimentel (PT), defendem a parceria com a Copasa

Criada em 1963, a Copasa está hoje em mais de 600 municípios mineiros,
atendendo a mais de 12 milhões de pessoas, sendo que em muitos deles a
parceria já dura há mais de 30 anos, sinal de que os serviços prestados atendem aos anseios da população.
Algumas destas cidades são administradas pelo PT, que em Barbacena é
contra a parceria. São os casos de Alfenas, Belo Horizonte, Brasópolis, Coronel
Fabriciano, Contagem, Cruzília, Itaobim, Santana do Paraíso, Santos Dumont, Timóteo e Varginha, por exemplo.
Para o prefeito de Belo Horizonte, Fernando Pimentel (PT), o histórico de
serviços prestados pela Copasa aos mineiros é o suficiente para a realização de
convênios com a estatal. “A companhia estadual tem uma experiência acumulada de mais de 30 anos em Belo Horizonte e por isto tenho a convicção de
que a parceria é muito importante para a cidade”, diz. Em mais de quatro
décadas de funcionamento, a Copasa já investiu centenas de milhões de reais
em obras, equipamentos, tecnologias e soluções avançadas.
O tratamento da água, feito de maneira minuciosa e com alta tecnologia,
é um diferencial que a Copasa tem. “Água tratada é sinônimo de saúde, de
bem estar, principalmente quando esta água é tratada por uma estatal”, destaca o prefeito de Coronel Fabriciano, Chico Simões (PT). Depois de 30 anos, o
convênio entre a cidade e a estatal foi renovado e a meta agora é o tratamento
de 100% do esgoto, uma exigência legal que todas as cidades terão de cumprir
nos próximos anos. “Este é um outro avanço, não só no sentido de preservar
o meio ambiente, mas também no sentido de preservar a saúde das pessoas”,
concluiu Simões.
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Farmácia Popular pronta para funcionar
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Farmácia vai funcionar em prédio a lado da Policlínica Municipal de Referência, no bairro Vilela
Fotos: Secretaria de Governo / César Carneiro

Já está quase tudo pronto
para o início do funcionamento da Farmácia Popular em
Barbacena. O prédio onde ela
vai funcionar, que já está pronto, e toda a documentação, foram aprovados pelo técnico de
informação e logística da Fundação Oswaldo Cruz, Marcelo Figueiredo de Arruda. Ele
esteve em Barbacena na última
semana fazendo a derradeira
vistoria, o que possibilitou a finalização do processo documental. Segundo ele, o próximo passo será a vinda dos equipamentos, que serão enviados
pela própria Fiocruz.
A farmácia vai funcionar
em um prédio ao lado da Policlínica Municipal de Referência, no bairro Vilela. O local,
que consta de seis salas, três banheiros e uma sala maior para
atendimento, está dentro do
padrão exigido pela Fiocruz e
adaptado para pessoas portadoras de deficiência.
Depois que estiver em atividade, estarão à disposição das
pessoas na farmácia 120 itens.
“Os remédios só poderão ser
adquiridos mediante receita,
seja ela da rede pública ou particular”, destacou Marcelo. Os
remédios disponíveis serão genéricos. Segundo ele, a diferença das demais farmácias é que
a popular terá um profissional
de atenção farmacêutica.
“Quando a pessoa chegar com
a receita, ele verificará qual
será o remédio similar ao receitado pelo médico”, disse ele.
Antes de entrar em funcionamento, os funcionários da
farmácia passarão por um curso de capacitação oferecido
pela fundação, o que facilitará
em um atendimento com mais
rapidez e qualidade. A visita

Fachada do prédio onde
funcionará a Farmácia Popular

do técnico ao prédio contou com as presenças do
superintendente administrativo e financeiro do
Demasp, Mário Wilson
Candian; da farmacêutica técnica da farmácia,
Sandra Elizabeth Miranda, e do farmacêutico
Wagner Fiorino.

O técnico da Fiocruz, Marcelo
Arruda, e o superintendente do
Demasp, Mário Wilson Candian, em
visita às futuras intalações da
Farmácia Popular
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Programa “De volta pra casa”
completa quatro anos de inclusão social
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Cerimônia de abertura da exposição fotográfica sobre as residências terapêuticas de Barbacena, realizada
no Palácio do Planalto, em Brasília, conta com a participação de autoridades e pacientes barbacenenses
Fotos: Divulgação

