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Festa das Rosas começa no dia 11
Principal novidade deste ano é a participação direta da Abarflores na organização
Destaques musicais são Skank e a dupla sertaneja Zezé di Camargo & Luciano PÁGINA 7

Sebrae lança
Prêmio Prefeito
Empreendedor
em Barbacena

Governo Municipal e Caixa
entregam Residencial
São Bento à população

Por um trânsito
mais responsável
O Governo Municipal, por intermédio
da Sutrans, realizou, na última semana,
uma campanha educativa contra a ingestão excessiva de bebidas alcoólicas
por parte dos motoristas. Agentes de
trânsito percorreram os principais bares
da cidade com o objetivo de conscientizar as pessoas sobre os riscos que a mistura entre álcool e volante oferece.
PÁGINA 4

O Governo Municipal, em parceria com a Caixa Econômica Federal
(CEF), entregou, na sexta-feira, 21, as chaves do Residencial São Bento,
conjunto habitacional construído dentro do Plano de Arrendamento
Residencial (PAR). A entrega aconteceu no próprio empreendimento, no bairro Valentim Prenassi.
PÁGINA 3

Secretaria de Governo / César Carneiro

Fundac participa
de encontro de
bibliotecas
públicas

Solenidade foi realizada no salão de
convenções do Hotel Grogotó. Premiado na última edição, o prefeito
Martim Andrada anunciou que
Barbacena participará novamente
este ano, com o projeto de revitalização do centro.
PÁGINA 5

Secretaria de Governo / César Carneiro

O prefeito Martim Andrada destacou em sua fala os
ganhos que o m unicípio tem ao participar do prêmio

Conjunto habitacional, no bairro Valentim Prenassi, vai beneficiar 200 famílias

Uma delegação de Barbacena, representando o Governo Municipal e coordenada pela presidente da Fundação Municipal de Cultura, professora Zenaide Vieira Maia, participa esta semana do 2º
Encontro de Bibliotecas Públicas do Estado de Minas Gerais. O evento acontece
nos dias 26, 27 e 28 de setembro, na Universidade Federal de São João del-Rei.
PÁGINA 12

Tecnoflor debate avanços no pólo floricultor
PÁGINA 6
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Candidatos a vagas no
Conselho Tutelar participam de curso
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O curso integra a
primeira etapa do
processo que vai
eleger os novos
conselheiros para os
próximos três anos
Os 43 candidatos inscritos para
concorrer a cinco vagas de conselheiros do Conselho Tutelar participaram na quinta-feira, dia 20, de
um curso de capacitação, quando
tiveram a oportunidade de conhecer de perto o Estatuto da Criança e
do Adolescente (Eca) e as atribuições do Conselho Tutelar, que está
ligado ao Conselho Municipal dos
Direitos da Criança e do Adolescente. O curso é a primeira etapa
do processo que vai eleger os no-

O promotor Flávio Barra e a assistente social Isabel Rocha ministraram o curso

vos conselheiros para os próximos três
anos.
O curso foi ministrado pelo promotor de Justiça da Infância e Juventude,
Flávio Barra Rocha; pela assistente Social do Tribunal de Justiça de Minas Ge-

rais, Isabel Rocha Simão e Silva e por
Belkiss Eriana Amaral de Souza, da Secretaria Estadual de Desenvolvimento
Social (Sedese), regional São João del-Rei.
“É importante os candidatos passarem por esse curso de capacitação por-

que terão a oportunidade de conhecer a função de um Conselho Tutelar e avaliar se realmente é este o
caminho que querem seguir”, destacou Flávio Barra.
A próxima fase será a prova de
conhecimentos que acontecerá nesta sexta-feira, 28. No mês de outubro, será realizada a última etapa,
que é a eleição, quando todas as
pessoas que votam em Barbacena
poderão participar escolhendo o
seu candidato. Só participarão da
eleição os candidatos que obtiverem 70% de acerto na prova de conhecimentos.
O curso foi organizado pelo
Governo Municipal, através da
Secretaria de Desenvolvimento Social, em parceria com o Ministério
Público e a Secretaria Estadual de
Desenvolvimento Social da Regional São João del-Rei.

13ª Região da Polícia Militar completa dois anos
Sediada em Barbacena, 13ª RPM atende a 56 municípios do Campo das Vertentes e Zona da Mata

Martim Andrada recebendo o certificado das mãos do comandante da 13ªRPM, coronel Geraldo Magela

Várias homenagens marcaram as comemorações de dois
anos de instalação da 13ª Região da Polícia Militar (RPM),
completados na quarta-feira, dia 19. As festividades aconteceram no auditório da Faculdade de Medicina. O prefeito
Martim Andrada recebeu o certificado de “Amigo da 13ª
RPM”. Ele foi uma das dezessete pessoas entre autoridades e
personalidades contempladas com o certificado.
“A homenagem foi uma forma de reconhecermos os relevantes trabalhos que essas pessoas prestam para a comunidade. A participação da sociedade é muito importante para
que a polícia militar possa desenvolver um trabalho com
mais qualidade”, comentou o comandante da 13ª RPM, coronel Geraldo Magela Moreira de Freitas.
Profissionais de vários setores da corporação militar que
compõe a 13ª RPM e funcionários e alunos do Colégio Tiradentes foram contemplados com o certificado “Destaque profissional”. No total, foram homenageadas 114 pessoas. Dentro da cerimônia do seu aniversário, a 13ª RPM assinou dois
planos de trabalho, um com a Fundação João Pinheiro, de
Belo Horizonte, e o outro com o Centro de Estudos Aprendiz.
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Governo e Caixa entregam
Residencial São Bento à população
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Chaves do conjunto habitacional foram entregues aos arrendatários na sexta-feira
Ronald Araújo

