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Linha aérea comercial entre BH e
Rio de Janeiro terá escala em Barbacena
Prefeito Martim Andrada participou de reunião na Epcar para definir últimos detalhes da implantação
da linha que liga o aeroporto Santos Dumont (RJ) ao aeroporto da Pampulha (BH) - PÁGINA 3

Tudo pronto para a 40ª Festa das Rosas
Organização está preparada para receber público recorde
Começa nesta quinta-feira,
dia 11 de outubro, a 40ª edição
da Festa das Rosas, que até o
próximo domingo, dia 14, vai
transformar Barbacena na capital nacional das flores e das
rosas. Os organizadores esperam neste ano um público recorde no Parque de Exposições,
onde serão realizados, entre
outros eventos, os shows da
banda mineira Skank, da dupla sertaneja Zezé di Camargo
& Luciano e do grupo de axé
Rapazolla. No último dia da
festa, os visitantes poderão assistir ao tradicional desfile dos
carros ornamentados, além de
conhecer de perto Marília Miranda, eleita Rainha das Rosas
2007. Neste ano, a organização está a cargo da Abarflores,
mas o Governo Municipal garantiu total apoio na realização do evento, que, além de oferecer diversão para toda a população, também movimenta
o comércio, os hotéis, bares e
restaurantes da cidade, gerando novos empregos e renda
para diversos setores.
Veja também o resultado
da viagem dos produtores da
região à Colômbia e ao Equador.
PÁGINAS 5, 6 e 7 Marília Miranda, eleita Rainha das Rosas 2007 e sua antecessora, Katiusci Takahashi

Secretaria de Governo / César Carneiro

Santa Rita
de Ibitipoca
recebe asfalto

A noite do último domingo, dia
7, ficará marcada na história do
município de Santa Rita de Ibitipoca. Depois de décadas de espera, a
cidade, enfim, recebeu asfalto em sua
estrada de acesso, vindo de Ibertioga. A obra, custeada em R$ 790 mil,
é fruto de uma parceria entre os municípios de Barbacena, Ibertioga e
Santa Rita e o Governo do Estado e
conta ainda com a articulação política dos deputados Bonifácio Andrada e Lafayette Andrada.
PÁGINA 2

Minas defende
direitos dos
jovens em
Conferência
Nacional
Os mais de mil delegados que
participaram da VI Conferência Estadual dos Direitos da Criança e do
Adolescente elaboraram um documento contendo dez propostas que
será levado à conferência nacional, a
ser realizada em dezembro, em Brasília. Barbacena foi representada por
três delegadas no encontro estadual.
PÁGINA 10
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Asfalto de Santa Rita de Ibitipoca é inaugurado

10 de Outubro de 2007 - Ano XV - Nº 362 - 041/2007

Obra custou R$ 790 mil e é fruto da parceria entre os municípios de Barbacena, Santa Rita e Ibertioga
Secretaria de Governo / Júlio Batista

No último domingo, 7, os prefeitos Martim Andrada (Barbacena), Joaquim Fonseca (Santa Rita
de Ibitipoca) e Sebastião Monteiro
(Ibertioga) inauguraram, de forma
oficial e simbólica, no Centro Social de Ibertioga, os 13 km de asfalto
da estrada municipal que liga o
município de Santa Rita de Ibitipoca a Ibertioga. O asfalto, sonho antigo dos moradores daquela região,
foi fruto de inúmeras promessas
políticas não cumpridas e só se tornou realidade graças à união dos
três municípios e à participação efetiva do governo do Estado, da Associação dos Municípios da Microrregião da Mantiqueira
(AMMA), além da articulação do
deputado federal Bonifácio Andrada e do deputado estadual Lafayette Andrada, que também participaram da solenidade de inauguração
da estrada.
A obra custou R$ 790 mil e foi
custeada com recursos dos municípios de Barbacena, Ibertioga e
Santa Rita e do Governo do Estado. Além da população de Santa
Rita de Ibitipoca, estão sendo beneficiados também os moradores dos
distritos Lamarão, Capoeira e Santa Clara, todos pertencentes a Ibertioga. “Esta é uma data que deve
ficar marcada na história de nossa
região”, disse o prefeito Martim
Andrada, durante a solenidade,
destacando a importância da união
dos esforços dos municípios parceiros nesta empreitada. “Esta é
uma demonstração de que quando as pessoas se juntam em torno
de um objetivo comum, é possível
chegar a grandes realizações”, concluiu.
Para o prefeito de Santa Rita, Joaquim Fonseca, a inauguração do
asfalto representa uma virada de
página na história do município e
um avanço de toda a região. “Em
nome do povo de Santa Rita de Ibitipoca, agradeço o empenho do prefeito de Barbacena, Martim Andrada, do prefeito de Ibertioga, Sebastião Monteiro e dos deputados La-

O secretário executivo da AMMA, Tarcísio Washington, o prefeito de Santa Rita de Ibitipoca, Joaquim Fonseca, o prefeito Matim
Andrada, o deputado estadual Lafayette Andrada, o deputado federal Bonifácio Andrada e o prefeito de Ibertioga, Sebastião Monteiro

fayette Andrada e Bonifácio Andrada,
grandes líderes políticos que demonstraram a preocupação que têm com a nossa
região”, declarou. A articulação política
dos deputados e do prefeito Martim Andrada, que viabilizou o apoio do governador Aécio Neves à pavimentação desta estrada, também foi destacada pelo prefeito de Ibertioga.
Já o deputado Bonifácio Andrada
disse ter ficado bastante emocionado
com a realização do sonho dos santa-ritenses. “Vejo neste instante uma grande
obra ser concretizada. Obra esta traduzida na alegria e no bem-estar do povo desta região”. A realização do sonho dos
moradores daquela região foi lembrada
também pelo deputado estadual Lafayette Andrada. “Este asfalto é um sonho que
seguramente o povo de Santa Rita espera a mais de 60 anos”, destacou.

Região volta a receber asfalto
depois de uma década
A chegada do asfalto a Santa Rita de Ibitipoca é, coincidentemente, fruto de uma parceria que já beneficiou a região. Há cerca
de dez anos, o então prefeito de Barbacena, Antônio Carlos Andrada, o prefeito de Ibertioga, Sebastião Monteiro e a AMMA conseguiram viabilizar o asfaltamento do trecho da MG 338 que liga
Barbacena a Ibertioga.
A coincidência foi lembrada pelas autoridades durante a solenidade de inauguração do asfalto da estrada de Santa Rita. “Não
era possível que esta região ficasse esquecida durante tanto tempo, como ficou”, destacou Lafayette Andrada, que foi endossado
pelo prefeito Martim Andrada. “Na década de 90, o então prefeito Toninho Andrada conseguiu, com uma parceria semelhante a
esta atual, trazer o asfalto para Ibertioga”, disse.
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Vôo entre BH e RJ terá escala em Barbacena
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Passageiros com destino a Barbacena poderão embarcar no aeroporto Santos Dumont,
no Rio de Janeiro, ou na Pampulha, em Belo Horizonte
A localização geográfica
estratégica de Barbacena e a
boa infra-estrutura de seu aeroporto foram fundamentais
para que a Agência Nacional
de Aviação (Anac) decidisse
avaliar a viabilidade de autorizar a operação de uma nova
linha aérea comercial, ligando Belo Horizonte ao Rio de
Janeiro, com escala em Barbacena. Na última segunda-feira, dia 8, o prefeito Martim
Andrada participou de uma
reunião na Escola Preparatória de Cadetes do Ar (Epcar)
para discutir o assunto. Além
do prefeito, estiveram presentes representantes da Anac,
da Epcar, do Ministério da
Aeronáutica, da Polícia Militar e da OceanAir, empresa
que será responsável pela operação da linha.
“A reunião foi altamente
positiva porque conseguimos
distribuir atribuições para
cada um dos órgãos envolvidos nesta mais nova conquista de Barbacena. Aguardamos agora a liberação da
Anac para que sejam tomadas as providências necessárias”, disse o prefeito. Martim
Andrada ressaltou que diversos órgãos dos governos Federal, Estadual e Municipal precisam ser envolvidos na criação desta nova linha aérea e
garantiu total apoio da Prefeitura em tudo o que for necessário. “Ter um vôo com
escala em Barbacena é importante porque teremos mais
empregos e um novo estímulo ao turismo na região”, comentou.
O coronel Manoel Victor
Schubnell de Rezende Lima,