O vice-prefeito Jairo Toledo, representando o prefeito Martim
Andrada, e o psiquiatra Lutero Garcia, coordenador de Saúde Mental
do município, estiveram em Brasília na semana passada, quando
participaram da abertura da exposição fotográfica em comemoração
aos quatro anos de criação do programa “De volta pra casa”, do Governo Federal. Barbacena foi representada ainda por quatro moradores de residências terapêuticas e
pelas psicólogas Flávia Vasques e
Tânia Paiva.
A solenidade, realizada no Palácio do Planalto, foi presidida pelo
diretor de Ações Programáticas e
Estratégicas do Ministério da Saúde, Adson França e contou com as
presenças do coordenador da área
técnica de Saúde Mental e da coordenadora geral do Centro Cultural,
ambos do Ministério da Saúde, Pedro Godinho e Márcia Rollenberg,
dentre outras autoridades.
Barbacena é referência no processo de desinstitucionalização dos
pacientes com sofrimento mental,
o que foi bastante ressaltado na cerimônia. Atualmente, existem 25
residências terapêuticas na cidade
e 159 moradores beneficiados. As
imagens fotográficas que compõem
a exposição saíram das instituições
e residências terapêuticas de Barbacena e serão expostas no município em outubro.
O programa foi criado em julho
de 2003, através da Lei Federal
10.708, e tem como objetivo contribuir efetivamente para o processo
de inserção social, através de um
auxílio-reabilitação, a pacientes
que tenham permanecido em longas internações psiquiátricas. Atualmente, já são mais de 2.600 pacientes incluídos no programa em
todo o país.

Detalhe da exposição
“De volta pra casa”,
montada no Palácio do
Planalto, em Brasília

Os moradores
de residências
terapêuticas Nilta
Chaves, Adelino
Ferreira, Sebastiana
Oliveira, o vice-prefeito
Jairo Toledo, o morador
João Gonçalves e o
psiquiatra Lutero Garcia
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Fotos: Secretaria de Governo / César Carneiro

Desfile de 7 de Setembr

Escolas participantes levaram para o desfile cívico vários te

O Colégio Tiradentes apresentou as conquistas esportivas da instituição

O comandante do 9º BPM, tenente-coronel José Eduardo da Silva, o prefeito Martim
Andrada e o comandante da Epcar, brigadeiro-do-ar Alvani Adão acompanham os desfiles

Mais uma vez a Escola Preparatória de Cadetes do
Ar (Epcar), o 9º Batalhão da Polícia Militar, o Corpo de
Bombeiros e a Guarda Municipal abriram os desfiles
de 7 de Setembro. O evento, que encerrou as comemorações da Semana da Pátria, aconteceu na manhã de
sexta-feira, dia 7, na avenida Governador Bias Fortes e
atraiu uma grande multidão.
As pessoas que prestigiaram o desfile tiveram a
oportunidade de conhecer um pouco mais sobre Barbacena. As escolas municipais este ano trabalharam
como tema os 216 anos da cidade e apresentaram seus
pontos turísticos, o sistema educacional, a agricultura
como movimentação da economia, o esporte, a cultura
e a arte, seus distritos, o 9º Batalhão da Polícia Militar e
os serviços públicos.
O Colégio Tiradentes, que deu início ao desfile cívico, apresentou as conquistas esportivas que a instituição conseguiu ao longo de sua existência. A Escola Estadual Dr.Alberto Vieira Pereira lembrou os atletas dos
Jogos Pan-americanos, fazendo do momento um incentivo à prática de esportes. Já o Instituto Padre Cunha, mostrou os projetos que são desenvolvidos pela
entidade, como os de artesanato, capoeira, teatro e danças, entre outros.

A Escola Municipal Acadêmico Abgar Renault desfilou ao som de sua fanfarra e apresentou o tema “o e

Os distritos que compõem o município de Barbacena foram apresentados pelos alunos
da EscolaMunicipal Benjamim Ferreira Guimarães, de Padre Brito
Desfile da Escola Preparatória de Cadetes do Ar

A Escola Municipal Coronel José Máximo retratou os pontos turístico de Barbacena

A E.M. Embaixador Martim Francisco apresentou o sistema educacional existente na cidade

Os Sentinelas da Mantiqueira desfilam observados pelas autoridades civis e militares
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bro atrai grande público

temas, como esporte, educação, história, geografia e artes

esporte como forma de qualidade de vida”
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Tarde de recreação
na Avenida

Um grupo de palhaços divertiu o público na parte da tarde

A E.M.Inês Piacesi lembrou os 75 anos de existência do 9º Batalhão da Polícia Militar

O feriado de 7 de Setembro em Barbacena não
foi só de comemoração oficial da Semana da Pátria. Depois do desfile cívico, que aconteceu na
parte da manhã, os moradores e visitantes tiveram uma tarde repleta de recreação, que aconteceu também na avenida Governador Bias Fortes.
Teatro e muitas brincadeiras animaram as crianças, que não economizaram energia para participar. As bandas Tradusy e Soul subiram ao palco e fizeram a festa com as pessoas, que cantaram
e dançaram até às 23 horas. Mais uma vez, o Governo Municipal surpreendeu a população com
mais um evento que teve como principal finalidade proporcionar divertimento para as pessoas.
A avenida mais uma vez foi toda ocupada pela
população e visitantes.