O Governo Municipal, em parceria com a Caixa Econômica Federal (CEF), entregou, na sexta-feira, 21, as chaves do Residencial São
Bento, conjunto habitacional construído dentro do Plano de Arrendamento Residencial (PAR). A entrega aconteceu no próprio empreendimento, no bairro Valentim Prenassi, e reuniu arrendatários, o prefeito Martim Andrada e o vice-presidente da Caixa, Carlos Gomes
Sampaio de Freitas. O ministro das
Comunicações, Hélio Costa e o deputado federal Reginaldo Lopes
também prestigiaram o evento.
Em sua fala, o prefeito Martim
Andrada lembrou que este é o segundo conjunto habitacional entregue em sua gestão e que, antes destes dois novos residenciais a cidade não recebia empreendimentos
deste porte há mais de duas décadas. “A Caixa Econômica Federal
tinha dificuldades de fechar parceria com o município antes de 2005,
mas em minha gestão ela é grande
parceira do Governo Municipal”,
disse. A parceria entre os governos
Municipal e Federal também foi
ressaltada pelo vice-presidente da
CEF, Carlos Gomes de Freitas e pelo
ministro Hélio Costa. “É somando
que a gente consegue trabalhar

Investimentos
em água e
esgoto podem
ser duplicados

Maria Zélia Dias recebeu as chaves de seu apartamento das mãos do prefeito Martim Andrada

melhor”, resumiu Freitas.
Para a construção do Residencial São
Bento, foram investidos mais de R$ 5
milhões e o município renunciou à cobrança de impostos da obra, facilitando
a entrega de mais 200 apartamentos para
a população. Somados aos 160 apartamentos do Parque do Professor, entregues em dezembro de 2006, já são 360

Secretaria de Governo / Júlio Batista

Futuros moradores do residencial e
autoridades acompanharam a solenidade
de entrega do conjunto habitacional

novas moradas em menos de um ano.
Martim Andrada explicou ainda que o
residencial ganhou este nome em homenagem ao papa Bento XVI, que acabara
de substituir João Paulo II. “Precisávamos dar um nome ao conjunto habitacional e foi logo na época do falecimento
do papa João Paulo II e da posse de Bento XVI”, declarou.
Para os arrendatários, o momento é
de emoção pela realização do sonho da
casa própria. “Finalmente, chegou o dia.
Quero agradecer ao prefeito pelo que ele
fez pra gente”, disse Maria Zélia Dias,
bastante emocionada.
O residencial é composto por dez blocos de 20 apartamentos cada e os imóveis, com área privativa de 36 m², têm
custo estimado em R$ 27.900,00. Segundo a Redentor, empresa responsável pela
administração do conjunto, ainda restam pouco mais de 100 unidades para
venda. Os interessados devem procurar
a Caixa em horário comercial, de segunda a sexta-feira.

Depois de acertar um convênio
com o Governo do Estado que prevê o investimento de quase R$ 30
milhões no abastecimento de água
e tratamento do esgoto da cidade, o
prefeito Martim Andrada poderá
conseguir mais verba para este fim,
desta vez junto ao Governo Federal. Durante sua estada na cidade,
o Ministro das Comunicações, Hélio Costa, se comprometeu a conseguir a liberação de outros R$ 30
milhões para investir no saneamento básico e abastecimento de
água de Barbacena, em um prazo
máximo de 90 dias.
Esta é a segunda vez que o Ministro Hélio Costa promete a liberação dos recursos para Barbacena. Há cerca de dois meses, através
de um vereador na Câmara Municipal, a possibilidade de o Ministro garantir recursos junto ao Governo Federal já havia sido levantada.
O prefeito Martim Andrada disse que aceitará prontamente os recursos, que se somarão aos outros
quase R$ 30 milhões que já foram
disponibilizados pelo Governador
Aécio Neves, possibilitando, assim,
a solução definitiva dos problemas
de abastecimento e saneamento
básico em Barbacena. Ele aguarda
uma sinalização objetiva do Ministro para preparar a documentação
necessária para a assinatura do
convênio com a União.
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Campanha de doação de medula óssea
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Material colhido foi encaminhado para análise em Juiz de Fora e os resultados
serão repassados para o cadastro nacional
Fotos: Secretaria de Governo / César Carneiro

“Barbacena solidária: doe medula sem medo”. Esse foi o tema
da campanha de doação de medula óssea que aconteceu em Barbacena no sábado, dia 22, e que atraiu
pessoas de várias cidades da região.
Esta foi a segunda vez que a campanha aconteceu na cidade. A primeira foi no ano de 2005, quando
aproximadamente 480 pessoas fizeram doação. Este ano foram conseguidas 1.290 doações.
Antes de fazerem a doação, as
pessoas assistiram a uma palestra
para obter melhores esclarecimentos sobre o que iriam fazer e sobre a
importância do ato. Vinte pessoas
atuaram no trabalho de coleta e três
ministraram palestras. Outras realizaram panfletagem pela cidade,
convocando as pessoas a participarem da campanha.
O material colhido é encaminhado para análise em Juiz de Fora
e os resultados são repassados para
o cadastro nacional. A chance de

Vanda de Paula Santos praticando um ato de solidariedade

quem precisa da doação de encontrar um doador compatível é de
uma pessoa em cada 100 mil. Para
ser doadora, uma pessoa precisa
ter idade entre 18 e 55 anos, além
de possuir boa saúde.
Em Barbacena, os trabalhos foram organizados pela Associação
de Apoio às Pessoas Portadoras de
Câncer e seu Familiar juntamente
com o Hemominas de Juiz de Fora,
o Governo Municipal, através do
Demasp, a Gerência Regional de
Saúde e vários laboratórios.
Durante a semana, a associação
promoveu várias palestras com o
intuito de fornecer esclarecimentos
sobre os diversos tipos de câncer e
como agir diante da doença. Segundo a presidente da associação, Rosângela Sueli Ribeiro, a falta de informação é um problema que dificulta a busca de tratamento por
parte de pessoas portadoras, de
seus familiares e da própria população.

