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CDL espera aumento de 10% nas vendas em relação ao ano passado

As compras de Natal prome
 tem movimentar o comércio

contagense. Para garantir a
tranquilidade de moradores e co-
merciantes, a segurança na cidade
será reforçada no período natalino.
A Polícia Militar colocará mais 300
homens para fazer a segurança nas
ruas, enfatizando os centros comer-
ciais. As blitzes serão mais cons-
tantes, tanto na região central quan-
to nos bairros mais distantes. O
objetivo é atuar na prevenção, uma
vez que a presença dos policiais nas
ruas inibe a ação dos criminosos.
Outra ação importante é a instala-
ção de mais 92 câmeras de
videomonitoramento do Projeto
Olho Vivo, em diversos pontos da
cidade.

Além disso, a Guarda Municipal
(GMC) também atuará na manuten-
ção da segurança pública. Três car-
ros de som da GMC circularão pelo
município com dicas de segurança.
Dois micro-ônibus adaptados com
câmeras de videomonitoramento
auxiliarão nos trabalhos, nas regi-
ões do Industrial e Vargem das Flo-
res. Os guardas municipais farão o
patrulhamento também nas praças
iluminadas em toda a cidade, ga-
rantindo a segurança das pessoas.

O secretário de Defesa Social,
José Rodrigues, ressaltou a impor-
tância da força-tarefa entre Polícia
Militar e Guarda Municipal na pro-
moção da segurança durante o Na-
tal. "Nosso objetivo é agir na pre-
venção. Estamos instalando 92 no-
vas câmeras de videomonito-
ramento, elaborando projetos soci-
ais e intensificando o patrulha-
mento nas ruas. O objetivo é pro-
mover uma sensação de segurança
na cidade".

COMÉRCIO AQUECIDO

A Prefeitura de Contagem, em
parceria com a Câmara de Dirigen-
tes Lojistas (CDL), lançou a campa-
nha "Natal com Prêmios é Natal Con-
tagem", com o objetivo de reaquecer
a economia da cidade, incentivando
as pessoas a fazerem suas compras
de Natal no comércio do município.
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O prefeito de Contagem,
Carlin Moura, renovou, na sexta-
feira (28/11), a parceria com a
Rede Globo Minas, referente ao
Programa Uma Vida, Uma Árvo-
re, que planta uma árvore para
cada recém-nascido cadastrado
no programa e registrado em Con-
tagem. Em 2014, Contagem su-
perou a meta de 900 árvores,
plantando 921. Para 2015, a pre-
feitura assumiu o compromisso de
ampliar a meta em 20%.

Durante solenidade realizada
na sede da emissora, em Belo Ho-
rizonte, o diretor-regional da Rede
Globo, Marcelo Matte, informou
que o Programa Uma Vida, Uma
Árvore integra uma série de ações
da empresa que fazem parte do
compromisso da ISO 14001. "Tra-
balhamos dentro da perspectiva
da sustentabilidade e estamos fe-
lizes com as parcerias que têm
nos auxiliado no desenvolvimen-
to de nossos projetos".

O prefeito Carlin Moura des-
tacou a importância do programa
por envolver não só os governos
municipais, mas também as famí-
lias e as crianças, e pela força de
seu exemplo. "Notamos que as
pessoas, de forma voluntária, co-
meçaram a compreender que cada
um precisa fazer a sua parte do
ponto de vista da preservação
ambiental". Moura informou que,
em 2014, a prefeitura ampliou o
número de voluntários e parcei-
ros que passaram a cuidar e ado-
tar as praças da cidade, realizan-
do mutirões de manutenção e
revitalização destes espaços.

Carlin Moura ressaltou, ain-
da, que o Programa Uma Vida,
Uma Árvore se tornou referência
e inspirou o desenvolvimento de
outras ações sustentáveis no mu-
nicípio, como o Programa Briga-
da da Limpeza e o Projeto Carro-
ceiro Legal que têm contribuído
com a limpeza da cidade, como
também com a conscientização
das pessoas, lembrando que "ci-
dade limpa não é aquela que mais
se limpa, mas a que menos se
suja".

Segundo Moura, as praças lim-
pas e mais bem cuidadas desper-
taram nas pessoas o sentimento
de ocupação dos espaços públi-
cos, fazendo valer na prática o
ditado "a praça é do povo". "As
praças, em Contagem, à noite, es-
tão todas ocupadas, com grande
número de crianças, famílias e

A iniciativa sorteará oito carros Zero
Km e 100 vales-compra no valor de
R$ 300,00 cada, entre os clientes
das lojas participantes. Para au-
mentar as vendas e propiciar às pes-
soas que trabalham durante o dia
tenham tempo de fazer as compras,
o comércio da cidade aumentará o
horário de funcionamento. Entre os
dias 18 e 23/12, o comércio das
ruas da cidade ficará aberto até às
22h. Nos shoppings, o horário se
estenderá até às 23h.

Para o prefeito Carlin Moura, a
campanha do Natal estimula a to-
dos os moradores a fazerem suas
compras no município. "Hoje, nós
não precisamos sair de Contagem
para comprar. Pelo contrário, pes-
soas de outras cidades vêm consu-
mir na nossa cidade. Nossa for te
vocação comercial gera empregos,
estimula o crescimento do setor
e, consequentemente, contribui
para o nosso desenvolvimento
econômico".