Desfile da Guarda Municipal de Barbacena

Os brinquedos infláveis montados na avenida atraíram as crianças
A avenida Governador Bias Fortes recebeu, novamente, um grande público
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Cantineiras
participam de curso
do Senar/Minas
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NOTAS
PALESTRA
A assessora de Meio Ambiente da Federação de Agricultura e
Pecuária do Estado de Minas Gerais (Faemg), Sílvia Caram,
proferiu uma palestra sobre “Meio ambiente e licenciamento
ambiental” na sede do Sindicato Rural, na última semana. A
palestra reuniu um grande público no auditório do sindicato e
foi realizada na quarta-feira, 5.
Secretaria de Governo / César Carneiro

Conservação dos alimentos, técnicas corretas de
cocção, importância do valor nutricional e da
higiene são os temas principais do curso
Secretaria de Governo / Júlio Batista

REVISTAS
A editora Fupac, do Centro de Publicação Científica e Tecnológica da Universidade Presidente Antônio Carlos (Unipac), lançou as revistas “Fundamentos e Fronteiras do Direito” e “Transformação: educação em revista”. Esta última já está em seu
segundo número. As publicações são frutos dos cursos de mestrado em Direito e em Educação e Sociedade, respectivamente
e podem ser encontradas nos campi universitários da Unipac.

Cantineiras participando do curso de Noções Básicas de Nutrição e Alimentação

Um curso de Noções Básicas de Nutrição e Alimentação promovido pelo Senar/Minas está
capacitando as 74 cantineiras das escolas da rede municipal. Elas estão recebendo mais orientações sobre conservação dos alimentos, técnicas corretas de cocção, preparo dos alimentos
mantendo o valor nutricional e a importância da higiene pessoal, com os equipamentos, os
alimentos e o local de trabalho.
Serão ao todo 40 horas de curso envolvendo aulas teóricas e práticas. As participantes
receberão certificados. Todo o material utilizado foi fornecido pelo Senar. O curso está sendo
ministrado por Tereza Raquel Alves Cuba de Faria, instrutora do Senar de Juiz de Fora.
O curso está sendo realizado graças a uma parceria do Governo Municipal, através da
Diretoria de Serviços ao Educando, da Secretaria de Educação e Esportes com o Senar/Minas.
As aulas estão acontecendo no Caic. Segundo Zeli Moreira de Paiva, da Diretoria de Serviço ao
Educando, esta é mais uma oportunidade que as profissionais estão tendo para se qualificarem ainda mais.
“O curso é importante porque está esclarecendo muitas dúvidas. E o aprendizado nos
ajudará no nosso dia-a-dia. Não só no trabalho, mas em nossa vida pessoal”, relatou Eliana
Lúcia Ferreira Turchette, da Escola Alberto Correia. (Márcio Cleber)

ASDEF
A Associação Regional de Pessoas Portadoras de Deficiência
Física de Barbacena (Asdef) promove sorteio de prêmios marcado para o dia 20 de outubro, pela Loteria Federal. Os bilhetes
estão sendo vendidos entre R$ 5,00 e R$ 500,00. Entre os prêmios, estão um carro, duas motos e televisores. A renda será revertida para a entidade. Mais informações podem ser obtidas
pelo telefone 3331-0306.
NÔMADE
A Cia. Elas por Elas apresenta a peça Nômade no Gino’s il
Candelabro, nos dias 28 e 29 de setembro. A apresentação é
uma mistura de música e teatro e visitará, também, as cidades
de São João del-Rei, Juiz de Fora, Belo Horizonte e São Paulo. A
Cia. Elas por Elas foi criada em 2005 e já se apresentou em
várias cidades do Estado.
LIVRO
A estudante do 7º período do curso de Psicologia da Unipac,
Eltânia André, acaba de lançar um livro de contos intitulado
“Meu nome agora é Jaque”. A obra reúne histórias narradas
por um personagem da zona rural e está sendo vendida nas
principais livrarias e bancas da cidade. Além de Barbacena, o
livro será vendido também em Belo Horizonte, Cataguases e
Conselheiro Lafaiete.
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As histórias de Cipotânea na
ótica de José Geraldo Heleno