Por um trânsito mais responsável
Agentes de trânsito percorreram bares da cidade na noite de sexta-feira buscando conscientizar as
pessoas sobre os riscos oferecidos pela mistura entre bebidas e volante
Foi com muita tranqüilidade e sem nenhuma restrição que a equipe de agentes
de trânsito do Governo Municipal efetivou
a campanha educativa contra o abuso do
álcool nos bares da cidade, na noite da última sexta-feira, 21. A iniciativa teve como
principal objetivo conscientizar a todos
sobre os riscos que o consumo exagerado
de bebidas alcoólicas pode oferecer à integridade física das pessoas. A campanha
fez parte da Semana Nacional de Trânsito,
iniciada no dia 18 e encerrada na terça-feira, 25.
Para as pessoas abordadas nos bares, a
campanha, inédita em Barbacena, é muito
interessante e deveria ter continuidade. “O
teste deveria ser obrigatório e feito sempre”,
disse o comerciante Marcos Mariano, que
aceitou fazer o teste do bafômetro. Os agen-

tes utilizaram bafômetros descartáveis para
apontar a graduação alcoólica ingerida pela
pessoa e distribuíram porta-copos com mensagens contra o abuso de bebidas.
Os proprietários dos bares visitados
também aprovaram a iniciativa. ‘Este é um
incentivo para que não aconteçam acidentes. Espero que continue esta campanha”,
definiu José Marcelo de Oliveira. Segundo
o superintendente da Sutrans, Paulo Duarte, o trabalho é meramente educativo e não
teve como finalidade a punição em casos
de excessos. “Queremos orientar e alertar
os freqüentadores de bares sobre a combinação perigosa de bebida e volante”, disse,
lembrando que a campanha é comum em
grandes centros, como Belo Horizonte, São
Paulo e Rio de Janeiro.

Agentes entregaram panfletos educativos em bares da cidade

5
Prêmio Prefeito Empreendedor
é lançado em Barbacena
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Pela primeira vez em seis anos, solenidades de lançamento foram
realizadas também em cidades do interior
Incentivar o empreendedorismo nas administrações públicas e
dar visibilidade aos municípios.
Estas são as metas do Prêmio Prefeito Empreendedor Juscelino Kubitschek, criado em 2001 pelo Sebrae e que chega à quinta edição
com novidades, como o lançamento em diversas cidades.
Um dos municípios beneficiados com esta descentralização foi
Barbacena, que recebeu, na segunda-feira, 24, no salão de convenções
do Hotel Grogotó, a solenidade de
lançamento do prêmio. Os motivos
pela escolha de Barbacena, segundo representantes do Sebrae, foram
o empenho do técnico responsável
pelo escritório regional, Felipe Alvim e o desempenho do município, representado pelo prefeito
Martim Andrada, na última edição, quando a cidade foi uma das
premiadas na etapa estadual com
o projeto de revitalização do setor
floricultor.
Outras novidades para este ano
são as parcerias firmadas com o
Governo do Estado, através da Secretaria de Desenvolvimento Regional e Política Urbana e com a Associação dos Municípios Mineiros
(AMM) e a criação de curso de elaboração de projetos. “Muitos municípios encontravam dificuldades
para entregar os projetos”, explica
o coordenador estadual do prêmio,
Cássio Duarte.
Para o prefeito Martim Andrada, a iniciativa do Sebrae, além de
incentivar o empreendedorismo,
contribui para o desenvolvimento
dos municípios participantes, gerando emprego e renda. “Os administradores públicos municipais
precisam ser ousados e empreendedores. Caso contrário, não realizam nada. E quem ganha com isto
é a população, que vê grandes empreendimentos serem realizados”,
disse, lembrando que Barbacena
participará mais uma vez, inscre-

Secretaria de Governo / César Carneiro

A solenidade, realizada no Hotel Grogotó, reuniu autoridades de diversos municípios da região

vendo o projeto de revitalização do centro da cidade.
Também presente à solenidade, o prefeito de Barroso, Arnaud Napoleão, entende que o projeto é um estímulo aos
administradores municipais, que encontram muitas dificuldades na gestão dos
interesses públicos. “Os prefeitos hoje
precisam ser criativos e empreendedores, pois a distribuição de recursos é injusta e os municípios passam por muitos problemas”, disse.
Participaram ainda da solenidade
outros prefeitos da região, a assessora
técnica para regulação urbana da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional e Política Urbana, Alessandra
Carvalho; a gerente de políticas públicas do Sebrae, Nair Andrade; a gestora
da macrorregião leste do Sebrae, Eliane
Rosignoli; secretários municipais, vereadores e empresários de Barbacena e região.

Meta é a participação de
200 municípios em Minas
Em quatro edições, prêmio já recebeu quase
duas mil inscrições em todo o País
De acordo com o coordenador estadual do prêmio, Cássio Duarte, a meta
da organização é a participação de 200 municípios mineiros, o que representa
um grande salto em comparação à última edição, quando foram apenas 39
inscrições. Até o momento, já existem 50 municípios inscritos.
Nas quatro primeiras edições, o Prêmio Prefeito Empreendedor já teve, em
todo o País, 1.700 prefeituras inscritas, sendo 75 mil projetos envolvidos, o que
gerou 240 mil empregos, diretos e indiretos.
São premiados, no Estado, até cinco projetos temáticos, até três na avaliação
geral e mais um município participante do programa ProAcesso, do Governo
do Estado. Os vencedores vão para a etapa nacional, cuja solenidade de premiação acontecerá em abril de 2008.
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Encontro debate avanços no pólo floricultor
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Palestras, visitas técnicas e troca de experiências com produtores
de outros municípios marcam a 4ª edição do Tecnoflor
Secretaria de Governo / Júlio Batista

Projeto de
reestruturação mostra
crescimento do setor
Retomada da exportação para
a Europa é um dos resultados
econômicos da parceria entre Sebrae,
Governo Municipal e Abarflores