De acordo com o presidente da
CDL Contagem, Frank Sinatra, a
campanha 2014 vai incrementar as
vendas, gerar empregos temporári-
os e movimentar a economia do
município, estimulando a arrecada-
ção e o crescimento local de servi-
ços e comércio. "Esperamos um au-
mento de 10% nas vendas em rela-
ção ao Natal de 2013. Percebemos,
nas ruas, que as pessoas estão ani-
madas com o Natal. Além disso, a
iluminação natalina da cidade está
belíssima. Já sentimos a magia do
Natal chegar a Contagem".

DICAS DE SEGURANÇA DURANTE

AS COMPRAS DE NATAL

- Não mostre dinheiro em público;
- Não deixe sacolas à vista no carro;
- Cuidado ao usar o celular na rua;
- Não mexa na carteira na rua. Evi-
te guardá-la no bolso de trás.
- Não deixe todo o dinheiro na car-
teira. Guarde um pouco em lugares
acessíveis, como a bolsa ou os bol-
sos;
- Se possível, não vá às compras
desacompanhado. A dica é funda-
mental para os idosos, mais vulne-
ráveis no caso de uma abordagem.

pessoas do bem". Carlin lembrou,
ainda, que o Uma Vida, Uma Árvo-
re serviu de inspiração até para o
Natal de Contagem que, este ano,
tem temática ecológica. "O Papai
Noel, em Contagem, abandonou o
trenó e chega de carroça, e suas
assistentes estão representando
nossos garis. O maior presente que
Papai Noel pode dar a Contagem
é uma cidade cada dia mais lim-
pa".

UMA VIDA, UMA ÁRVORE

O programa é uma ferramen-
ta de conscientização ambiental e
consiste no plantio de árvores, com
a identificação das mesmas com o
nome das crianças registradas no
município. Para participar, é ne-
cessário que os pais façam a ade-
são ao programa, no ato do regis-
tro no cartório ou realizando o
cadastro no site
www.umavidaumaarvore.org/ca-
dastro/, mas somente crianças até
um ano podem ser inscritas.

A Prefeitura de Contagem su-
perou a meta estabelecida para o
município dentro do programa,
plantando, em 2014, 921 árvo-
res entre jabuticabeiras (espécie
símbolo da cidade), ipês-roxos,
amarelos, brancos, sibipirunas,
entre outras, no Parque Linear do
Sarandi, que fica entre as aveni-
das Severino Ballesteros Rodri-
gues e Professor Clóvis Salgado,
na região da Ressaca.

O Instituto Oksigeno é respon-
sável pelo acompanhamento do
processo e a certificação da pre-
feitura por sua ação sustentável.
"Temos o compromisso de garan-
tir a credibilidade do programa,
acompanhando o seu desenvolvi-
mento e verificando se a proposta
está sendo efetiva", afirmou o pre-
sidente do Instituto Oksigeno,
Deivison Pedroza.

Após o plantio, a família rece-
be, em sua residência, o certifica-
do com o nome da criança e a lo-
calização da árvore. A adesão é
gratuita e o plantio é de responsa-
bilidade da prefeitura.

Estiveram presentes à sole-
nidade o presidente da Conparq,
José Carlos Gomes; o secretário-
adjunto de Comunicação e Trans-
parência, Vladimir Santiago; a as-
sessora de Imprensa do prefeito
Carlin Moura e coordenadora de
Jornalismo, Cristiane Oliveira; e o
chefe de Gabinete, Farley Lima.
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Com o objetivo de discutir a atual
situação dos principais rios do esta-
do de Minas Gerais, o Consórcio
Intermunicipal da Bacia Hidrográfica
do Rio Paraopeba (Cibapar) realiza,
em parceria com o Instituto Mineiro
de Gestão (Igam), nos dias 4 e 5 de
dezembro, o 1º Fórum das Águas, a
partir de 9h, no Instituto Inhotim. A
inscrição para participar do evento
pode ser feita pelo hotsite:
www.cibapar.org.br/forumdasaguas

Norteados pelo tema “Escassez
Hídrica e Saneamento: Impactos e
Oportunidades”, especialistas e au-
toridades apresentarão um panora-
ma dos impactos da estiagem ao lon-
go de 2014, avaliando o período no
contexto climatológico. A análise sub-
sidiará a elaboração do Plano de
Ação 2015, com abrangência e exe-
cução em todo o estado.

Autoridades políticas e represen-
tantes de órgãos públicos, comitês de
bacias hidrográficas, sindicatos, as-
sociações, empresas privadas, pro-
dutores rurais, entidades e estudan-
tes universitários par ticiparão. Ao
todo, 20 palestras serão ministradas
durante os dois dias de evento.

O tema “Gerenciamento em um
cenário de risco: diagnóstico do perío-
do de estiagem em Minas Gerais”, com
a diretora-geral do Igam, Marília Melo,
abre o ciclo de palestras, expondo
os reflexos da seca no estado e os
planos para a gestão em situações
de crise.

Um dos focos da conferência será
a Bacia do Paraopeba, principal aflu-
ente do Rio São Francisco, que apre-
sentou queda no volume da água em
alguns trechos. A proposta é tentar
reduzir os possíveis problemas de-
correntes da seca, com o desenvol-
vimento de ações de conscientização
voltadas para a população e para os
representantes dos 48 municípios
mineiros impactados.

O Fórum das Águas também vai
apresentar o projeto executivo de sa-
neamento e implantação de rede de
esgoto na Bacia do Paraopeba. Na
ocasião, os representantes do exe-
cutivo dos municípios por onde passa
o Rio assinarão o Protocolo de Inten-
ções pelo Saneamento.