Secretaria de Governo / Júlio Batista

Escritor lança livro com
histórias da pitoresca
cidade; evento conta com
apoio da Fundação
Municipal de Cultura

O escritor José Geraldo Heleno

Depois de Café Carinho (1996) e de O Santuário (1996), o escritor José Geraldo Heleno,
membro da Academia Barbacenense de Letras,
vai lançar o seu terceiro livro: Cipotânea: falafeio, fala-bonito. O livro, com 232 páginas, que
foi publicado pela Maza Editora, de Belo Horizonte, terá sua noite de autógrafos no Gino´s,
dia 19 de setembro, uma quarta-feira. JGHeleno, como é mais conhecido, professor de literatura, residiu muitos anos em Belo Horizonte,
tendo concluído recentemente, na USP, a sua
tese de doutorado: Hércules no Eta: uma tragédia estóica de Sêneca. O lançamento tem o apoio
da Academia Barbacenense de Letras e da Fundação Municipal de Cultura “Professor Agenor
Soares de Moura”.
Cipotânea: fala-feio, fala-bonito é uma história da cidade de Cipotânea e região, escrita
com base em informações colhidas em 105 entrevistas, realizadas entre os anos de 1992 e
1998. O conteúdo constitui-se especialmente
dos episódios ocorridos na região durante o século XX. “O livro pode ser definido como uma
tentativa de encontrar, nos atos da comunidade, um sentido social e histórico, a partir de fatos aparentemente dispersos e desconexos, ocorridos entre os anos de 1900 e 2000”, disse Heleno. Outra preocupação do autor foi inverter o
sentido das forças políticas que atuaram na comunidade cipotanense no período enfocado.
Enquanto a tradição histórica vê as pequenas
comunidades, como a de Cipotânea, apenas
como satélites que caminham a reboque dos
grandes centros, que lhes impõem os valores e
as tendências políticas, o autor aqui procura
ver o movimento político da comunidade como
algo positivo.
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Evento marca luta
contra preconceito
Semana de 3 a 9 de setembro
reverenciou mundo sem racismo,
machismo e homofobia
A 3ª Semana de Diversidade Sexual, aconteceu em Barbacena, de 3 a 9 de setembro, com
vários eventos. A organização foi do Movimento Gay de Barbacena e teve como tema este
ano “Por um Mundo sem Racismo, Machismo
e Homofobia”. O encontro constou da exibição de filmes, mesa-redonda, shows e uma parada. A abertura aconteceu no dia 3 de setembro, segunda-feira, com a montagem do estande informativo na Praça do Rosário e, à noite,
mostra de cinema no anfiteatro da Escola
Agrotécnica, com temáticas referentes à orientação sexual. Na terça-feira, mais uma mostra de cinema, focando a homossexualidade
com o objetivo de sensibilizar e rever conceitos.
Na quarta-feira, foi realizada uma mesa-redonda com eixos temáticos referentes à orientação sexual no anfiteatro da Escola Agrotécnica, com a participação de representantes de
outros movimentos sociais GLBT, abordando
segurança pública, direitos, diversidade sexual e prevenção DST/AIDS. Na quinta e na sexta-feira o evento continuou com festas e encontros. A programação prossegui com a Parada Gay, realizada na rua Olegário Maciel,
no final da tarde de domingo, que reuniu milhares de pessoas, com a festa prosseguindo
na Praça da Estação, com shows musicais e
apresentações culturais durante toda a noite.
Participaram representantes de vários movimentos gays de Minas Gerais, como das cidades de Belo Horizonte, Juiz de Fora, São João
del-Rei e Barroso.

Quarta à sábado: 13h00 às 17h00 - Domingo: 13h00 às 16h00
Estrada do Faria s/nº - Bairro Monte Mário
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GOVERNO em AÇÃO
MÁRCIO CLEBER

Fotos: César Carneiro - Júlio Batista - Divulgação

VISITA
Apresentação do Hino de Barbacena pelos alunos da Escola Municipal Sebastião Francisco do
Vale, na visita do prefeito Martim Andrada à escola.

PREVENÇÃO
Quem recebeu a equipe da Sala Verde Loucos
pelo Meio Ambiente na última semana foi a Escola Estadual Lions. Para os alunos maiores foi
ministrada uma palestra. Para as crianças menores foi exibido um filme educativo e, no final, eles
participaram da pescaria ecológica que teve como
tema “Lixo e reciclagem”. Foram doadas para a
escola duas lixeiras para a coleta seletiva de papel e plástico.