Mauricio Torres falou sobre o crescimento do mercado floricultor da Colômbia

Divulgação

Produtores de rosas e flores de Barbacena e região tiveram uma ótima
oportunidade no último final de semana para se atualizarem em relação às novas tendências do mercado.
Eles participaram do 4º Tecnoflor, encontro técnico realizado pelo Sebrae,
em parceria com o Governo Municipal e a Abarflores.
O evento constou de palestras, visitas a campos locais e trocas de experiências com produtores de outras
cidades. “Estamos fazendo de tudo
para que o setor de floricultura de Barbacena se recupere e agradecemos o
apoio do Sebrae e da prefeitura, que
tanto contribuem para isto”, declarou
o presidente da Abarflores, Cléber José
Moraes da Silva.
A abertura do evento aconteceu na
noite de quinta-feira, 20, no salão de
convenções do Master Plaza Hotel,
com palestras sobre o crescimento da
produção e exportação de rosas e flores da Colômbia e sobre pós-colheita
de rosas, ambas proferidas pelo especialista Carlos Mauricio Torres, colombiano que mora há seis anos no
Brasil e que se tornou produtor há um
ano, em Andradas, no sul do Estado.
Na sexta-feira, 21, os produtores
visitaram dois campos da região,
acompanhados por missões empresariais de Manhuaçu e de Belo Horizonte. No sábado, foi oferecido um
curso de arranjos florais pelos designers florais Carlos Weiss e JAB Passolini e mais duas palestras encerraram a programação.
Segundo o diretor do escritório regional do Sebrae em Barbacena, Felipe Alvim, “o evento é um marco para
a cidade e reforça a credibilidade do
amplo projeto de revitalização do setor de floricultura do município”. Projeto que também é fruto da parceria
entre o Sebrae, o Governo Municipal
e a Abarflores, entidades que buscam
recolocar Barbacena entre os principais produtores do ranking nacional.
O grande foco é a exportação, sobretudo para países europeus.

Produtores locais, acompanhados por missões empresariais de Manhuaçu e Belo
Horizonte, visitaram campos da região

O diretor do escritório regional do Sebrae em Barbacena, Felipe Alvim, apresentou, durante a quarta edição do Tecnoflor,
os resultados do Projeto de Reestruturação
do Pólo Floricultor de Barbacena. Este trabalho é fruto da ampla parceria firmada
entre o Sebrae, o Governo Municipal e a
Abarflores e tem como principal objetivo
elevar a participação das rosas e flores da
região no mercado nacional e fortalecer a
associação. O projeto envolve, além dos produtores de Barbacena, produtores de Alfredo Vasconcelos, Antônio Carlos, Carandaí,
Desterro do Melo e Ressaquinha.
Segundo Felipe Alvim, o projeto mostra
um grande avanço e números animadores,
indicando a recuperação do fôlego do pólo,
que passou por um momento de decadência no final dos anos 90 e início do século
XXI. De 2005 para cá, o setor se deparou
com uma nova realidade e, dentre os resultados apresentados, destacam-se o investimento em novas estufas; a retomada da exportação, sobretudo para a Europa; a divulgação do nome de Barbacena para todo
o País; o aumento de 120% da produtividade; o aumento do salário dos funcionários
ligados ao setor de floricultura (média de
R$ 500,00); a criação de um espaço coletivo
para os produtores e o aumento em 20% na
geração direta de empregos.
A gestora da macrorregião leste do Sebrae, Eliane Rosignoli, entende que o investimento no setor floricultor de Barbacena é
um reflexo da capacidade empreendedora
dos produtores locais. “O Sebrae acredita
no trabalho e apenas oferece condições para
melhorar cada vez mais o que tem sido desempenhado em Barbacena”, disse.
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Festa das Rosas começa no dia 11
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Principal novidade deste ano é a participação direta da Abarflores na organização
Secretaria de Governo / César Carneiro

A 40ª Festa das Rosas e Flores de Barbacena
será realizada entre os dias 11 e 14 de outubro e
terá, como principal novidade, a participação direta da Associação Barbacenense dos Produtores de
Rosas e Flores (Abarflores) na organização. O lançamento oficial da festa, um dos principais eventos do calendário turístico de toda a região, aconteceu na última sexta-feira, 21, no salão de convenções do Master Plaza Hotel, durante a realização
do 4º Tecnoflor.
Segundo o prefeito Martim Andrada, a participação da Abarflores na organização é mais um sinal do processo de revitalização da festa, iniciado
ainda em 2005. “A administração municipal não
produz flores e nada mais justo do que o empreendimento ser de quem realmente entende do negócio, que são os produtores”, disse, lembrando ainda da importância da modernização do evento. “A
Festa das Rosas tem uma grande tradição, mas é
preciso modernizá-la e renová-la, senão perderemos esta tradição. E era exatamente este envelhecimento da festa que vinha acontecendo em anos
anteriores, até 2005”.
Para o próximo ano, a intenção é entregar toda a
organização para a Abarflores e o Governo Municipal ficar apenas como parceiro. Esta iniciativa,
considerada por muitos como ousada e empreendedora, é semelhante à que o prefeito teve ao transferir a organização da Exposição Agropecuária para
o Sindicato Rural, que já assumiu a função na festa
deste ano, em maio.
DESFILE
Após a solenidade de lançamento da 40ª edição
da Festa das Rosas, os convidados se deslocaram
até o BQ Shopping, onde foi realizado o desfile de
moda ornamentado com flores da região. Realizado também nos últimos anos, o desfile apresenta
as candidatas ao título de Rainha das Rosas e tem
se tornado outra grande tradição na cidade.
As 14 candidatas e a atual rainha, Katiusci
Saiury Takahashi, desfilaram vestidas com flores
produzidas na região e foram apresentadas pelo
designer floral JAB Passolini. O desfile foi acompanhado pela patronesse deste ano, Mariane Pacheco, eleita primeira Rainha das Rosas, em 1968.
SHOWS
As atrações musicais da 40ª Festa das Rosas e
Flores serão a banda mineira Skank, que sobe ao
palco na quinta-feira, 11; a dupla sertaneja Zezé di
Camargo e Luciano, que fazem o show da sextafeira, 12; o cantor Rapazolla, no sábado, 13 e a dupla Adriano e Anderson, que encerra a festa, no
domingo, 14.