Secretaria de Governo / César Carneiro

Entre as autoridades presentes, o comandante do 9º BPM, tenente-coronel José Eduardo da Silva, o prefeito Martim Andrada, o
comandante da Epcar, brigadeiro-do-ar Alvani Adão da Silva e o coronel Manoel Victor Lima, da Anac

representante da Anac, visitou e
aprovou o aeroporto de Barbacena. Para ele, será necessário fazer apenas alguns ajustes para
que a OceanAir inicie a operação
do novo vôo. Agora, ele vai enviar ao comando da Aeronáutica
um relatório sobre a infra-estrutura do aeroporto municipal,
para que possa ser feita a avaliação que vai decidir o que precisa
ser alterado para que a linha possa operar.
Segundo o comandante da
Epcar, brigadeiro-do-ar Alvani
Adão, a instituição também
aguarda a posição do comando
da Aeronáutica para providenciar as mudanças e parcerias neces-

sárias para viabilizar a nova linha
aérea. “Uma linha operando em
Barbacena será muito útil para a
Epcar, pois não vamos precisar deslocar nossas aeronaves para transportar nossos soldados quando for
necessário”, disse.
Durante a reunião, uma das
maiores preocupações foi o sistema
de segurança do vôo, inclusive no
que se refere aos planos de emergência que devem existir para permitir o funcionamento de qualquer
aeroporto. Se tudo der certo, a nova
linha entrará em operação funcionando às terças e quintas-feiras. Os
horários são: parte da manhã – saindo do aeroporto Santos Dumont,
no Rio de Janeiro, às 7h, chegando

em Barbacena às 7h50 e decolando às 8h05 e chegando
às 8h45 no aeroporto da Pampulha. Depois sai da Pampulha às 9h, passa em Barbacena às 9h40 e decola às 9h55,
chegando ao aeroporto Santos Dumont às 10h55. Na parte da tarde sairá do aeroporto Santos Dumont, no Rio, às
17h, passando por Barbacena
às 17h50, decolando às 18h08
e chegando às 18h45 em Belo
Horizonte. Decolará da Pampulha às 19h, chegando em
Barbacena às 19h30 e decola
às 19h55, encerrando o vôo
às 20h45 no aeroporto Santos
Dumont.
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NOTAS
SAINDO DA ROTINA I
Os alunos da Telessala da Escola Municipal Sebastião
Francisco do Vale saíram da rotina no início deste mês.
Eles estiveram participando de uma visita no laboratório
de anatomia e enfermagem da Unipac, em Campolide.
“A finalidade da visita foi proporcionar aos alunos a oportunidade de conhecer laboratórios e também incentiválos a continuar os estudos depois que concluírem o Ensino Médio”, comentou o professor da turma, Joel Henrique Candian.
SAINDO DA ROTINA II
Um acordo da coordenação do Pré-Vestibular Municipal,
com o cinema do Plazza Shopping possibilitou aos alunos do curso a assistirem a preço mais popular o filme “O
primo Basílio”, baseado na obra do escritor português
Eça de Queirós. Segundo a coordenadora do curso, Emiliane Tostes, mais de 100 alunos estiveram presentes. “O
que pretendemos com este tipo de ação é ampliar ainda
mais os conhecimentos de nossos alunos”, declarou.
Divulgação

Curso de capacitação teve o apoio da
Secretaria de Educação e Esportes

COPA ZEZINHO BONIFÁCIO
Flex Mineiro e Arsenal são os dois times finalistas da III Copa
Zezinho Bonifácio. Os jogos de volta da semifinal aconteceram
no domingo, dia 7, no campo comunitário do bairro Boa Morte.
Flex Mineiro levou a melhor sobre a RDM e Arsenal venceu o
Vila Nova. O primeiro jogo da final será no domingo dia 15, às
12h no mesmo local que aconteceu a semifinal. A disputa do
terceiro lugar será às 10h entre Vila Nova e RDM. O evento é
uma organização da Associação dos Moradores e Amigos do
bairro Boa Morte. Os dois times finalistas são do próprio bairro.
TROFÉU FUNCIONALISMO PÚBLICO
No último final de semana, foram disputadas a 2ª e a 3ª rodadas do III Troféu de Futebol Society Funcionalismo Público.
Após as três primeiras rodadas, seguem disputando a liderança
a Escola Agrotécnica Federal (EAFB) e o 9º BPM, com Demasa e
Comunicação ainda brigando pelo terceiro lugar. As equipes do
Demasp e da Secretaria de Infra-estrutura e Política Urbana
foram eliminadas por W.O. A quarta rodada acontece no dia
20, com Demasa x Comunicação, às 15 horas e 9º BPM x EAFB,
às 16 horas. Os jogos estão sendo disputados na sede social da
Associação dos Servidores Públicos Municipais (ASPM), na
Colônia Rodrigo Silva.

INAUGURAÇÃO
Uma grande festa marcará a inauguração das obras de
reforma da Escola Estadual Bias Fortes na segunda-feira,
dia 15. As festividades terão início com a celebração de
uma missa às 17h e logo em seguida haverá a inauguração das obras. A reforma do imóvel faz parte das comemorações pelo centenário da escola, criada em 1907.

Termina curso sobre
Conselho Escolar

O Governo Municipal, através da Secretaria de
Educação e Esportes, encerrou nesta quinta-feira, dia
4, o curso de capacitação sobre Conselho Escolar.
Diretoras das 34 escolas municipais receberam orientação sobre como criar o conselho, seus principais
objetivos e quem poderá fazer parte do grupo. Foram
40 horas de preparação.
“A criação do conselho na escola vai contribuir
para um desenvolvimento ainda maior da instituição. A comunidade poderá participar mais efetivamente da escola, ajudando a traçar suas metas. Será
um verdadeiro trabalho em conjunto”, comentou
Andréia Cristina Rocha Pereira, diretora da Escola
Municipal Inês Piacesi.
O curso fez parte do Programa Nacional de Fortalecimento dos Conselhos Escolares, do Ministério
da Educação. Todo o material utilizado foi fornecido
pelo próprio ministério. Os trabalhos foram ministrados por Emiliane Tostes, Rosária Resende e Neidimar de Oliveira, da Secretaria de Educação e Esportes.
Segundo os organizadores, antes da implantação do conselho é preciso ser criada uma legislação
específica, permitindo o seu funcionamento.
Secretaria de Governo / César Carneiro

APRESENTAÇÕES
Os alunos da Escola Municipal Pré-Escolar Bem-me-quer apresentaram, durante o mês de setembro e no início de outubro,
uma série de projetos elaborados em salas de aula. As apresentações englobaram temas como a árvore, a semana do trânsito e
a padroeira de Barbacena, Nossa Senhora da Piedade, e foram
acompanhadas pelos pais, que prestigiaram os trabalhos elaborados por seus filhos.