AVENIDA SANITÁRIA
Seguem a todo vapor as obras de construção da Avenida Sanitária.
MEIO AMBIENTE
A Sala Verde esteve, no dia 31, participando de uma
visita técnica à Fundação Ezequiel Dias, em Belo Horizonte. Primeiro aconteceu uma palestra sobre animais
peçonhentos e depois uma visita ao museu quando
puderam saber mais sobre captura e manipulação de
serpentes. Além de integrantes da Sala Verte, também
estiveram presentes policiais da 13ª Cia. Independente
de Meio Ambiente e Trânsito, alunos da Escola Agrotécnica Federal de Barbacena, da Escola Estadual Amilcar Savassi e Colégio Aplicação e representantes da
Associação Juventude Verde. O evento foi uma parceria da Sala Verde com a 13ª Companhia.

CALÇAMENTO
A Secretaria de Infra-estrutura e Política Urbana
iniciou na última semana os trabalhos de calçamento da rua Jucelino Antônio de Faria, no distrito de Correia de Almeida. A obra está atendendo a
uma antiga reivindicação dos moradores.
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PODER EXECUTIVO
Prefeito: Martim Francisco Borges de Andrada
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
E RECURSOS HUMANOS

DEPARTAMENTO MUNICIPAL
DE SAÚDE PÚBLICA – DEMASP
Diretor: Fernando Maluf Wutke

Secretário: Ian de Araújo Beschoren

Extrato de Portarias

O SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS, no uso das atribuições que lhe foram conferidas pelo Decreto Municipal nº 5.725, de 20 de fevereiro de
2006, e com base no Parecer 334/2007, exarado pela Advocacia Geral do Município no
Processo Funcional 5005/99, Resolve:
Portaria nº. 073 - Conceder Progressão Funcional, com fundamento no art. 33 da Lei nº
3330, de 27 de junho 1996, à servidora Maria Angélica Ottoni Ferreira Givisiez, ocupante
do cargo Professor, nível P1A, do Quadro de Servidores Públicos do Município, para P2A.
Barbacena, 08 de agosto de 2007.
Portaria nº 074 - Conceder Progressão Funcional, com fundamento no art. 33 da Lei nº
3330, de 27 de junho 1996, à servidora Nivia de Fátima Oliveira Campos, ocupante do cargo
Professor, nível P1A, do Quadro de Servidores Públicos do Município, para P2A. Barbacena,
08 de agosto de 2007.
Portaria nº 075 - Conceder Ascensão Funcional, com fundamento no art. 30 da Lei nº 3245,
de 13 de dezembro de 1995, à servidora Claudia Verônica Rezende Campos, ocupante do
cargo público de Auxiliar de Serviços Gerais, nível A-3, do Quadro de Servidores Públicos
do Município, para o nível B-7. Barbacena, 08 de agosto de 2007.
Portaria nº 076 - Conceder Ascensão Funcional, com fundamento no art. 30 da Lei nº 3245,
de 13 de dezembro de 1995, à servidora Maria Denísia Ferreira, ocupante do cargo
público de Cantineira, nível A-1, do Quadro de Servidores Públicos do Município, para o
nível B-5. Barbacena, 10 de setembro de 2007.
Portaria nº 077 - Conceder progressão funcional, com fundamento no artigo 33 da Lei 3330
de 27 de junho de 1996, à servidora Shirley do Livramento Campos, ocupante do cargo
público de Técnico em Educação, do Quadro dos Servidores Públicos do Município, para
T2A. Barbacena, 10 de setembro de 2007.
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