As candidatas ao título de Rainha das Rosas 2007 desfilaram com vestidos ornamentados com rosas da região

Governo e Abarflores assinam novo convênio
Objetivo é incrementar ainda mais a produção da região
O prefeito Martim Andrada e o presidente da
Abarflores, Cléber José Moraes da Silva, assinaram,
no lançamento da Festa das Rosas, no Master Plaza
Hotel, um convênio e um plano de trabalho que têm
como objetivo dar seqüência ao incentivo na produção de rosas e flores em Barbacena.
A parceria entre o poder público e os produtores,
que sempre tem o respaldo técnico do Sebrae, segundo Martim Andrada, é o melhor caminho para
a recuperação do pólo. “Queremos colocar Barbacena no primeiro lugar do ranking nacional de produção e exportação de rosas e flores”, definiu o prefeito.
Segundo ele, a parceria não se restringe apenas
ao fortalecimento do setor, mas é também um vetor
propulsor do desenvolvimento sócio-econômico do
município, gerando emprego e renda. Durante o
evento, o prefeito foi homenageado pelo presidente
da Abarflores, com a entrega de uma placa, em agradecimento e reconhecimento pelo apoio ao pólo floricultor de Barbacena.

Ronald Araújo

O presidente da Abarflores, Cléber José Moraes assina
o convênio, observado pelo prefeito Martim Andrada
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Escola Tony Marcos completa sete anos
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Fotos: Secretaria de Governo / César Carneiro

Comemoração
contou com
apresentação de
balé das alunas do
Projeto Tim
ArtEducAção
A sexta-feira, dia 21, foi especial para a Escola Municipal Tony
Marcos de Andrade, localizada no
bairro Nove de Março. Fundada
em 2000, a escola completou sete
anos, comemorados com as presenças de alunos, funcionários, comunidade e várias autoridades, além
da família de seu patrono.
A Banda do 9º Batalhão da Polícia Militar fez a abertura do evento, tocando o Hino Nacional e o
Hino de Barbacena. Em seguida,
aconteceram duas apresentações
musicais, fruto do Projeto Tim ArtEducAção, que é desenvolvido

A apresentação do balé do ArtEducAção atraiu um grande público

dentro da escola e coordenado em
Barbacena por Patrícia Campos.
Uma das novidades das comemorações foi a inauguração da galeria
de diretores contendo um quadro
com a fotografia de Márcia Auxiliadora Prenazzi, ex- diretora, e Adele Márcia Costa Paiva, atual diretora.
O padre José Custódio fez a bênção da escola e de todos os presentes, pedindo paz e união entre todos, para o crescimento educacional dos alunos. Estiveram presentes o secretário de Educação e Esportes, José Francisco Vidigal da Silveira e o vereador Amárilio de Andrade, pai do patrono da escola.
A escola atende atualmente 407
alunos distribuídos entre a Educação Infantil e o Ensino Fundamental (da 1ª a 8ª séries). Sua estrutura
envolve oito salas de aulas, uma
biblioteca, um refeitório, uma cozinha, sala dos professores, direção e
secretaria, banheiros e uma quadra.

Escolas encerram o Programa Semeando
Programa é fruto de uma parceria entre o Governo Municipal e o Sindicato Rural de Barbacena
Várias escolas encerraram, na última semana, os trabalhos do Programa
Semeando, que este ano teve como tema principal “Meio ambiente e segurança
alimentar”. O programa é coordenado pelo Senar Minas, e é desenvolvido em
parceria com as prefeituras e os sindicatos rurais.
Em Barbacena, uma das escolas a participar do programa foi a Yayá Moreira, que trabalhou com o tema proposto transversalmente, distribuindo informações sobre o meio ambiente em todas as disciplinas tradicionais. Na sextafeira, dia 21, a escola realizou o encerramento do projeto, em evento que contou
com a participação dos pais e integrantes da comunidade em geral. Os alunos
mostraram o que aprenderam através de peças teatrais e apresentações musicais.
Além de discutir os problemas ambientais e suas soluções com os alunos, o
projeto também prevê que a escola apresente um projeto e concorra a uma
premiação. Os alunos da Yayá Moreira desenvolveram o projeto de uma horta
suspensa. Antes de colocar a idéia em prática, os alunos participaram de várias atividades, como palestras, visitas a hortas na comunidade, plantio de árvores e pesquisas. Para a montagem do projeto, utilizaram garrafas pet e calças
jeans velhas, além de mudas de alface.
Na E. M. Sebastião Francisco do Vale, o encerramento dos trabalhos também aconteceu na sexta-feira, dia 21. No primeiro momento, teve a apresentação da peça teatral “A semente mágica”, de paródias e danças usando as músicas “Cio da Terra” e “Planeta Azul”. Depois foram realizadas, em sala de
aula, exposições com os trabalhos desenvolvidos durante o programa.

O encerramento do programa “Semeando” reuniu alunos, professores e pais
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GOVERNO em AÇÃO
MÁRCIO CLEBER

AVENIDA SANITÁRIA
Obras estão em ritmo acelerado. Na última
semana, a avenida Pereira Teixeira
foi liberada para o trânsito.

Fotos: Júlio Batista - Márcio Cleber - César Carneiro

CONSTRUÇÃO DE PONTE
As obras de construção da ponte que dá acesso à
comunidade Vargem dos Coxos, em Senhora das
Dores, já entrou em fase de encabeçamento e concretização dos três tubulões e também da construção de alas que darão mais segurança na estrutura da ponte. Segundo o secretário de Agricultura,
Pecuária e Abastecimento, Richard Rebouças, a
ponte, depois de pronta, trará mais segurança não
só para os veículos que transitam pelo local, mas
também para os pedestres, além da facilitar o escoamento de mercadorias. A ponte que existia foi
danificada pelas chuvas que caíram sobre a cidade no início deste ano.