A ação vai de encontro à meta
do Plano Nacional de Saneamento
Básico, um dos compromissos do Bra-
sil com os Objetivos do Milênio das
Nações Unidas. Até 2015, o objetivo
é reduzir pela metade a proporção
de pessoas que não usufruem des-
ses serviços.

Haverá ainda a assinatura do
Protocolo de Intenções para a con-
clusão do Plano de Recursos Hídricos
da Bacia do Rio Paraopeba, um com-
promisso entre o Cibapar, o Igam, a
Agência Nacional de Águas (ANA) e
o Comitê da Bacia do Paraopeba.

Representantes dos setores elé-
trico, industrial e agrícola também vão
expor visões e experiências durante
a estiagem deste ano.

“Pretendemos estabelecer uma
efetiva gestão na administração pú-
blica entre as esferas federal, esta-
duais e municipais para buscar a re-
dução dos impactos ambientais e so-
ciais, com ações que visam o
monitoramento, a gestão eficiente e
a infraestrutura das entidades e ór-
gãos envolvidos”, afirma Breno
Carone, presidente do Cibapar.

Escassez Hídrica: Impactos
e Oportunidades

A abertura do Fórum das Águas
contará com a participação do presi-
dente do Cibapar, Breno Carone; do
secretário-adjunto de Meio Ambiente
e Desenvolvimento Sustentável, Danilo
Vieira Junior; do chefe do Gabinete
Militar do Governador e coordenador
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O evento, que acontece nos dias 4 e 5 de dezembro,
no Instituto Inhotim, vai definir os novos rumos
da gestão dos recursos hídricos em Minas Gerais,
com ênfase na Bacia do Rio Paraopeba

estadual da Defesa Civil/MG, Alex de
Melo; e da diretora-geral do Igam,
Marília Melo.

O foco será o debate sobre os
impactos da estiagem em 2014 e as
estratégias para a elaboração do
Plano de Ação 2015.

O professor Assis, da Universi-
dade Federal do Ceará, participa com
o tema “Período de estiagem no es-
tado do Ceará 2014 e análise do ce-
nário de Minas Gerais”. Em seguida,
a diretora-geral do Igam, Marília Melo,
falará sobre o gerenciamento em um
cenário de risco e o diagnóstico do
período crítico da seca em Minas, que,
em algumas regiões, apontou índices
de ser tão devido à situação
pluviométrica no estado.

Das 14h às 15h10, representan-
tes dos setores elétrico (Cemig), de
saneamento e de abastecimento de
Água (Copasa), industrial (Fiemg) e
agrícola (Faemg) apresentarão pon-
tos de vista e ações sobre o período
da estiagem.

Até 18h, horário previsto para
terminar o primeiro dia do evento,
estão programadas palestras com
representantes do Comitê Federal do
São Francisco e do Ministério Público
de Minas Gerais (MPE) e um talk show
sobre os desafios para 2015, com
Patrícia Boson, da Fiemg.

Saneamento
No dia 5 de dezembro (sexta-

feira), a abertura contará com a pre-
sença do anfitrião do evento e presi-
dente do Cibapar, Breno Carone; do
secretário de Meio Ambiente e De-
senvolvimento Sustentável, Alceu José
Torres Marques; do diretor-presiden-
te da Agência Nacional de Águas
(ANA), Vicente Andreu; da presiden-
te da Feam, Zuleika Stela Chiacchio e
da diretora-geral do Igam, Marília
Melo.

A partir das 10h30, o Fórum das
Águas vai promover a assinatura do
Protocolo de Intenções pelo Sanea-
mento na Bacia do Paraopeba, entre
o presidente do Cibapar e os prefei-
tos dos 48 municípios que compõem
o Consórcio.

Às 11h, a palestra magna “Cida-
des Sustentáveis e Reuso” será mi-
nistrada por George Vidor, jornalista
especializado em Economia e Políti-
ca. Em seguida, o relator especial da
ONU, Leo Heller, falará sobre os de-
safios de água e saneamento.

A partir das 14h, a programação
continua com as palestras “Desafios
para uma gestão eficiente de resídu-
os sólidos urbanos”, do secretário
Nacional de Recursos hídricos e
Ambientais Urbanos, Ney Maranhão,
e “A Lei 11.455 e os Planos de Sane-
amento”, do doutor em Saneamento,
Meio Ambiente e Recursos Hídricos
pela UFMG, José Cláudio Junqueira.

Outros destaques serão os te-
mas “Arranjos territoriais ótimos e a
importância dos consórcios intermu-
nicipais para o saneamento”, com a
presidente da Feam, Zuleika Stela
Chiacchio, e “Cenários do sanea-
mento no Brasil e perspectivas para
o apoio aos municípios”, com Rubens
Amaral Ferreira Filho, do Instituto
Trata Brasil.

Logo após, o talk show com José
Carlos Carvalho, ex-ministro de Meio
Ambiente e Conselheiro do Inhotim,
fecha o evento.

Serviços
Evento: 1º Fórum das Águas - Escas-
sez Hídrica e Saneamento: Impactos
e Oportunidades
Data e horário: dia 4/12 das 09 às
18h e no dia 5/12 das 09 às 17h30
Local: Instituto Inhotim - Rua B, 20 -
Centro, Brumadinho
Programação completa e inscrição:
www.cibapar.org.br/forumdasaguas

A inauguração de presépio e da
Vila do Papai Noel e a tradicional
Cantata de Natal marcam a abertura
das comemorações de fim de ano da
Assembleia Legislativa de Minas Ge-
rais (ALMG), na quarta-feira (3/12/
14), a partir das 18 horas. O arcebis-
po metropolitano de Belo Horizonte,
dom Walmor Oliveira de Azevedo,
participará das celebrações e fará a
inauguração do presépio, que está
sendo montado no Espaço Político
Cultural José Aparecido de Oliveira
(Edjao), também conhecido como Hall
das Bandeiras.