O DIRETOR GERAL 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,
Resolve:
Portaria nº 24/07 - Concede aposentadoria por invalidez ao servidor José Adilson Ribeiro,
e dá outras providências. Art. 1º - Conceder aposentadoria por invalidez com proventos
integrais ao servidor JOSÉ ADILSON RIBEIRO, matrícula 2.959, portador do CPF nº
506.305.477-34, ocupante do cargo de trabalhador braçal, classe A1 do Quadro de Servidores Públicos Municipais do DEMASP. Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de
sua publicação. Barbacena, MG, aos 27 de agosto de 2007.
Portaria nº 25/07 - Art. 1º - Conceder aposentadoria por invalidez com proventos integrais
ao servidor Sérgio Mauro Cândido, matrícula 051, portador do CPF nº 283.244.126-20,
ocupante do cargo de Atendente Administrativo, classe C-16 do Quadro de Servidores
Públicos Municipais do DEMASP. Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua
publicação. Barbacena, MG, aos 27 de agosto de 2007.
Portaria nº 26/07 - Art. 1º - Alterar a composição da Comissão de Reajustamento de
Preços do DEMASP, criada através da Portaria 04/06, que ficará a seguinte:
1-Mário Wilson Candian matrícula 51.318; 2-Carlos Alberto Faria Gonzaga matrícula
51.306; e
3-Miguel Borges Lampert, matrícula nº 51.309. Art. 2º - A presidência da presente Comissão continuará a cargo do primeiro componente, podendo a Comissão de Reajustamento
de Preços apurar reajustes/reequilíbrio econômico financeiro dos Contratos do DEMASP,
nos termos da Lei 8.666/93. Art. 3º -Revogam-se as disposições contrárias. Barbacena,
27 de agosto de 2007.
Portaria nº 27/2007 - Art. 1º - Cancelar a licença sem vencimento da servidora TÂNEA
MARIA FERREIRA VIDAL matrícula 2.790, ocupante do cargo de Auxiliar de Enfermagem no Quadro dos Servidores Públicos Municipais do DEMASP, a partir de 01/09/2007.
Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. Barbacena, MG, aos 27
de agosto de 2007.

SECRETARIA MUNICIPAL DE
DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Secretário: Guaraci Gonçalves

Publique-se na forma da lei
José Augusto de Oliveira Penna Naves
Secretário Municipal de Governo, Coordenação Política e Gestão Estratégica
................................................................................................................................................

Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente
Presidente: Ilza das Graças Simões
Resolução do CMDCA Nº. 008/07 - “Aprovar a 1ª (Primeira) Nominata do Processo de
Escolha dos Membros do Conselho Tutelar de Barbacena – Triênio 2007/2010” O CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE – CMDCA,
no uso de suas competências legais e regimentais, conferidas pela Lei Federal nº. 8.069
de 13 de julho de 1990 e Lei Municipal Nº. 3.740 de 09 de abril de 2003, de acordo com o
Edital Nº. 001, Resolução Nº. 006/2007 do CMDCA e do Parecer favorável da Comissão
Organizadora do Processo de Escolha dos Membros do Conselho Tutelar de Barbacena
– Triênio 2007/2010, resolve: Art. 1º- Aprovar por unanimidade dos conselheiros a 1ª
Nominata com as Inscrições deferidas conforme Anexo I. Art. 2º - Os candidatos transcritos na 1ª Nominata, estão convocados para o Curso de Capacitação sobre o Estatuto da
Criança e do Adolescente – ECA, que se realizará no dia 20 de setembro de 2007, de 08
às 17 horas, no Auditório da antiga Clínica Angelina Ferreira e para a Prova de Conhecimento sobre o ECA, que acontecerá no dia 28 de setembro, de 09 às 12 horas, em local
a ser definido. Art. 3º - O candidato com inscrição indeferida por documentação incompleta
ou desacordo com a Lei Municipal nº. 3.740/03, poderá entrar com recurso na Secretaria
Municipal de Desenvolvimento Social, dirigido ao CMDCA, até o dia 12 de setembro. Art.
4º- O Curso de Capacitação do Processo de Escolha dos Membros do Conselho Tutelar
de Barbacena – Triênio 2007/2010 é extensivo aos candidatos com inscrição aprovada
após julgamento dos recursos cabíveis e Conselheiros do CMDCA de Barbacena, gestão
2007/2009. Art. 5º - Esta resolução entra em vigor na presente data. Barbacena, 04 de
setembro de 2007.

Resolução do CMDCA Nº. 009/07 - “Dispõe sobre Plano de Ação do Conselho Municipal
dos Direitos da Criança e do Adolescente para 207/2008.” O CONSELHO MUNICIPAL
DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE – CMDCA, no uso de suas competências legais e regimentais, conferidas pela Lei Municipal Nº. 3.740 de 09 de abril de
2003, considerando a necessidade de definição do Plano de Ação para atendimento da
criança e do adolescente de Barbacena MG, gestão 2007/2008; para dar continuidade à
sua aplicação, resolve: Artigo 1º - Priorizar como Políticas Públicas

PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE BARBACENA
Presidente: José Higino Ferreira
Prorrogação de Contrato de Fornecimento de Combustível(gasolina comum) - CartaConvite nº 004/2006 - Processo nº 020/2006 - Contrato nº 005/2006 - Contratante: Câmara
Municipal de Barbacena - Contratada: Apec Veículos S/A - Posto Pelicano II - Prazo: 01/
09/2007 a 31/12/2007 - Venda por litro de gasolina: R$ 2,54(dois reais e cinquenta e quatro
centavos) - Barbacena, 1º de setembro de 2007
Publique-se na forma da lei
José Augusto de Oliveira Penna Naves
Secretário Municipal de Governo, Coordenação Política e Gestão Estratégica
.......................................................................................................................................................