GOVERNO em AÇÃO
MÁRCIO CLEBER

Fotos: Secretaria de Governo / Júlio Batista

TAPA-BURACOS
A operação tapa-buracos,
que vem realizando seus
trabalhos no sentido dos
bairros para o centro da
cidade, nas últimas
semanas promoveu
melhorias no bairro Monte
Mário até o posto
Belvedere, passando pela
rua Frei Orlando; e também
pelas ruas Luiz Bertoleti e
Coronel Neator de Oliveira.
Passando pelo bairro Santa
Cecília. Já atuou na Rua 7,
Avenida Bias Fortes e na
rua Tomaz Gonzaga.

AVENIDA SANITÁRIA
Na última semana o Governo Municipal asfaltou o trecho da Avenida Sanitária
que liga a rua Monsenhor Silvestre de Castro à avenida Pereira Teixeira
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Produtores de Barbacena experimentarão
novas variedades de rosas
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Divulgação

Visita técnica à
Colômbia e ao
Equador
apresenta como
resultados
convênios e
intercâmbios

O técnico do Sebrae, Felipe Alvim, o presidente da Abarflores, Cleber Moraes, o assessor de
Fomento Econômico, Flávio Franco e o colombiano Mauricio Torres, representante da NIRP

Liberado tráfego perto do Parque de Exposições

Secretaria de Governo / Júlio Batista

Introdução de novas variedades de
rosas, intercâmbio com produtores colombianos e parcerias com a associação colombiana de produtores de rosas e flores e com a empresa internacional NIRP. Este é o saldo positivo da
missão empresarial, que esteve nos últimos dias no Equador e na Colômbia,
países emergentes no setor de floricultura. Os produtores da região aproveitaram a viagem para adquirirem novas experiências, sobretudo na póscolheita. Eles viajaram acompanhados
do técnico do Sebrae em Barbacena,
Felipe Alvim e do assessor especial de
Fomento Econômico do município, Flávio Franco.
Esta foi a primeira vez que um representante direto da administração
pública municipal participou de uma
missão com os produtores. Este fator,
segundo Felipe Alvim, contribuiu diretamente para o êxito da viagem e
para que os convênios com a associação colombiana e a NIRP pudessem
ter sido concretizados. “Já na Festa das
Rosas deste ano, a NIRP participará
com um estande no Parque de Exposições, apresentando novas variedades
de rosas para o público local e os turistas”, disse o representante do Sebrae.
Já a associação colombiana, que conta
com 221 associados, enviará, no próximo ano, a Barbacena, técnicos que
virão prestar assessoria aos produtores locais.
Outro resultado importante da viagem foi o conhecimento adquirido,
principalmente em relação à pós-colheita das rosas, que quando bem feita
garante uma maior durabilidade dos

produtos. Além disto, 18 novas variedades serão introduzidas na região, em
caráter experimental. “Vamos trazer
para cá novas variedades de rosas que
podem viabilizar bons resultados para
nós, produtores”, afirmou o presidente da Abarflores, Cleber Moraes. Uma
das variedades importadas será a rosa
Carioca, que não é produzida em nenhuma região brasileira.
A experiência, segundo o assessor
de Fomento Econômico, pode ainda resultar na abertura de novos mercados
no exterior. “Nosso objetivo é ampliar
as exportações. Na Colômbia e no
Equador, ficamos sabendo de um novo
mercado na Europa, que é a Rússia”,
disse Flávio Franco. Os russos buscam
variedades de rosas que podem ser produzidas em Barbacena com as novas
tecnologias aprendidas.

Durante a Festa das Rosas e Flores, o fluxo de veículos
particulares e de ônibus para o Parque de Exposição aumenta muito. Neste ano, quem pretende usar o carro ou o
ônibus para participar dos shows e eventos programados
pelos organizadores terá acesso mais rápido e seguro ao
Parque. É que o Governo Municipal já concluiu mais uma
etapa das obras de asfaltamento das pistas naquela região,
garantindo o fluxo mais ordenado do trânsito, especialmente

durante os dias de festa. Para chegar a esta etapa, foram construídos mais de 60 metros de rede de captação de esgoto, uma
galeria tripla de 4 metros de altura, 4 de largura e 100 metros
de comprimento, que substituiu a ponte do Córrego Frigorífico destruída pelas chuvas de janeiro de 2005. Além disso,
toda a região foi aterrada e urbanizada. A obra está sendo
realizada graças à parceria entre o Governo Municipal e Governo Estadual, por meio do DEOP/MG.
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Cidade tem nova Rainha das Rosas
A tradição do Baile das Rosas foi recuperada graças à parceria entre o Governo Municipal e a CDL
Marília Costa Miranda, filha
de Afonso Gonçalves Miranda
e Fátima Helena Costa Miranda, foi eleita a Rainha das Rosas 2007 na noite de sábado, dia
6, durante o tradicional Baile
das Rosas. Quatorze candidatas
concorreram ao título. Quem
esteve presente pode apreciar
muita beleza, luxo e simpatia
das candidatas. “Este é um momento que jamais vou esquecer.
Aprendi que é importante ser
humilde naquilo que fazemos”,
declarou Marília, não escondendo sua emoção pela conquista.
O baile, que é considerado
um dos pontos de destaque da
Festa das Rosas e Flores, nestes
três últimos anos vem resgatando seu brilho e suas principais
características. “A parceria da
Câmara de Dirigentes Lojistas
(CDL) com o Governo Municipal, através da Cenatur, está
fazendo com que o baile volte
às suas tradicionais características”, comentou o prefeito Martim Andrada, ressaltando que

Fotos: Secretaria de Governo / César Carneiro

Katiusci Takahashi e Marília Miranda, rainhas das rosas de 2006 e 2007, o prefeito Martim Andrada, a patronesse Mariane Pacheco
e o presidente da Cenatur, Ralph Justino
Quatorze candidatas disputaram
o título de Rainha da 40ª edição
da Festa das Rosas

este ano a festa tem um destaque especial que é a patronesse
Mariane Pacheco, a primeira
Rainha das Rosas.
Para os responsáveis pela organização do baile, Luiz Eugênio Miranda Correia Maia e sua
esposa Edna Frateschi Correia
Maia, da CDL, o Baile das Rosas é um marco na história social de Barbacena. “As pessoas ficam o ano inteiro esperando por
este momento, que, além de ter
se tornado tradicional, ajuda a
divulgar a cidade, pois atrai pessoas de outros lugares para participar do evento”, comentou
Luis Eugênio.
O corpo de jurados, composto por personalidades de várias
cidades da região, em seu julgamento avaliou a simpatia, o traje, a desenvoltura na passarela,
a elegância, o conjunto e a harmonia das candidatas.
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Eleitas também Super Broto
e Super Brotinho 2007
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Fotos: Secretaria de Governo / César Carneiro