Do programa da Cantata, cons-
tam tradicionais temas natalinos,
como "Noite Feliz", de Franz Gruber,
e "Natal Branco", de Irving Berling;
peças clássicas e sacras, como o
"Aleluia", de Haendel, e "Adeste
Fideles", de John F. Wad; canções fol-
clóricas, como "Linda Noite" (folclore
português); e composições popula-
res, como "Semente do Amanhã", de
Gonzaguinha.

A Cantata reunirá 300 vozes de
19 corais. Além do Coral da
Assembleia, participarão outros 18:
da AABB; do BDMG; da Copasa; da
Gremig/Cemig; da Imprensa Oficial; da
Orquestra de Câmara do Sesc; do
Ipsemg; do Ministério Público; o Vo-
zes de Minas (dos Correios); os Ca-
narinhos de Itabirito; o Cidade em
Canto; o Contas e Cantos; os Jovens
Cantores do Iemg; o Júlia Pardini; o
Renovarte; o Vozes das Gerais (INSS/
Receita Federal); o Vozes na Estra-
da; e o Madrigal Cura d’Ars.

O espetáculo contará também
com participações especiais da Or-
questra Opus, do cravista Antonio
Carlos de Magalhães, da soprano
Andrea Peliccioni, do tenor Júlio César
de Mendonça e do baixista Giancarlo
de Souza. Entre os regentes, além
do maestro Guilherme Bragança, da
ALMG, participam os maestros Arnon
Oliveira, Cleude William, Cristina Bello,
Eliane Fajioli, Elza do Val Gomes, Éric
Lana, Flávia Campanha, Geraldo José
Ferreira, Karina Haddad, Leonardo
Cunha, Luiz Flávio dos Santos, Mar-
co Antônio Maia Drumond, Paulo
Ricardo Castro Costa, Robson Lopes,
Rodrigo Garcia, Sérgio Canedo e
Vivian Assis.

"É com enorme alegria que a
Assembleia de Minas se prepara para
celebrar mais um Natal especial, eco-
ando votos de paz, fraternidade e
união para os lares dos mineiros e
mineiras em cada canto do Estado",
afirma o presidente da ALMG, depu-
tado Dinis Pinheiro (PP).

Galeria de Arte abriga
Vila do Papai Noel

Pelo segundo ano consecutivo,
a ALMG vai montar a Vila do Papai
Noel, uma exposição que reúne três

Assembleia promoveAssembleia promoveAssembleia promoveAssembleia promoveAssembleia promove
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mil peças alusivas ao Natal, originári-
as de 90 países. As peças perten-
cem à coleção da ex-deputada Maria
Elvira. A atração também será inau-
gurada na quarta-feira (3), logo após
a Cantata de Natal, e ficará aberta
ao público até o dia 6 de janeiro de
2015.

Além das representações do Bom
Velhinho, de casinhas de madeira e
outros adereços, a mostra tem, ain-
da, Mamães Noéis, presépios, anjos,
renas, trenós e árvores de Natal.
Entre as curiosidades, destacam-se
o Papai Noel na banheira, um que
ronca e outro que solta bolinhas de
sabão.

A vila, instalada na Galeria de Arte
da ALMG, ficará aberta à visitação
pública de segunda a sexta-feira, das
9 às 21 horas. Aos sábados e domin-
gos, funcionará das 13 às 21 horas.
Ficará fechada apenas nos dias 24 e
25 de dezembro e nos dias 31 de
dezembro e 1º de janeiro.

Compromisso com a
sustentabilidade

O projeto cenográfico de deco-
ração da Praça Carlos Chagas, mais
conhecida como Praça da Assem-
bleia, é assinado pelo Instituto de
Referência em Resíduos (IRR) em par-
ceria com associações de catadores
de materiais recicláveis. A iniciativa
reforça o compromisso da ALMG com
a sustentabilidade e a inclusão pro-
dutiva dos catadores.

Os adereços para a decoração
natalina estão sendo produzidos na
oficina “Reciclar – Natal 2014”, que
funciona na ALMG. Sob a coordena-
ção do artista plástico Maurício Melo,
catadores de material reciclável es-
tão produzindo bolas de Natal, es-
culturas e cilindros que comporão a
decoração da Praça Carlos Chagas
e do Palácio da Inconfidência. O pre-
sidente da ALMG, Dinis Pinheiro, des-
taca a parceria com o Centro Mineiro
de Referência em Resíduos (CMRR) e
a decoração natalina feita com mate-
rial reciclável. "Assim é o Natal da
Assembleia: alicerçado em princípios
cristãos de abnegação e benevolên-
cia e buscando encantar o povo mi-
neiro com o espírito de harmonia e
comunhão típico do Natal", conclui.

Obras na Praça
Para a realização dos eventos

natalinos, a praça da Assembleia, em
obras de revitalização desde junho
deste ano, será liberada parcialmen-
te até o dia 6 de janeiro de 2015. A
partir do dia 7 de janeiro, o espaço
liberado será novamente interditado
para continuidade da reforma. O
cronograma de obras está em dia,
com previsão de finalização em mar-
ço do próximo ano.