OPERAÇÃO TAPA-BURACO
Rua Bárbara Heliodora

RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS
A Secretaria de Agricultura, Pecuária e Abastecimento terminou na última semana as ações de
melhorias da estrada José de Mora, que dá acesso
à Clínica da Mantiqueira, passando por várias
comunidades. Além de patrolamento e do levantamento do nível da estrada em alguns pontos,
foram construídos seis pontos de captação de água
pluvial. O trabalho foi desenvolvido em parceria
com a empresa Rivelli. “Agora podemos transitar com mais segurança e tranqüilidade. Ficou
muito bom o trabalho que foi realizado”, comentou o morador Vicente Cimino Carneiro.
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CAPACITAÇÃO
Depois de professores participarem do curso de
informática do programa Barbacena Digital, agora é a vez das diretoras da rede municipal de educação. O curso vem acontecendo em uma sala no
prédio da Secretaria de Administração e Recursos
Humanos.

DIA DA ÁRVORE
Os alunos da 7ª série do Ensino Fundamental da Escola Municipal Embaixador Martim Francisco, no Caic,
comemoraram o Dia da Árvore, na sexta-feira, dia 21, plantando uma palmeira imperial no estacionamento
da instituição. O plantio aconteceu sob a orientação do professor de história, Arnaldo José de Oliveira. Uma
placa alusiva ao evento, contendo o nome de todos os alunos que participaram, foi descerrada pelo padre
Alvim Valério, pároco da Igreja de São Pedro. A placa foi instalada em uma pedra histórica que pertence a
uma antiga casa demolida na rua Sete de Setembro.
Vários balões contendo sementes de girassol foram soltos com o intuito de florescer a região. O objetivo de
todo o trabalho foi resgatar nos alunos o dever de cuidar da natureza, fazendo-os entender que plantar e
cultivar uma árvore é um dever de todos. A primavera e o Dia da Juventude também foram assuntos das
comemorações.
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NOTAS

Lutadores de várias
cidades participam
do Revolution Fight

VISITA
O prefeito Martim Andrada recebeu, em seu
gabinete, na semana passada, o comandante da
Epcar, brigadeiro-do-ar Alvani Adão da Silva
(foto). Acompanharam a visita o secretário de
Governo, Coordenação Política e Gestão Estratégica, José Augusto Penna Naves, o secretário-geral do Gabinete da Governadoria, Davi Mendes
Saldanha, e o major Castro, também da Epcar.

SEMINÁRIO DE TRÂNSITO
A 13ª Companhia da Polícia Militar Independente de Meio Ambiente e Trânsito, comandada
pelo major Claudio Trevisani, promove, nesta
quinta-feira, 27, o Seminário de Trânsito do Campo das Vertentes, da Zona da Mata e da Zona
Metalúrgica. O evento, que começa às 8 horas e
vai até o final do dia, terá um ciclo de palestras,
todas voltadas para a questão da segurança no
trânsito e debates ao final dos turnos da manhã e
da tarde. Entre os palestrantes, estarão chefe do
Detran/MG, Oliveira Santiago Maciel, o secretário de Estado de Transportes e Obras Públicas,
Fuad Jorge Noman Filho e o diretor de Meio Ambiente da Polícia Militar de Minas Gerais, coronel
Reinaldo Martins. O seminário será realizado no
Master Plaza Hotel.
FESTA DE NOSSA SRA. APARECIDA
A comunidade de Nossa Senhora Aparecida,
no bairro do Carmo, realiza de 3 a 12 de outubro a
festa de sua padroeira. Todos os dias acontecerá
celebração eucarística às 19h30. No dia 12, terá
uma carreata saindo da Escola Estadual Amílcar
Savassi, às 16h. A procissão de Nossa Senhora
Aparecida será às 17h, saindo da Matriz do Bom
Pastor em direção à igreja no bairro do Carmo. Na
chegada, será celebrada uma missa festiva.

DOAÇÃO DE LIVRO
Depois da visita e da palestra realizada pelo intelectual Frei Betto em Barbacena, dentro do Programa TIM
Estado de Minas Grandes Escritores, o município recebeu 54 obras de autores variados e modernos, doação
de livros que faz parte do projeto. A entrega aconteceu
no final do mês de agosto, em Belo Horizonte, na Biblioteca Luiz Bessa. Quem recebeu a doação das mãos do
representante da TIM, Amauri Rocha, foi a presidente
da Fundac, Zenaide Vieira Maia. Os livros passaram a
integrar o acervo da Biblioteca Municipal.
EDUCAÇÃO FÍSICA
A Unipac promove, entre os dias 2 e 5 do próximo
mês, a I Semana de Educação Física, que terá palestras
e minicursos. O tema do evento é “Atuação e mercado
de trabalho” e as inscrições podem ser feitas no Apoio
Financeiro, no Campus Magnus, em Campolide, até a
sexta-feira, 28, das 8 às 21 horas. Alunos da Unipac
pagam R$ 30 para se inscreverem e demais profissionais da área, R$ 40. Outras informações podem ser obtidas pelo telefone 3693-8889 ou pelo e-mail
moacirmarocolo@unipac.br.
CONFERÊNCIA
O secretário de Infra-estrutura e Política Urbana, José
Luiz Ribeiro Feyo, será um dos delegados mineiros na
Conferência Nacional das Cidades, que acontece em
Brasília, entre os dias 26 e 29 de novembro. Ele foi eleito
para representar a região central de Minas na conferência estadual, realizada em Belo Horizonte na última
semana. Segundo Feyo, os representantes mineiros levarão dez propostas para o encontro nacional. Engenheiro, ele entende que “é preciso elaborar propostas
práticas e iniciar as ações logo, para que os resultados
possam ser vistos em curto espaço de tempo”.