A 22ª edição do evento aconteceu dia 7, no Automóvel Clube

A Super Brotinho, Daniela Pacheco, a patronesse Helena de Andrada Morano
Maluf Caldas e a Super Broto, Ana Beatriz de Paiva

Charme e elegância não faltaram
no desfile que elegeu o Super Broto e
Super Brotinho das Rosas 2007. A
vencedora na categoria Super Broto
foi Ana Beatriz Paolucci de Paiva, de
9 anos. Ela é filha de Martim Paolucci de Paiva e Maria Elizete Silva Paolucci de Paiva. Já o Super Brotinho
2007 é Daniela Cardoso Pacheco, de
6 anos, filha de Sebastião Carlos de
Matos Pacheco e Rosimare Bageto
Cardoso Pacheco.
A 22ª edição deste evento, que
aconteceu no Automóvel Clube, no
início da noite de domingo, dia 7, contou com a presença dos familiares das
candidatas, que não economizaram
energia para torcer e incentivar as
meninas.
Mônica Rodrigues Ramalho, do Lions Clube Barbacena, que sempre es-

teve à frente do evento, avalia o momento
como uma forma de divulgar a cidade, de
mostrar o que de belo ela produz, de movimentar o turismo, além de ser um encontro dos familiares das garotas. A patronesse do Super Broto e Super Brotinho
é Helena Mariana de Andrada Morano
Maluf Caldas.

O desfile reuniu garotas de três a dez anos
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Barbacena participa da Semana Nacional
de Ciência e Tecnologia

10 de Outubro de 2007 - Ano XV - Nº 362 - 041/2007

Evento contou com apresentações artísticas de alunos da rede municipal
e teve a participação da Sala Verde “Loucos pelo Meio Ambiente”
O Governo Municipal, por intermédio da Secretaria Municipal
de Educação e Esportes, promoveu, na sexta-feira, 5, uma série
de apresentações artísticas de alunos da rede municipal. As apresentações, que tiveram como
tema o planeta Terra, foram realizadas na Escola Municipal Acadêmico Abgar Renault e integraram a Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, promovida pelo
Ministério da Ciência e Tecnologia entre os dias 1º e 7 deste mês.
A Sala Verde “Loucos pelo Meio
Ambiente” também participou
do evento, expondo trabalhos referentes à reciclagem.
Participaram das apresentações os alunos das escolas municipais Embaixador Martim Francisco, Marco Antônio Câmara,
Inês Piacesi, Professora Yayá
Moreira e Acadêmico Abgar Renault. Para a diretora da escola
anfitriã, Cleonice da Cruz Krambeck, a atividade, além de trazer
conhecimento para os alunos,
proporciona uma didática diferente. “O aprendizado não está
apenas nas salas de aula. Às vezes, esta é uma forma mais fácil
de passar a visão de mundo que
temos para os alunos”, disse.
Acompanharam as apresentações o secretário de Educação e
Esportes, José Francisco Vidigal;
a coordenadora da Sala Verde e
assessora de Meio Ambiente do
município, Flora Toledo; a superintendente de Desenvolvimento
da Educação, da Secretaria Municipal de Educação, Noely Corlay Nunes, além de diretoras e
professoras da rede municipal e
dos alunos do Ensino Fundamental da E. M. Abgar Renault.

Fotos: Secretaria de Governo / Júlio Batista

Escola realiza
campeonato
de xadrez
Iniciativa trabalhou a parte
teórica do jogo e envolveu
alunos numa animada disputa

O espetáculo “Quem roubou o meu futuro?” abriu a série de apresentações na E. M. Abgar
Renault, integrando a programação da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia

Os alunos da E. M. Marco Antônio Câmara apresentaram a peça teatral “Diversidade Humana
e Meio Ambiente”

Um campeonato de xadrez
prendeu a atenção dos alunos
da Escola Municipal José Benedito Câmpara, localizada no
distrito de Mantiqueira do Palmital. Foram envolvidos 75 alunos da 5ª à 8ª séries do Ensino
Fundamental. A concentração
dos estudantes foi um fator de
destaque na realização do campeonato. Os vencedores foram
Luiz Fernando de Moraes, da
8ª série, e Wilian Romualdo de
Oliveira Gomes, da 6ª.
O Projeto Xadrez, que começou a ser desenvolvido na
escola no ano passado, procurou trabalhar no primeiro momento a história do xadrez e
todas as regras do jogo. Segundo os professores, depois que
os alunos passaram a ter o jogo
de xadrez no cotidiano, o comportamento deles mudou. A
concentração dentro da sala
de aula melhorou, o que está
influenciando na qualidade de
sua aprendizagem.
Na escola, o projeto envolveu todas as disciplinas, mas
principalmente a de matemática, sobre a orientação do professor Edival Machado de Oliveira Júnior.
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Alunos do ArtEducAção realizam
apresentações de suas oficinas
Participantes das oficinas de Canto Coral, Reciclagem e Balé
mostram seus conhecimentos em eventos na cidade
Os alunos do Programa
TIM ArtEducaAção, que funciona em Barbacena graças a
uma parceria com a Fundação Municipal de Cultura, tiveram uma agenda cheia na
semana passada. A oficina de
Reciclagem do professor Mário Carvalho apresentou, dia
28, sexta-feira, a peça teatral
“O Conflito” para as crianças da Escola Infantil Aprendiz.
Já a turma da oficina de
Canto Coral, do professor
Fábio Sena, apresentou-se dia
04, na Associação Promoção
e Vida, para a comunidade
local, com um esquete do espetáculo “Quem roubou meu
futuro?”. No dia 05, sexta-feira, o Canto Coral do CAIC e
da Escola Maria do Rosário fizeram a abertura da Feira de
Ciências, Tecnologia e Cultura no Colégio Salesiano.
No dia 06, sábado, as alunas da oficina de Balé da professora Viviam Kelly, participaram do evento “Na praça
com a UEMG”, que contou
com a presença de um grande numero de crianças. Representantes da TIM em Barbacena montaram um estande no local, explicando à população sobre as atividades
do programa na cidade.
Na terça-feira, dia 09, os
alunos do Canto Coral realizaram quatro apresentações
do esquete “Quem roubou
meu futuro?”, no CAIC. No
dia 11, quinta-feira, às 10h00,
os alunos da oficina de canto
coral do Programa TIM ArtEducAção farão uma apresentação em frente à loja Lac
Cel, numa homenagem à Semana da Criança.

Divulgação

Professores e participantes da oficina de reciclagem

Saem resultados do programa
“A natureza da paisagem”
Professores da rede municipal de ensino participaram na
terça-feira, dia 2, no auditório
do Sindicato Rural de Barbacena, do encontro com representantes de Furnas Centrais Elétricas. A finalidade é realizar
um acompanhamento dos trabalhos que estão sendo desenvolvidos pelas escolas dentro do
Programa de Educação Ambiental – A natureza da paisagem
(Procel). Na primeira parte do
encontro, as escolas apresentaram o que foi desenvolvido com
seus alunos. Depois, foi feita
uma revisão dos principais conteúdos desenvolvidos no programa.