Graças a Deus!
Os últimos dias foi maravilhoso

para o futebol mineiro! Ninguém em
nosso país pode dizer o contrário,
não acha? Até mesmo a mídia
nacional, flagrantemente tendencio-
sa ao dispensar mais atenção aos
times paulistas e cariocas, teve de
ceder espaço em matérias enalte-
cedoras, trajetórias de conquistas
dos campeões Atlético Mineiro e
Cruzeiro.

Vamos falar primeiro do Cruzei-
ro: o time celeste, comandado
sabiamente pelo técnico Marcelo Oli-
veira, foi um time que brilhou pela
regularidade no Campeonato Bra-
sileiro, com uma consistência im-
pressionante, mantida por um
plantel talentoso. Individualmente,
destaca-se o talento dos selecio-
náveis Ricardo Goulart e Éverton
Ribeiro, além da revelação do jo-
vem Lucas Silva.

Esta regularidade cruzeirense
culminou com a vitória em 22 de no-
vembro sobre o time do Goiás, con-
sagrando-se antecipadamente fal-
tando ainda duas rodadas. É o
quarto campeonato do time celes-
te, segundo seguido, mostrando
claramente uma administração sé-
ria e comprometida com resultados.
Em momento algum a equipe foi se-
riamente ameaçada.

Após o êxtase da conquista do
campeonato brasileiro, era hora do
Cruzeiro encarar o arquirrival Atlé-
tico na disputa do título da Copa do
Brasil. Seria a tão sonhada tríplice
coroa, tentando repetir o feito do
grande time de 2003.

Mas a história iria provar que o
Galo é um time de brios e aprendeu
recentemente a disputar torneios
mata-mata. No primeiro jogo, no In-
dependência, não deu nenhuma
chance para o time do Cruzeiro,
abrindo uma vantagem extraordi-
nária de dois gols. Ou seja, o Cru-
zeiro para ser campeão da Copa
do Brasil teria de fazer 3 gols de
diferença. No primeiro jogo, o Atlé-
tico foi rei, jogando com marcação
no campo adversário e dominando
em todos os aspectos, inclusive a
garra na disputa das bolas. Com
um estilo de jogo agressivo e focado
no ataque, o Galo envolveu o Cru-
zeiro, fazendo sua torcida no Inde-
pendência vibrar com o show de
talentos individuais. Um dos melho-
res jogos do ano, aula de tática apli-
cada.

TUDO ESTÁ NOTUDO ESTÁ NOTUDO ESTÁ NOTUDO ESTÁ NOTUDO ESTÁ NO
SEU LSEU LSEU LSEU LSEU LUGARUGARUGARUGARUGAR

No jogo final, já no Mineirão e
com a torcida predominantemente
azul, o que se esperava? Um Cru-
zeiro com fome de bola, com os cra-
ques Goulart e Everton Ribeiro fa-
zendo muitos gols. Não foi isto que
aconteceu.

Novamente o Galo brilhou. Do-
minou o Cruzeiro do início ao fim,
que pouco chegou à meta
atleticana. Resultado: um a zero,
que poderia ter sido três, quatro,
tamanho o domínio atleticano. O
Cruzeiro foi apático, pouco lembran-
do o campeão brasileiro. Título iné-
dito para o Galo, méritos também do
treinador Levir Culpi, que pegou um
plantel desequilibrado, em crise, e
soube dar um esquema tático que
valorizou os talentos existentes.
Mesmo com a saída do craque
Ronaldinho Gaúcho, o time soube, a
partir do segundo semestre, apre-
sentar um futebol criativo e envol-
vente, voltado para o ataque. Des-
taques: os craques Diego Tardelli
(seleção), o argentino Dátolo e as
revelações Carlos e Jemerson.

Foi muito mérito do Atlético a
conquista da Copa do Brasil, pois
soube como poucos mostrar san-
gue frio e aplicação tática, saindo
de situações de placar adverso e
superar grandes times como Pal-
meiras, Corinthians e Flamengo, em
viradas impressionantes. Era a
reedição do “Eu acredito”, embala-
do pela “Massa” apaixonada.

Nem o melhor time do campeo-
nato brasileiro resistiu. Honestamen-
te? Nenhum time do país resistiria
ao equilíbrio tático do time de Levir
Culpi.

Saldo do ano: Minas Gerais na
vitrine do país, com dois times que
disputarão a Taça Libertadores. Um
2015 promissor, pois Galo e Raposa
irão manter suas respectivas bases
e provavelmente contarão nova-
mente com seus talentosos técni-
cos.

Em tempo: parabéns ao presi-
dente Alexandre Kalil. Em sua ad-
ministração, o time atleticano con-
quistou suas maiores vitórias. Com
ousadia ao trazer o desacreditado
Ronaldinho Gaúcho, colocou o Galo
no painel mundial em uma trajetória
de muitas conquistas.

E que venham mais taças para
Minas! Boa semana a todos!

* Eduardo Rocha de Matos Borba
Morador de Contagem,

administrador, auditor e escritor nas horas vagas

FFFFFundac real izará reuniãoundac real izará reuniãoundac real izará reuniãoundac real izará reuniãoundac real izará reunião
setorizada da Culturasetorizada da Culturasetorizada da Culturasetorizada da Culturasetorizada da Cultura
O objetivo da Fundação é debater
com cada setor cultural da cidade

A Fundação Cultural de Contagem
(Fundac), convida a comunidade, artis-
tas e produtores culturais para as con-
ferências setoriais focadas no Plano
Municipal de Cultura. As reuniões terão
o objetivo de debater com cada setor
cultural da cidade, propostas para a
minuta do plano, que faz parte das di-
retrizes do Sistema Nacional de Cultura,
do Ministério da Cultura (Minc). A lei que
regulamenta a criação do Plano Munici-
pal de Cultura foi aprovada em dezem-
bro de 2013.