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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Arquivo

Obra “Efemérides Mineiras” destaca participação de barbacenense
em exposição em Paris e a morte de Saint-Hilaire
A obra “Efemérides Mineiras”, de
José Pedro Xavier da Veiga, que abrange
o período de 1664 a 1897, tem vários destaques sobre fatos que repercutiram ou
aconteceram na região de Barbacena.
Entre eles estão a posse de Crispim Jacques Bias Fortes na presidência do Estado (1894), a morte do cientista e viajante
francês Auguste de Saint-Hilaire (1853),
que por mais de uma ocasião esteve em
Barbacena e região realizando pesquisas,
o número de escravos sexagenários em
Barbacena no ano de 1885 e a participação de um barbacenense, o industrial F.
J. Lepage, na Exposição Universal de
Paris no ano de 1889, na qual recebeu o
grande prêmio por uma ampla coleção
de madeiras.
As efemérides do mês de setembro
4 de setembro
1796 - Principiam em Sabará as festas determinadas pelo Senado da Câmara em regozijo ao nascimento do Príncipe da Beira, cuja notícia recebera a 16
de junho (quase três meses antes) por
ofício do Governador Visconde de Barbacena, deliberando desde logo fazer
mais tarde a comemoração do “feliz e
glorioso sucesso”, para que ela fosse
pomposa. (...)
7 de setembro
1856 - Instalação oficial da cidade de
Juiz de Fora
1894 - Perante o Tribunal da Relação
de Ouro Preto toma posse de seu cargo o
Exmo. Sr. Dr. Crispim Jacques Bias Fortes, Presidente do Estado. Ao ato, que
esteve muito solene, assistiram os altos
funcionários estaduais e federais da cidade e muitas outras pessoas gradas.
9 de setembro
1789 - Portaria do Governador da Capitania, Visconde de Barbacena, mandando sequestrar todos os bens pertencentes ao Dr. Inácio José de Alvarenga
Peixoto, implicado na devassa aberta
contra os Inconfidentes, e que se achavam em poder de suas desventurada esposa, a poetisa mineira D. Bárbara Heliodora Guilhermina da Silveira (...).
18 de setembro
1896 - Lei mineira nº 200. Autoriza o
governo a mandar estudar as condições
que tornam a Zona da Mata constante-

mente vitimada por moléstias infecto-contagiosas, nomeando uma comissão de médicos e
engenheiros para organizar um plano de defesa sanitária etc.
19 de setembro
1855 - Em virtude da lei imperial nº 842,
desta data, é a província de Minas Gerais dividida em vinte distritos eleitorais, a saber:
1º distrito - sede Ouro Preto (...); 17º distrito - Barbacena (...)
Cada distrito elegia um deputado geral e
dois deputados provinciais. Até esta reforma proposta, defendida e conseguida pelo gabinete presidido pelo Marquês de Paraná - as eleições de deputados, tanto à Assembléia Geral
Legislativa como às Assembléias Legislativas
Provinciais, eram feitas por todo o eleitorado
das províncias, em listas completas.
20 de setembro
1718 - Resolução régia criando a freguesia
da Conceição da Ibitipoca.
1761 - Mais três pessoas da capitania de
Minas Gerais (e uma delas nascida) foram neste dia, entre outros condenados, vítimas da
implacável inquisição de Lisboa. A duas dessas vítimas condenadas, ambas a degredo por
dois anos para Castro Marim, atribuiu aquele
negregado tribunal crimes singularíssimos: à
primeira, Antônio Corrêa de Aguiar, de 36 anos,
pintor, preto, escravo, africano, morador no
arraial da Conceição do Serro, “por dar duas
partículas que se diziam sagradas” (sic) e à
segunda, Salvador Carneiro Serra, pardo, solteiro, de 33 anos, natural de Minas Gerais e
morador no termo da Vila do Príncipe, “por
trazer consigo duas partículas, na consideração de que eram sagradas” (sic).
A terceira das aludidas vítimas deste auto
de fé (esta por crime de bigamia, seja dito por
amor à verdade) foi Clemente da Fonseca e Silva, pardo, alfaiate, natural do arraial de Santo
Antônio do Bom Retiro, comarca de Sabará, e
morador no arraial de Paracatu. Condenado a
açoites e seis anos de galés.
21 de setembro
1822 - Independência ou morte! Um aviso
desta data, expedido em nome de D. Pedro I ao
Governo Provisório de Minas Gerais, providencia a respeito dos indivíduos dissidentes da
grande causa da independência política do
Brasil; e envia àquele Governo cópia do decreto
que ordena que aqueles que abraçarem a dita
causa e estiverem prontos a defendê-la usem
por distinção de uma flor verde dentro de um
ângulo de ouro, no braço esquerdo, com a le-