No ano passado, vários professores foram capacitados para
se transformarem em multiplicadores dos conceitos básicos do
programa, em cada uma das
instituições em que atuam. A finalidade deste trabalho de educação ambiental é levar as pessoas a economizarem energia,
mostrando os impactos do desperdício no equilíbrio do meio
ambiente. Para iniciarem as atividades, as escolas receberam
um kit com material didático
que dá suporte ao trabalho com
os alunos. O encontro foi ministrado por Simone Azeredo, assessora de Estudos e programas
de Conservação de Energia.
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Implantação
de museus é
tema de oficina
Evento coordenado pela Fundac
será realizado na próxima semana
Museologia. Este é o tema da oficina que
acontece em Barbacena na semana que vem,
com início no dia 15 e término no dia 17. A
oficina ministrará conhecimentos na área de
capacitação em museologia, com o tema “Implantação de Museus”. A oficina será realizada no auditório da Escola Agrotécnica Federal, numa parceria do Governo Municipal,
através da Fundação Municipal de Cultura
“Professor Agenor Soares de Moura”, com a
Escola Agrotécnica Federal, o Ministério da
Ciência e Tecnologia, o Departamento de Museus do Instituto do Patrimônio Histórico e
Artístico Nacional – IPHAN, e MBA Cultural, empresa especializada em montagem, disposições e implantações de museus.
Além do curso, voltado principalmente a
profissionais da área de museus, arquitetos e
historiadores, os profissionais da MBA Cultural estarão participando da implantação do
Museu de Ciência Natural da Escola Agrotécnica Federal de Barbacena, um dos poucos sobre o tema em nossa região. A oficina
será ministrada pelo especialista em museus
Paulo José Nascimento Lima.
Para Marcos Fonseca, especialista em arquitetura museográfrica da MBA Cultural,
capacitar profissionais neste setor é investir
na preservação da história de uma forma científica e correta. “A área de implantação de
museus é a primeira do nosso trabalho. Posteriormente, estaremos definindo ações para
intervenções nos museus de Barbacena”, disse ele. A cidade possui quatro museus: Museu Municipal, Museu George Bernanos,
Museu Casa de Marcier e Museu da Loucura.
Segundo Wilton de Souza Ferreira, do
Conselho do Patrimônio Cultural, esta é uma
oportunidade para que os profissionais do
setor de museologia de toda a região possam
reforçar seus conhecimento e abrir novas perspectivas para o setor. “Esta será uma oficina
de três dias, com início na segunda-feira, que
vai abordar tópicos referentes à implantação
de museus”, disse ele. Segundo o arquiteto
André Grossi, da Fundac, as inscrições podem ser feitas até esta segunda-feira, na própria Fundac. “A oficina terá aula expositiva
e prática, completando desta forma o aprendizado dos participantes”, disse ele.
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Minas define propostas para proteger
crianças e adolescentes
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Divulgação

Três delegadas
representaram Barbacena
na VI Conferência
Estadual dos
Direitos da Criança e
do Adolescente,
em Belo Horizonte
Os mais de mil delegados que
participaram da VI Conferência Estadual dos Direitos da Criança e do
Adolescente, organizada pela Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social (Sedese) e pelo Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente (CEDCA),
definiram as dez propostas que
serão encaminhadas à conferência
nacional. O evento, realizado em
Belo Horizonte, entre os dias 24 e
26 de setembro e reuniu, além dos
delegados, mais de 300 crianças e
adolescentes de todo o Estado. Barbacena esteve representada pela
presidente do Conselho Municipal
dos Direitos da Criança e do Adolescente (CMDCA), Ilza das Graças Simões, pela representante do
Conselho Tutelar, Vivian Carla
Neves e pela adolescente Raquel
Batista de Oliveira, aluna da 8ª série do Ensino Fundamental da Escola Municipal Embaixador Martim Francisco.
A participação de crianças e
adolescentes na conferência, segundo Ilza Simões, “demonstra que
elas sabem o que querem e é uma
oportunidade para participarem
ativamente da elaboração das propostas, demonstrando engajamento nas questões sociais de seus municípios”. Compartilhando da
mesma opinião, a jovem Raquel
Oliveira também destacou a oportunidade oferecida ao público verdadeiramente interessado nas decisões tomadas na conferência.
“Achei interessante eu, como adolescente, estar integrada nas deci-

Representante do Conselho Tutelar, Vivian Neves, a estudante Raquel Oliveira e a presidente
do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, Ilza Simões

sões que são tomadas para que
nossos direitos sejam efetivados”,
disse. As propostas eleitas no encontro estadual serão levadas à VII
Conferência Nacional dos Direitos
da Criança e do Adolescente, que
acontece em dezembro, em Brasília, quando será elaborado o documento final das conferências. “As
propostas que os delegados mineiros levarão para a conferência nacional são fundamentais para a
implantação de planos e medidas
de proteção para que a criança e o
adolescente sejam realmente prioridades absolutas, conforme preconiza o Estatuto da Criança e do
Adolescente (ECA)”, concluiu Ilza.
Veja, no quadro abaixo, quais são
as propostas que os delegados mineiros levarão para a conferência
de Brasília.

Propostas elaboradas na VI Conferência Estadual dos Direitos da Criança
e do Adolescente e que serão encaminhadas à VII Conferência Nacional
1-Garantirrecursosnoorçamentoparaimplementaçãoeimplantaçãodeprogramassócio-educativosemmeioaberto,dequalidade,comoenvolvimentodogrupofamiliardosadolescentes,comvistasàinclusãosocialeàprevençãodareincidência;
2-ReferendoàpropostadealteraçãodoSistemaNacionaldeAtendimentoSócio-educativo(Sinase)feitapelocentrodeapoiooperacionalàspromotoriasdeJustiçadaInfânciaeJuventudedoEstadodeMinasGerais;
3-Garantirrecursosparaimplantaçãoereordenamentofísicoepedagógicodos
programasdeatendimentosócio-educativoemregimedesemi-liberdade,combase
nos princípios e diretrizes do Sinase, garantindo equipes multidisciplinares, com
perfiladequado,paraatuarjuntoaoadolescenteesuafamília,capacitandoprofissionalmenteoadolescenteemconflitocomaleie/ouseugrupofamiliar,comencaminhamentoparaomundodotrabalho,assegurandovagasedireitosprevidenciários
e trabalhistas, constituindo um grupo de apoio específico para a família;
4-Programadecapacitaçãocontinuadaeintegradaàrededeatendimentoparaos
profissionais dos Centros de Internação, operadores jurídicos, conselheiros tutelares, conselheiros de direitos, polícia militar e civil, de acordo com os parâmetros do
Sinase e criação de varas da infância e juventude e varas especializadas para julgar
crimes cometidos contra a criança e o adolescente, vítimas de exploração e abuso
sexual, bem como a criação das respectivas defensorias públicas e Promotorias de
Justiça,nasComarcasquenãosãocontempladas,tambémnasmicrorregiõesdeMinas
Gerais, garantindo a agilização nos procedimentos jurídicos e a implantação dos
plantões interinstitucionais;
5-ElaboraçãoeimplementaçãodosPlanosMunicipaiseEstadualdePromoção,
ProteçãoeDefesadosDireitosdaCriançaedoAdolescenteàConvivênciaFamiliar
eComunitária,comaparticipaçãodasociedadecivil,poderpúblicoerepresentantes
dosegmentoinfanto-juvenil,tendocomobaseodiagnósticodasituaçãodacriança
edoadolescente,estabelecendocronogramacomprazosemetas,articulandoações
intersetoriais (saúde, educação, assistência social, esporte, cultura e lazer) para a
prevenção e diagnóstico do tratamento para crianças e adolescentes dependentes
químicos e portadores de sofrimento mental, de forma regionalizada, bem como
programasdeapoioàsfamílias,garantindoatendimentodequalidade;
6- Implantar e/ou ampliar, a curto e médio prazos, o Programa Família Aco-