A presidente da Fundac, Renata
Lima, ressaltou que a participação po-
pular, de forma democrática, nas dis-
cussões é um dos aspectos importan-
tes do processo. "Primeiro realizamos
uma Audiência Pública, que contou com
grande participação de diversos seto-
res da cultura. Agora nosso objetivo é
debater, ponto a ponto, com cada se-
tor da cultura da cidade".

Durante a audiência, realizada em
(15/11), a Fundac recebeu sugestões

COMISSÕES DE ESPORTE ECOMISSÕES DE ESPORTE ECOMISSÕES DE ESPORTE ECOMISSÕES DE ESPORTE ECOMISSÕES DE ESPORTE E
LLLLL AZER E DE IGUAZER E DE IGUAZER E DE IGUAZER E DE IGUAZER E DE IGUALDADEALDADEALDADEALDADEALDADE
RRRRRACIAL SÃO FORMADAS NAACIAL SÃO FORMADAS NAACIAL SÃO FORMADAS NAACIAL SÃO FORMADAS NAACIAL SÃO FORMADAS NA
CÂMARCÂMARCÂMARCÂMARCÂMAR AAAAA

 O presidente da Câmara Muni-
cipal de Contagem, Gil Antônio Diniz
– Teteco (PMDB), indicou, na últi-
ma semana, os vereadores de com-
porão as duas mais novas comis-
sões permanentes do Legislativo –
a de Esporte e Lazer, criada em
setembro, e a de Igualdade Racial,
instituída em outubro.

Todas as comissões permanen-
tes da Câmara – que atualmente
são sete – são formadas por seis
vereadores – presidente, vice e
relator titulares, e seus respectivos
suplentes. Elas têm por objetivo,
entre outras coisas, iniciar o pro-
cesso legislativo, apreciar e emitir
parecer sobre assuntos específicos,
realizar audiências públicas, enca-
minhar pedido de informação a se-

cretários e outras autoridades mu-
nicipais e solicitar depoimento de
qualquer cidadão e autoridade.

A Comissão de Esporte e Lazer
será presidida pelo vereador
Decinho Camargos (PHS), acompa-
nhado por Fredim Carneiro (PROS)
como vice, e Silvinha Dudu (PCdoB)
como relatora. Os suplentes são,
respectivamente, os vereadores
Caxicó (PPS), Eduardo Sendon
(PSDB) e Isabella Filaretti (PTB).

Obelino Marques (PT) estará à
frente da Comissão de Igualdade
Racial, tendo Leo Motta (SDD) e
William Barreiro (PTdoB) como ou-
tros membros titulares. Jair Tropical
(PCdoB), Capitão Fontes (PSD) e
Professor Irineu Inácio (PSDC) são
os suplentes.

para o plano. Luiz Otávio, grafiteiro da
região do Nacional, sugeriu, por exem-
plo, que seja produzido com recursos
da Fundo Municipal de Cultura em proje-
to básico um catálogo artístico comum
a todos, para que cada Regional saiba
o que a classe artística de outra região
esteja fazendo. A minuta do plano tam-
bém foi disponibilizada no site da pre-
feitura até o dia (24/11) para conheci-
mento e encaminhamento de sugestões.

A Fundac destaca que o documento
não está fechado. "Ainda estamos rece-
bendo sugestões via e-mail, por exem-
plo. É um plano para discutir a cultura
nos próximos 10 anos, então o pro-
cesso é longo e contamos com a parti-
cipação de todos", ressaltou Renata
Lima.

Após as reuniões setoriais, forma-
tação e sugestões contempladas, o pró-
ximo passo será a aprovação do plano
pelo Conselho Municipal de Cultura, em
data a ser agendada. Informações:
3352-5357
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O celular pode ser usado para
aplicar golpes, mas ele também
pode ajudar a combater os crimes.
Sabe como? Através de aplicativos.
Os usuários formam grupos de
mensagens para trocar informa-
ções sobre atitudes suspeitas e re-
latar assaltos.

Os arrombamentos são co-
muns na Savassi, região de comér-
cio em Belo Horizonte. Em uma
mensagem, um comerciante de-
nuncia que dois rapazes estavam
com uma faca. O policial diz que a
viatura está a caminho, e logo de-
pois posta a foto das facas apre-
endidas com os menores.

Toda a ação, mesmo que sus-
peita, é compartilhada no telefo-
ne. “Avisar, prevenir sobre suspei-
tos, sobre eventualmente
estelionatário que possa por ven-
tura ter ido em alguma loja é colo-
cado na rede onde a Polícia Mili-
tar está dentro em tempo real”,
fala o diretor do CDL Savassi,
Alessandro Runcini.

Os moradores e os comerci-
antes de um bairro de Contagem,
também estão compartilhando as
informações no aplicativo.

Todos os telefones emitem um
som quando a mensagem chega.
Inclusive o aparelho do policial mi-
litar. Há dois meses, os morado-
res informaram pelo aplicativo que
uma padaria estava sendo assal-
tada. Eles deram detalhes das ca-

Comerciantes de MGComerciantes de MGComerciantes de MGComerciantes de MGComerciantes de MG
denunciam assaltosdenunciam assaltosdenunciam assaltosdenunciam assaltosdenunciam assaltos
através de aplicativoatravés de aplicativoatravés de aplicativoatravés de aplicativoatravés de aplicativo
Informações de roubos ou atitudes
suspeitas ajudam trabalho dos policiais.
Com vizinhança de olho nas ruas, diminuiu o
número de assaltos.