Secretaria de Governo / César Carneiro

Secretaria de Governo / Júlio Batista

Evento reuniu lutadores de
Barbacena, Contagem, São João
del-Rei, Visconde do Rio Branco,
Ponte Nova e Belo Horizonte

Geovane Tavares comemorando sua vitória

O esporte mais uma vez foi destaque em Barbacena. No último sábado, dia 22, a segunda edição do Revolution Fight reuniu lutadores de Barbacena, Contagem, São João del-Rei, Visconde do
Rio Branco, Ponte Nova e Belo Horizonte. Foram
sete lutas de muay-thai e uma de vale-tudo.
Barbacena participou de quatro das oito lutas e
venceu três. O momento mais esperado foi o da
disputa entre Josimar Júnior, de Belo Horizonte, e
Geovane Tavares Moraes, de Barbacena. Geovane levou a melhor. “Esta vitória representa o esforço de todo um trabalho, de toda uma dedicação de
meses. Quando se desenvolve um bom trabalho
os resultados são sempre positivos”, disse, após o
triunfo.
O evento aconteceu no Ginásio Municipal Professor Delmo Maria e atraiu centenas de pessoas.
Muitos lutadores vieram acompanhados de sua
torcida, o que deixou o evento ainda mais animado. A segunda edição do Revolution Fight contou
com a parceria do Governo Municipal, por meio
da Superintendência de Esportes e Lazer, da Secretaria Municipal de Educação e Esportes.
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PODER EXECUTIVO
Prefeito: Martim Francisco Borges de Andrada
DECRETO MUNICIPAL
DECRETO MUNICIPAL Nº 6.186
“Declara de relevante interesse público o Loteamento Barão de Pitangui”.
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE BARBACENA, no uso das atribuições
legais conferidas pelo art.93, IX, da Constituição do Município de
Barbacena;
Considerando a deliberação do Conselho Municipal de Defesa e
Conservação do Meio Ambiente – CODEMA, tomada na Reunião Ordinária
realizada no dia 06 de agosto de 2007 e registrada em Ata própria.
D E C R E T A:
Art. 1º Fica declarado, como de relevante interesse público, o
empreendimento Loteamento “Barão de Pitangui”, com área total de
26.212,22m² (vinte e seis mil, duzentos e doze metros e vinte e dois
decímetros quadrados), de propriedade da Associação São Vicente de
Paulo de Belo Horizonte, conforme croqui anexo, que passa a fazer
parte integrante deste Decreto.
Art.2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

ANEXO I
ENTIDADES
Núcleo de Apoio Social São Pedro – NASSPE
Ho Shin Sul Tae Kwon Do Clube
Sociedade Espírita “A Caminho da Luz”

VALIDADE
24/07/2007 a 24/07/2010
28/08/2007 a 28/08/2010
28/08/2007 a 28/08/2010

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 de Menezes Pinheiro

Segurança em grandes
eventos será reforçada
Barbacena implantará Comissão de
Monitoramento da Violência em
Eventos Esportivos e Culturais
Secretaria de Governo / Júlio Batista

BALANÇO GERAL ATÉ AGOSTO/2007

Prefeitura Municipal de Barbacena, MG, aos 19 de setembro de 2007;
165º ano da Revolução Liberal, 77º da Revolução de 30.
Martim Francisco Borges de Andrada
Prefeito Municipal
.....................................................................................................

EXTRATO DE PORTARIAS ASSINADAS
PELO EXMO. SR. PREFEITO MUNICIPAL

O coordenador estadual da Comoveec explicou as competências da comissão às autoridades presentes

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, inciso II, da Constituição do Município de Barbacena; Resolve:
Portaria nº 11.585 - Exonerar Edson Castro Fonseca, do Cargo de
Provimento em Comissão de Chefe de Escritório de Representação do
Governo Municipal de Barbacena em Belo Horizonte, símbolo SVC-5, na
Secretaria Municipal de Governo, Coordenação Política e Gestão
Estratégica, a partir desta data. Barbacena, 19 de setembro de 2007.
Martim Francisco Borges de Andrada - Prefeito Municipal
Portaria nº 11.586 - 1 – DESIGNAR Sônia Elizabete Mendes Moreira, para
compor o Quadro das Escolas da Rede Municipal de Ensino, como ViceDiretora da Escola Municipal “Oswaldo Fortini”. 2 – DISPOR que a presente
Portaria entre em vigor a partir desta data. Barbacena, 24 de setembro
de 2007. Martim Francisco Borges de Andrada - Prefeito Municipal
....................................................................................................

SECRETARIA MUNICIPAL
DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Secretário: Guaraci Gonçalves
Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente
Presidente: Ilza das Graças Simões

Resolução 007/2007 - 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 a Resolução Nº. 001/2002 do CMDCA e do Parecer
favorável da Comissão Permanente de Registro e Certificado, resolve:
Art. 1º - Emitir o CERTIFICADO DE INSCRIÇÃO NO CMDCA às entidades
relacionadas no anexo I, sem nenhuma restrição devido à veracidade
das informações contidas nos Pareceres da Comissão Permanente de
Registro e Certificado. Art. 2º - A validade do Certificado de Inscrição
no CMDCA é de 03 (três) anos e os prazos de validades são os que
constam em cada certificado e transcritos no Anexo I. Art. 3º - A
Entidade deverá atualizar anualmente as informações e eventuais
alterações de endereço, diretoria, dentre outras, sob pena de ter o
registro suspenso. Art. 4º - Esta resolução entra em vigor na presente
data. Barbacena, 29 de agosto de 2007.