lhedoranoestado,comoalternativadeacolhimentodecriançaseadolescentes,observandoapreservaçãodosvínculosfamiliares,garantindoosrecursosorçamentáriosparaoprogramaepromovendoaformaçãocontinuadadasequipestécnicas,
reordenando, em todo o Estado de Minas Gerais, os abrigos, segundo o Art.92 do
ECA,sobacoordenaçãodaSEDESEeaparticipaçãodosoperadoresdoSistemade
GarantiadeDireitosdaCriançaedoAdolescente;
7-ImplantareimplementaroSIPIAIII(sistemainformatizadoquecolocaráos
conselhostutelaresdoEstadoemrede,formandoumbancodedadosestadualsobre
osatendimentosdosconselhostutelares)paraagilizaçãodoprocessodeadoçãode
crianças e adolescentes levando em consideração as necessidades do adotando e
promovercampanhasdeesclarecimentoesensibilizaçãoparaaadoção,independentedascaracterísticasdoadotando(idade,etnia,sexo,etc.),assimcomocapacitar
todos os atores sociais envolvidos neste procedimento;
8-GarantirprestaçãodecontasquadrimestraisdosExecutivosnostrêsníveis
degovernoaosconselhosdepolíticaspúblicas(dosDireitosdaCriançaedoAdolescente,daEducação,daSaúde,daSegurançaAlimentareNutricional,daAssistênciaSocial),nelaapresentandoaexecuçãoorçamentáriadetodososprogramas,ações,
sub-ações,fontesenaturezadasdespesasrelacionadasapolíticasdeatendimento
aosdireitosdacriançaedoadolescente(OCA–OrçamentoCriançaeAdolescente),
devendo, esse instrumento de controle conter demonstrativo de metas físicas e financeiraseintegrar,comoanexo,osprojetosdeleisorçamentáriasapresentadosao
PoderLegislativo.Aobrigatoriedadedeinclusãodesteanexoàsleisorçamentárias
deveconstardasleisorgânicasdosmunicípiosedaConstituiçãoEstadual;
9- Incluir nos orçamentos públicos, nos níveis federal, estadual e municipal,
recursosdestinadosaumapolíticadeformaçãocontinuadaemorçamentopúblico,
fundo dos direitos da criança e do adolescente, controle social e metodologia do
OCA – Orçamento Criança e Adolescente – para conselheiros representantes da
sociedade civil e do governo e para gestores e operadores do Sistema de Garantia
dosDireitosdaCriançaedoAdolescente;
10- Garantir no Plano Plurianual (PPA), na Lei de Diretrizes Orçamentárias
(LDO)enaLeiOrçamentáriaAnual(LOA)dotaçãoorçamentáriaespecíficaparao
FundodosDireitosdaCriançaedoAdolescentecomaportederecursos.
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PODER EXECUTIVO
Prefeito: Martim Francisco Borges de Andrada
LEIS MUNICIPAIS
LEI Nº 4.046
“Reconhece como de utilidade pública municipal a Associação Comunitária do Bairro Dom
Bosco”.
O POVO DO MUNICÍPIO DE BARBACENA, por seus representantes decretou, e eu, em seu
nome, sanciono a seguinte Lei:
Art. 1º Fica reconhecida como de utilidade pública municipal a Associação Comunitária do
Bairro Dom Bosco, situada à Rua Pedro Bonato, nº 467, Bairro Dom Bosco, Município de
Barbacena/MG.
Art. 2º A Associação Comunitária do Bairro Dom Bosco, tem por finalidade a prestação de
serviços às comunidades e às organizações, sempre visando a melhoria da qualidade de vida
das pessoas e o bem estar da sociedade, sem objetivo de lucros.
Art. 3º Esta Lei entra em vigor a na data de sua publicação.
Art. 4º Revogam-se as disposições em contrário.
Prefeitura Municipal de Barbacena, MG, aos 08 de outubro de 2007;
165º ano da Revolução Liberal, 77º da Revolução de 30.
Martim Francisco Borges de Andrada
Prefeito Municipal
(Projeto de Lei nº 030/2007 – Autoria do Vereador João Bosco de Abreu)
.................................................................................................................................................
LEI Nº 4.047

Portaria nº. 078/07 - Reenquadrar, o servidor Guido Campos de Sousa, ocupante do cargo
público de Professor de Arte, área de clarineta, nível A-12, para o nível A-30. Barbacena, 02
de outubro de 2007.
Portaria nº. 079/07 - Conceder Ascensão Funcional, com fundamento no artigo 30 da Lei
3245, de 13 de dezembro de 1995, à servidora Maria Emília Ferreira da Silva, ocupante do
cargo público de Cantineira, nível A-1, do Quadro de Servidores Públicos do Município, para
o nível B-5. Barbacena, 02 de outubro de 2007.
Publique-se na forma da lei
José Augusto de Oliveira Penna Naves
Secretário Municipal de Governo, Coordenação Política e Gestão Estratégica
..................................................................................................................................................

SECRETARIA MUNICIPAL
DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Secretário: Guaraci Gonçalves

Resolução nº. 019/07 - O Conselho Municipal de Assistência Social – CMAS, no uso de suas
atribuições, conferidas pela Lei Municipal Nº. 3.595/2000 com as alterações decorrentes da
Lei Municipal Nº. 3.775/2003, de acordo com a Resolução Nº. 31/2003 do Conselho Estadual
de Assistência Social – CEAS e do Parecer favorável da Comissão Permanente de Registro
e Certificado do CMAS, resolve: Art. 1º - Emitir o CERTIFICADO DE INSCRIÇÃO NO CMAS às
entidades relacionadas no anexo I, sem nenhuma restrição devido à veracidade das informações
contida nos Pareceres da Comissão Permanente de Registro e Certificado. Art. 2º - A validade
do Certificado de Inscrição no CMAS é de um ano, com exceção das entidades cujas diretorias
vencem antes do período estipulado. Art. 3º - Os prazos de validades são os que constam em
cada certificado e transcritos no Anexo I. Art. 4º - Esta resolução entra em vigor na presente
data. Barbacena, 03 de outubro de 2007.

“Denomina Rua José Antônio Franco”.
O POVO DO MUNICÍPIO DE BARBACENA, por seus representantes decretou, e eu, em seu
nome, sanciono a seguinte Lei:
Art. 1º Passa a ter a denominação de Rua José Antônio Franco a atual Rua “1”, do Loteamento
Barão de Pitangui, no centro da cidade.
Art. 2º A Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Política Urbana providenciará a colocação
de placas indicativas e a necessária comunicação à Empresa Brasileira de Correios e
Telégrafos.
Art. 3º Esta Lei entra em vigor a partir da data de sua publicação.
Art. 4º Revogam-se as disposições em contrário.