Cristiane Leite, Contagem, MG

Em solenidade realizada na quar-
ta-feira, no Plenário Ulisses Guima-
rães, da Câmara dos Deputados,
aconteceu a entrega da Medalha do
Mérito Legislativo a 49 personalida-
des, entre as quais a presidente da
Associação de Pessoas com Doença
Falciforme e Talassemia – Dreminas,
Maria Zenó – de expressiva atuação
em Contagem e Região Metropolita-
na de Belo Horizonte -, por indicação
do líder do Partido Republicano Bra-
sileiro (PRB) na Casa, deputado
George Hilton (MG).

Na oportunidade, o parlamentar
ressaltou os relevantes serviços que
a Entidade vem prestando aos minei-
ros, em especial sua presidente, ao
afirmar que “Zenó é um exemplo para
todos nós, pois transformou o seu
problema de saúde numa razão de
viver e de ajudar outras pessoas. A
Dreminas funciona como abrigo, re-
cebendo pessoas de todo o Estado

Presidente da Dreminas éPresidente da Dreminas éPresidente da Dreminas éPresidente da Dreminas éPresidente da Dreminas é
agraciada com a Medalhaagraciada com a Medalhaagraciada com a Medalhaagraciada com a Medalhaagraciada com a Medalha
do Mérito Legislativodo Mérito Legislativodo Mérito Legislativodo Mérito Legislativodo Mérito Legislativo

COMUNICADO AOS ASSOCIADOS DA UDC
E MORADORES DA REGIÃO DO BAIRRO
ÁGUA BRANCA
DIONISIA PEREIRA BUENO COSTA e THAIS DE AGUIAR
GOMES comunicam aos associados da U.D.C., bem como toda a
comunidade da região do Bairro Água Branca em Contagem/MG
a RENUNCIA E DESLIGAMENTO VOLUNTÁRIO E DEFINITIVO
do quadro da DIRETORIA, mais precisamente da função de 2º
TESOUREIRO e do quadro do CONSELHO FISCAL,
respectivamente, por motivos de ordem particular, conforme
previsão no Estatuto Social.

Nove dos 23 ex-presidentes da
CeasaMinas estiveram na empresa
na manhã do último dia 27/11, para
serem homenageados. O evento foi
em função dos 40 anos da estatal.
Outros ex-presidentes, que não
puderam vir, enviaram representan-
tes. Também receberam a homena-
gem familiares de ex-presidentes já
falecidos. “Quando cheguei à
CeasaMinas, entrei na sala de reu-
niões pela primeira vez e vi a gale-
ria de ex-presidentes, a responsa-
bilidade pesou, pois reconheci mui-
tos amigos e pessoas competen-
tes”, discursou o presidente Ga-

Ex-presidentes vêm àEx-presidentes vêm àEx-presidentes vêm àEx-presidentes vêm àEx-presidentes vêm à
CeasaMinas paraCeasaMinas paraCeasaMinas paraCeasaMinas paraCeasaMinas para
serem homenageadosserem homenageadosserem homenageadosserem homenageadosserem homenageados

maliel Herval.
Além disso, durante o even-

to, dois ex-dirigentes passaram a
integrar a galeria: João Alber to
Paixão Lages e Marcos Lima. O
ex-presidente Marcos de Abreu
e Silva foi convidado para fazer
um agradecimento em nome dos
demais e agradeceu aos funcio-
nários da CeasaMinas. “Muitos de
nós chegaram aqui com pouco co-
nhecimento sobre o abastecimen-
to alimentar e a colaboração dos
funcionários da casa foi essencial
para deixarmos a nossa marca”,
disse.

Presidente Gamaliel Herval (esq.) ao lado do ex-
presidente Marcos de Abreu e Silva.

que vão fazer hemodiálise em Belo
Horizonte, e não têm condições de
se hospedarem na cidade. É um tra-
balho sério e sem fins lucrativos, cujo
objetivo maior é o apoio aos doen-
tes”, explicou.

Ao agradecer a indicação para a
honraria, Zenó assinalou quea
Dreminas atende, diariamente, uma
média de 60 pessoas, trabalho que
considera “gratificante, que funciona
com apoio psicológico e nutricional às
pessoas e às famílias que vão do in-
terior para receber tratamento em
Belo Horizonte. Contamos com o apoio
do Centro de Educação e Apoio para
Hemoglobinopatias (Cehmob-MG) e
disponibilizamos salas de descanso
e refeições para as pessoas que vão
receber transfusão de sangue. Sou
portadora da doença falciforme e, por
sentir na pele as dificuldades, resolvi
ajudar outras pessoas que passam
pelo mesmo problema”, afirmou.

racterísticas dos dois bandidos e
os assaltantes foram presos logo
depois.

Em outubro, o alvo foi uma sor-
veteria. “Encontrei ele com a mi-
nha filha, ele já tinha ameaçado
ela, já tinha mostrado a arma para
ela e ele chegou e falou para mim
que queria dinheiro e celular”.

Assim que ele fugiu, um texto
foi enviado ao grupo. Numa outra
mensagem, um morador disse que
viu dois homens armados numa
moto. Eles foram presos no bairro,
segundo a polícia.

“Isso é importante porque
quando chega as mensagens não
chega uma, chega várias e há a
confirmação realmente do que esta
acontecendo”, fala o sargento da
Polícia Militar, Antônio Nelson.