genda Independência ou Morte!
27 de setembro
1664 - Fernão Dias Paes Leme e as esmeraldas. Uma carta régia (de D. Afonso VI) na presente data dirigida ao célebre sertanista Fernão
Dias Paes Leme elogia os grandes serviços por
ele prestados em suas entradas através de ínvios sertões, pelas mais remotas paragens do território mineiro, em busca de esmeraldas e outras preciosidades minerais. (...).
28 de setembro
1885 - Promulgação da lei imperial nº 3.270.
(...). A nova lei de 28 de setembro, regulando a
extinção gradual do elemento servil, consagrava, como o maior dos benefícios por ela outorgados a essa classe infeliz, o princípio da libertação dos sexagenários, e por meio de outras
providências desenvolvia a ação legal redentora dos demais escravos. Conforme se verifica
pelo relatório do Presidente da República, desembargador Francisco de Faria Lemos, de 4 de
maio de 1886, os escravos sexagenários então
existentes em Minas Gerais e aos quais desde
logo aproveitou o benefício da lei nº 3.270 eram
em número de 18.508, assim distribuídos por
municípios:
(...) Barbacena... 402; São José del Rei... 239;
Santa Bárbara... 140; Ouro Preto... 246; São João
del Rei... 253; Juiz de Fora... 1.744; Mariana...
492 (...).
29 de setembro
1889 - Realiza-se em Paris a distribuição dos
prêmios conferidos a produtores, industriais,
institutos, associações, etc, que concorreram à
esplendorosa Exposição Universal aberta naquela grande capital, em maio deste ano.
Minas Gerais também se fez representar ali
por produtos de diversos expositores, tendo sido
de todas as províncias do Brasil a que maior
número de prêmios obteve. Couberam-lhe muitas medalhas de ouro, prata e bronze, algumas
menções honrosas e ainda dois grandes prêmios considerados dos de suprema recompensa:
um conferido à Escola de Minas de Ouro Preto
e outro à Comissão Central da província, instituída para promover a sua representação naquela opulentíssima e importante desta industrial. Estes prêmios especiais e de honra foram
conferidos pelas magníficas coleções mineralógicas apresentadas pela Escola de Minas e pela
referida Comissão.
Também coube a um industrial de Minas
(o Sr. F. J. Lepage, de Barbacena) um grande
prêmio, tendo sido ele, entre todos os expositores particulares do Brasil, o único que conse-

O cientista Saint-Hilaire
guiu semelhante distinção, obtida por
uma rica e variada coleção de madeiras
que apresentou.
Foram geralmente apreciadas e admiradas na Exposição Universal de Paris as coleções mineralógicas da província, já pela importância, variedade e beleza das mostras, já pelo método rigoroso e esmerado das respectivas classificações.
30 de setembro
1853 - Auguste de Saint Hilaire. Morre na presente data em Orléans (França)
este notável viajante naturalista francês,
nascido na mesma cidade a 4 de outubro de 1779. Em companhia do Duque
de Luxembourg, embaixador de Luiz
XVIII, Saint-Hilaire veio para o Brasil,
chegando ao Rio de Janeiro a 30 de maio
de 1816. Durante seis anos percorreu as
províncias do Rio de Janeiro, Minas Gerais, Bahia (parte sul), São Paulo (inclusive a comarca de Curitiba, atual estado
do Paraná), Santa Catarina, Rio Grande
do Sul, Ciplastina (atualmente Estado
Oriental), e Paraguai. Regressou para a
Europa conduzindo magníficas e grandes coleções de plantas, mamíferos, insetos, répteis, peixes e minerais (...). Nas
obras de Saint-Hilaire, o Brasil - e do Brasil especialmente Minas Gerais - teve a
parte principal. Quatro de seus belos
volumes foram quase inteiramente dedicados à terra mineira (...). Nenhum
estrangeiro ilustre, de quantos têm nos
visitado, tratou melhor e com mais justiça de nossa terra. Viajando por ela mais
que nenhum outro, estudou-lhe atentamente a flora como botânico exímio, a
mineralogia e zoologia com proficiência
e solicitude, os usos e costumes como
observador ilustrado, sagacíssimo e benévolo, sem deixar jamais de ser verdadeiro. (...).