ENTIDADES
VALIDADE DO CERTIFICADO DE INSCRIÇÃO NO CMAS
Associação de Desenvolvimento Comunitário Padre Brito
03/10/2007 a 03/10/2008
Casa da Amizade das Senhoras dos Rotarianos de Barbacena
03/10/2007 a 03/07/2008
Creche Escola “Carinha de Anjo”
03/10/2007 a 08/06/2008
Obras Sociais Fé e Alegria – OSFA
03/10/2007 a 24/02/2008

Prefeitura Municipal de Barbacena, MG, aos 08 de outubro de 2007;
165º ano da Revolução Liberal, 77º da Revolução de 30.
Martim Francisco Borges de Andrada
Prefeito Municipal
(Projeto de Lei nº 026/2007 – Autoria do Executivo)
.................................................................................................................................................
LEI Nº 4.049

DEPARTAMENTO MUNICIPAL
DE SAÚDE PÚBLICA – DEMASP

“Denomina Rua Dona Maria Helena”.
O POVO DO MUNICÍPIO DE BARBACENA, por seus representantes decretou, e eu, em seu
nome, sanciono a seguinte Lei:
Art. 1º Passa a ter a denominação de Rua Dona Maria Helena a atual via pública inominada
do Distrito da Colônia Rodrigo Silva, com início e adentrando à direita da Rua Pedro
Bergamaschi, a 460 (quatrocentos e sessenta metros) da Rodovia dos Imigrantes, e término
na propriedade de Armando Kilson.
Art. 2º A Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Política Urbana providenciará a colocação
de placas indicativas e a necessária comunicação à Empresa Brasileira de Correios e
Telégrafos.
Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 4º Revogam-se as disposições em contrário.
Prefeitura Municipal de Barbacena, MG, aos 08 de outubro de 2007;
165º ano da Revolução Liberal, 77º da Revolução de 30.
Martim Francisco Borges de Andrada
Prefeito Municipal
(Projeto de Lei nº 023/2007 – Autoria do Executivo)
.................................................................................................................................................
LEI Nº 4.050
“Denomina Rua Alcir Guimarães”.
O POVO DO MUNICÍPIO DE BARBACENA, por seus representantes decretou, e eu, em seu
nome, sanciono a seguinte Lei:
Art. 1º Passa a ter a denominação de Rua Alcir Guimarães a atual Rua E, localizada no Bairro
Valentim Prenassi, nesta cidade.
Art. 2º A Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Política Urbana providenciará a colocação
de placas indicativas e a necessária comunicação à Empresa Brasileira de Correios e
Telégrafos.
Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 4º Revogam-se as disposições em contrário.
Prefeitura Municipal de Barbacena, MG, aos 08 de outubro de 2007;
165º ano da Revolução Liberal, 77º da Revolução de 30.
Martim Francisco Borges de Andrada
Prefeito Municipal
(Projeto de Lei nº 022/2007 – Autoria do Executivo)
..................................................................................................................................................

PORTARIAS ASSINADAS PELO
EXMO. SR. PREFEITO MUNICIPAL

Portaria nº 11.588 - 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, inciso
II, da Constituição do Município de Barbacena; Resolve: Colocar à disposição do Estado de
Minas Gerais o servidor Marcelo Wagner de Oliveira, sem ônus para a origem, com efeito
retroativo à 04 de julho de 2007. Barbacena, 24 de setembro de 2007. Martim Francisco Borges
de Andrada – Prefeito Municipal
.....................................................................................................................................................

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
E RECURSOS HUMANOS

ANEXO I

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

Diretor: Fernando Maluf Wutke
Extrato de Portarias
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 034/07 - Art. 1º - Conceder ascensão funcional a servidora Luciane Falco Mendes
matrícula 104, ocupante do cargo de psicóloga do Quadro dos Servidores Públicos Municipais,
para o nível C-47 retroativo a 28/11/2006, solicitada através do Requerimento s/nº protocolizado
em 2006 no Departamento Municipal de Saúde “Dr. Antônio Benedito de Araújo” – DEMASP,
às fls.147 do Processo Funcional. Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua
publicação. Barbacena, MG, aos 01 de outubro de 2007.
Portaria nº 035/07 - Art. 1º - Conceder ascensão funcional ao servidor Denílson José de Faria
matrícula 1.438, ocupante do cargo de motorista do Quadro dos Servidores Públicos Municipais,
para o nível B-22 retroativo a 01/04/2004, solicitada através do Requerimento s/nº protocolizado
em 2006 no Departamento Municipal de Saúde “Dr. Antônio Benedito de Araújo” – DEMASP,
às fls.102 do Processo Funcional. Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua
publicação. Barbacena, MG, aos 01 de outubro de 2007.
Portaria nº 036/07 - Art. 1º - Conceder ascensão funcional a servidora Marisa Marta Rocha da
Silva matrícula 1.448, ocupante do cargo de Agente Administrativo do Quadro dos Servidores
Públicos Municipais, para o nível B-25 retroativo a 16/12/2006, solicitada através do
Requerimento s/nº protocolizado em 2006 no Departamento Municipal de Saúde “Dr. Antônio
Benedito de Araújo” – DEMASP, às fls.95 do Processo Funcional. Art. 2º - Esta Portaria entra
em vigor na data de sua publicação. Barbacena, MG, aos 01 de outubro de 2007
Portaria nº 037/07 - Art. 1º - Conceder ascensão funcional a servidora Maria do Carmo Fortes
de Carvalho Ananias matrícula 1.076, ocupante do cargo de MÉDICA do Quadro dos Servidores
Públicos Municipais, para o nível C-47 retroativo a 16/12/2006, solicitada através do
Requerimento s/nº protocolizado em 2006 no Departamento Municipal de Saúde “Dr. Antônio
Benedito de Araújo” – DEMASP, às fls.105 do Processo Funcional. Art. 2º - Esta Portaria entra
em vigor na data de sua publicação. Barbacena, MG, aos 01 de outubro de 2007
Portaria nº 038/07 - Art. 1º - Conceder ascensão funcional a servidora Adelaide Márcia dos
Santos matrícula 1.328, ocupante do cargo de Atendente de Enfermagem do Quadro dos
Servidores Públicos Municipais, para o nível C-23 retroativo a 28/11/06, solicitada através do
Requerimento s/nº protocolizado em 2006 no Departamento Municipal de Saúde “Dr. Antônio
Benedito de Araújo” – DEMASP, às fls.74 do Processo Funcional. Art. 2º - Esta Portaria entra
em vigor na data de sua publicação. Barbacena, MG, aos 01 de outubro de 2007
Portaria nº 039/07 - Art. 1º - Conceder ascensão funcional a servidora Maria Auxiliadora de
Jesus Souza matrícula 2.829, ocupante do cargo de Auxiliar de Escritório do Quadro dos
Servidores Públicos Municipais, para o nível B-14 retroativo a 16/12/2006, solicitada através
do Requerimento s/nº protocolizado em 2006 no Departamento Municipal de Saúde “Dr. Antônio
Benedito de Araújo” – DEMASP, às fls.165 do Processo Funcional. Art. 2º - Esta Portaria entra
em vigor na data de sua publicação. Barbacena, MG, aos 01 de outubro de 2007
Portaria nº 040/07 - Art. 1º - Conceder ascensão funcional ao servidor Ricardo Vidigal Paolucci
matrícula 1.338, ocupante do cargo de médico do Quadro dos Servidores Públicos Municipais,
para o nível C-47 retroativo a 28/11/2006, solicitada através do Requerimento s/nº protocolizado
em 2006 no Departamento Municipal de Saúde “Dr. Antônio Benedito de Araújo” – DEMASP,
às fls.084 do Processo Funcional. Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua
publicação. Barbacena, MG, aos 01 de outubro de 2007
Publique-se na forma da lei
José Augusto de Oliveira Penna Naves
Secretário Municipal de Governo, Coordenação Política e Gestão Estratégica
.................................................................................................................................................