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

Barbacena deu o primeiro passo para a implantação da
Comissão de Monitoramento da Violência em Eventos Esportivos e Culturais (Comoveec). Na última quarta-feira, 19,
uma reunião conduzida pelo coordenador estadual da comissão, José Francisco da Silva, com as presenças de autoridades locais, foi o marco inicial da criação do órgão no município. O encontro foi no auditório do Governo Municipal,
no prédio do antigo Instituto Angelina Ferreira.
Segundo José Francisco, a reunião teve como principal
objetivo mostrar às autoridades barbacenenses ligadas à
questão da segurança pública, como funciona a comissão e
qual a sua importância para o município. “Esta é a primeira
reunião e devemos fazer outras duas ou três até a implantação da Comoveec em Barbacena”, disse.
A reunião foi solicitada pelas próprias autoridades ligadas ao município, como o prefeito Martim Andrada e o
comandante do 9º BPM tenente-coronel José Eduardo da
Silva. A previsão é que a comissão seja de fato implantada
dentro de dois ou três meses. Para isto, será eleito um coordenador local.
Implantada em Belo Horizonte e em vários municípios
do interior do Estado, a Comoveec é ligada à Secretaria de
Estado de Defesa Social e tem como atributos planejar, fiscalizar e avaliar o comportamento da população em grandes
eventos esportivos e culturais. Nas cidades onde já está presente, ela apresenta números que comprovam a sua eficiência na redução de ocorrências em grandes eventos, como na
capital. No Campeonato Mineiro de futebol deste ano, em
comparação com o do ano passado, houve redução de 71%
das ocorrências, enquanto que o público presente nas partidas aumentou em 60%.
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Fundac participa de Encontro de
Bibliotecas Públicas de Minas Gerais
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Evento reúne representantes de centenas de municípios na Universidade Federal
de São João del-Rei; proposta é escolher cidades pólos
Secretaria de Governo / Sérgio Ayres

Uma delegação de Barbacena,
representando o Governo Municipal e coordenada pela presidente
da Fundação Municipal de Cultura, professora Zenaide Vieira Maia,
participa esta semana do 2º Encontro de Bibliotecas Públicas do Estado de Minas Gerais. O evento acontece nos dias 26, 27 e 28 de setembro, na Universidade Federal de São
João del-Rei. Além da presidente da
Fundac, participam também Conceição Mendonça, coordenadora
da Biblioteca Pública Municipal
Honório Armond, que funciona na
Casa da Cultura, e o oficial administrativo Henrique Vieira Dapieve.
Mais de 150 municípios mineiros, representados pelos secretários de Cultura e gestores de suas bibliotecas públicas, estão na Capital Brasileira da Cultura 2007, que
possui o centro de leitura mais antigo de Minas. Apesar dos 853
municípios mineiros terem um espaço que reúne acervo de livros, a
intenção do encontro é criar centros
regionais que funcionem como ouvidorias de demandas das bibliotecas dos municípios de sua região.
Além disso, a biblioteca que centralizar outras instituições vai receber apoio do Estado para cumprir certas exigências - melhoria em
seu espaço físico, sessão infantil
atuante, acervo atualizado e informatizado, acesso à internet e recursos humanos preparados para gerenciar essa nova biblioteca pólo.
Com isso, o governo quer fomentar o desenvolvimento social e cultural das pessoas.
“Para Barbacena, participar
deste encontro é trazer para nossa
cidade as novas políticas culturais
do Estado para o setor de bibliotecas, esta fonte de saber e de consultas para nossos estudantes e pesquisadores”, disse Zenaide Vieira

Cidade cadastra
mestres artífices
Trabalho vai valorizar mestres
canteiros, carpinteiros,
ferreiros, estucadores
e pintores

Henrique Dapieve: acervo da Biblioteca Pública Municipal tem mais de 50 mil volumes

Maia, ressaltando que a biblioteca de
Barbacena é um ponto de apoio para a
comunidade estudantil. “Todo o acervo
de nossa biblioteca está catalogado e temos profissionais preparados para atender aos visitantes”, disse. A superintendente de Bibliotecas Públicas de Minas,
Maria Cesarino, disse que as bibliotecas
públicas mineiras “são instituições culturais indispensáveis, pois permitem o
acesso gratuito à leitura literária e informativa, seja por meio do livro, dos grandes jornais e revistas, instrumentos audiovisuais ou pela conexão internet”. O
encontro vai apresentar o resultado do
Cadastramento das Bibliotecas Públicas
Municipais de 2007, elaborado pelo Sistema Estadual de Bibliotecas Públicas.
Com o diagnóstico, a Secretaria de Estado de Cultura poderá nortear as ações de
incentivo à leitura, além de priorizar as
bibliotecas que mais necessitam de doações de livros, equipamentos e treinamento de recursos humanos.

BIBLIOTECA RECEBE
MAIS DE DUAS MIL
VISITAS POR MÊS
Criada em 1966, a Biblioteca Pública
Municipal Honório Armond possui
mais de 50 mil volumes em seu acervo,
sendo considerada uma das mais completas entre as cidades de porte médio de
Minas Gerais. “Possuímos obras raras,
de grande valor histórico”, disse Henrique Dapieve, ressaltando que o número
de visitas comprova o papel desempenhado pelo biblioteca. “Recebemos cerca de 2.200 visitas por mês, o que é um
número bastante considerável. Barbacena tem tudo para sediar essa nova biblioteca pólo idealizada pelo Governo do
Estado”, disse ele. A entidade possui também curso e acesso à internet para os estudantes, hemeroteca e um núcleo de
obras raras e locais.

Chegou a hora de reconhecer o
trabalho dos mestres artífices de
Barbacena. Atendo a uma solicitação do projeto Monumenta, do Ministério da Cultura, a Fundação
Municipal de Cultura – Fundac estará cadastrando mestres artífices com o intuito de realizar um levantamento dos profissionais que
dominam técnicas construtivas
tradicionais, como mestres canteiros, carpinteiros, marceneiros, taipeiros, ferreiros, estucadores e pintores, profissionais que ajudam a
construir a arquitetura brasileira. O
cadastramento tem à frente o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional.
Um dos objetivos do cadastramento é identificar a origem do
aprendizado, o grau no ofício e as
experiências construídas pelos profissionais em seus respectivos ofícios. “Para que este cadastramento
seja realmente representativo é necessário que os arquitetos e engenheiros da cidade encaminhem estes profissionais, que são grandes
artistas, mas, na maioria dos casos,
pessoas simples, que não têm acesso à informação, mas que não podem ficar de fora desta oportunidade de ter o seu trabalho reconhecido”, disse o historiador Wilton de
Souza Ferreira, do Conselho do
Patrimônio Cultural. A Fundac realizará o cadastramento das 13h00
às 17h00 neste mês de outubro e as
fichas também podem ser obtidas
pelos sites www.iphan.gov.br e
www.monumenta.gov.br