Secretário: Ian de Araújo Beshoren

Conselho Municipal de Saúde

O Secretário d Administração e Recursos Humanos, no uso das atribuições que lhe foram
conferidas pelo Decreto Municipal nº 5.725, de 20 de fevereiro de 2006, Resolve:

O Plenário do Conselho Municipal de Saúde, em sua 303ª Reunião Ordinária, realizada no dia

Presidente: Milton Roman

01 de outubro 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 01/10/2007 conforme lavrado em ata nº. 303; Resolve:
Resolução nº. 107/07 – Ata nº. 303 - Aprovar por unanimidade o Plano Municipal de Saúde
com as alterações propostas pela comissão do CMS. Barbacena, 02 de outubro de 2007.
Homologo a Resolução nº. 107/07 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 do Demasp
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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O cronista Murilo Meniconi
e seus personagens barbacenenses
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Escritor relata histórias de personagens curiosas que viveram em Barbacena em crônica extraída do livro
“Cidade Mágica”, publicado em 1948 com prefácio do poeta Honório Armond. Entre os personagens descritos
estão os comerciantes Teixeira de Abreu, Teotônio Mercadinho e Joanico Fontana, cada um com suas peculiaridades
Arquivo Fundac

Trinta anos
entre teias

Largo do Rosário,
em foto do início do século XX

MuriloMeniconi
Na vida das velhas cidades mineiras, há, ás vezes, acontecimentos pitorescos, ligados á vida de alguns de seus
excêntricos moradores que, pela sua vida
original, ou seus hábitos fora da rotina
comum, constituem, na paisagem humana, uma nota de humorismo ou de
singular excentricidade.
Assim foi a história de Teixeira de
Abreu, nos fins do século passado. Aportando á Barbacena, por ocasião da revolta de 42 o comerciante luso montou um
botequim na pitoresca rua do Rosário
(hoje rua 15 de novembro) onde entre as
peças de chita e as latas do famoso rapé
“Amostrinha”, ia vivendo a sua vida de
pacato cidadão. Magro, chupado, birrento, desconfiado, o velho Teixeira andava sempre com ensebado capote, chapéu de palha enterrado á cabeça, esquentando-se ao sol nas friorentas manhãs
da velha cidade mineira. Ao fechar seu
boteco, ali pela noitinha, o velho português peneirava fubá pelo chão, a fim de
constatar pelas pegadas, qualquer intruso que lhe fosse bisbilhotar os segredos,
ciosamente guardados.
Viveu pobre, amealhando economias. Um dia, não mais despertou.
Muitos anos depois, quando foi vendida a sua casa, seus herdeiros deram
com uma escritura na qual havia referencia a um tesouro em barras de ouro,
escondidas nos alicerces da velha casa
da rua 15.
Nunca se achou tal tesouro. Comentando o caso, o “Correio da Manhã”, do
Rio, na secção de “Pingos & Respingos”,
ao noticiar que ali só se encontrou uma
ossada humana em lugar de tesouro, disse jocosamente: “É que antes alguém comeu carne e só deixou o osso...”
Outro, originalíssimo, foi o luso Teotônio Mercadinho, que Marques Rebelo,
na revista “Cultura Política”, descreveu
em uma crônica personalíssima. Tam-

bém possuía um botequim e uma curiosa engrenagem de garrafas d´água, com várias escalas de som.
“Mercadinho” viveu pobremente e nada
legou, pelo menos, até o presente. Agora, vem o
caso de Joanico Fontana. Aportando ao Brasil,
por volta de 1890, montou em Santa Bárbara
do Tugúrio uma loja de miudezas e quinquilharias. Ali em muitos anos de trabalho, ajuntou dinheiro. Depois, o italiano mudou-se para
Barbacena, onde continuou com o negócio, em
ampla casa comercial, á rua 15 de novembro,
visinha á redação da “Cidade de Barbacena”.
Os anos foram passando. E, parodiando Aloísio de Azevedo, em seu romance “O Cortiço”,
“os cobres iam pingando na gaveta e daí, em
montes e montes para a burra”. Joanico Fontana enriqueceu. Solteirão, sem compromissos, a
vida fácil, dele se apoderou uma grande obcessão pela fortuna que, como diz Hello, é a mais
violenta de todas as paixões, maior mesmo que
a politica ou a amorosa, porque estas se subordinam a fases, a episódios, a quadras, que o
proprio tempo se encarrega de apagar. Mas a
paixão pelo dinheiro é invencível e cresce á

medida que o tempo avança, mais acentuando
os seus sulcos, mais aprofundando suas raizes. Velhos moradores da cidade, por diversas
vezes, á noite, escutaram rumores de passos na
casa fechada da rua 15. É que Joanico encerrara-se definitivamente no seu tugúrio, fugindo
ao convivio dos homens para, nas noites estreladas de Barbacena, no silencio cumplice das
madrugadas, acariciar com volupia os seus
haveres.
Desde a revolta de 30 ninguém mais viu a
pitoresca figura do italiano, gordo, vermelhusco, calvo, de calça cáqui e colete, sem paletó,
com o seu inseparável guarda-sol, chovesse ou
não. Seu belo pomar acabou, e ali o mato cresceu vigoroso. Joanico atendia ás pessoas que o
procuravam, apenas colocando uma ossuda
mão branca, através de um postigo. Sómente
uma velha preta cuidava de sua excentrica pessoa e lidava com seus negócios, inclusive o pagamento de impostos. O mundo morrera para
Joanico e seu grande amor era contar as suas
patacas, que ele amealhava e que daria ao rei
da Itália, Vitor Emanuel, por um singular capricho.

E o tempo foi passando. Uma noite,
quando a cidade vivia uma agitada emoção politica, chamaram um médico ás
pressas.
João Fontana Sobrinho morrera.
Esta é a história estranha de um avarento que pela sua vida excentrica mais
lembra um destes tipos difíceis de Charles Dickens. Viveu encerrado entre quatro paredes, num tugúrio, no meio de
aristocrática rua, privando-se de todo
conforto da vida, mal se alimentando,
mal se cobrindo, evitando todo contacto
com o mundo e apenas assistido, nas
suas horas terrivelmente amargas, por
uma serva dedicada e fiel que, talvez fosse
para o excentrico misantropo, a única
coisa viva que se agitava naquele casarão misterioso, onde o usurário arrastava seus passos pelas noites intermináveis, numa ronda de medo incontida e
angustiante entre as teias da mansão soturna povoada de sombras.
(Foi mantida a grafia original)