Com a vizinhança de olho nas
ruas e no celular, os bandidos pra-
ticamente sumiram. “Comércio
está mais tranquilo podemos ficar
no ponto de ônibus sem correr
perigo, a polícia está passando
mais, eles ligam a sirene. Real-
mente, melhorou bastante”, diz a
administradora do grupo, Daniela
Lana.

A Polícia Militar disse que che-
gam várias mensagens dos grupos
e muitas delas narram situações
em tempo real. A PM ressalta que
é muito importante essa parceria
com a comunidade para tentar re-
duzir os números da violência.

Publicação de Requerimento de Licença
MG GASES INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA - ME por
determinação da Secretaria Municipal de Meio Ambiente,
torna público que solicitou através do processo nº 7882/01-
14, a licença ambiental sumária para atividade de Comércio
Varejista de outros produtos não especificados anteriormente.
Localizada na Rua Maristas, 145 - Bairro Bandeirantes -
Contagem - MG - CEP 32.240-510.

APARTAMENTOS
C: 02– QUINTÃO IMÓVEIS –– Canadá – Contagem: 02 quartos, sala, cozinha, banho, lavabo, lavanderia
e 02 vagas no estacionamento.  R$ 192.000,00 – PJ 741 – 3351-1888 – JE

C: 03 – QUINTÃO IMÓVEIS –– Inconfidentes –Contagem: Cober tura com 04 quartos, 02 salas, 03 banhos,
área de serviço, 03 vagas de garagem, 03 sacadas, gás canalizados, aquecedor solar, água e luz individual.
R$ 750.000,00 – PJ 741 – 3351-1888 – AS/PA

C: 04 – QUINTÃO IMÓVEIS –– Eldorado – Contagem: 03 quartos, 02 banhos, sala ampla, cozinha com
armários, lavanderia, 01 vaga de garagem coberta. R$ 270.000,00 PJ 741 – 3351-1888 – AS

C: 05 - QUINTÃO IMÓVEIS –– Eldorado - Contagem: 02 quartos, sala, cozinha, banho social com box
blindex, área de serviço, área privativa em “U”, piso em cerâmica com ducha, estacionamento nos fundos
livre, área útil 50m² e área privativa de 40m².R$ 235.000,00 – PJ 741 – 3351-1888 - JE

C: 06 – QUINTÃO IMÓVEIS –– Eldorado - Contagem: Cobertura, toda fechada com vidro blindex, 03 quartos
com armário (sendo 01 suíte), sala, cozinha, banho social, área de serviço e 02 vagas de garagem. R$
460.000,00 – PJ 741 – 3351-1888 – JE

S: 07- QUINTÃO IMÓVEIS –Europa – Contagem: 03 quartos (sendo 01 com suíte e sacada), sala com
sacada, cozinha estilo americana com bancada e pia em granito, banho social, área de serviço e 02 vagas
de garagem. Aquecedor solar, elevador, salão para festa, prédio revestido em pastilha, frente p/rua. R$
350.000,00 – PJ 741 – 3351-1888 – PA

08 – QUINTÃO IMÓVEIS –- Três Barras -Contagem: Prédios individuais, acabamento diferenciado,
apar tamento de 02 quartos, apar tamentos com áreas privativas, coberturas com 02 e 03 quartos, vagas
demarcadas. A partir de R$ 169.000,00 – PJ 741 – 3351-1888 – RO/DE

S: 11 – QUINTÃO IMÓVEIS –- Linda Vista – Contagem: Cober tura com 03 quar tos (sendo 01 suíte), 02
salas, 02 banhos, closet, sacada, área, elevador, água e luz individual, portão eletrônico e 02 vagas de
garagem. R$470.000,00 – PJ 741 – 3351-1888- AS/PS

C: 13 – QUINTÃO IMÓVEIS –- Novo Eldorado – Contagem: 03 quartos (sendo 01 suíte), sala para 02
ambientes, cozinha, banho, área privativa, 02 vagas de garagem, aquecedor solar e gás canalizado.
125m² de área construída. R$ 450.000,00– PJ 741 – 3351-1888- JE

C: 15 –  QUINTÃO IMÓVEIS - Santa Cruz –Contagem: Cober tura: 05 quar tos (sendo 01 suíte com armários
embutidos), 02 salas com sanca, cozinha com armários, 02 banhos social, piso cerâmica, escadaria em
granito, garagem para 04 carros sob pilotis, Dry-Wall. R$ 750.000,00– PJ 741 – 3351-1888- JE

S: 16 - QUINTÃO IMÓVEIS –Europa – Contagem: 03 quartos (sendo 01 com suíte e sacada), sala com
sacada, cozinha estilo americana com bancada e pia em granito, banho social, área de serviço, cobertura
com sala, quarto (suíte com hidro), área descoberta com banho e pia em granito e 02 vagas de garagem,
portão eletrônico, aquecedor solar, elevador, ambiente para festa. Prédio revestido em pastilha.  R$
450.000,00 – PJ 741 – 3351-1888 – PA

C: 18 – QUINTÃO IMÓVEIS – Eldorado – Contagem: 02 quar tos, sala, cozinha, 01 banho, área de serviço,
01 vaga de garagem. R$ 160.000,00 – PJ 741 – 3351-1888 – PA/AS

C: 19 - QUINTÃO IMÓVEIS – Eldorado – Contagem: 03 quartos (01 sendo suíte com sacada), piso laminado,
cozinha com área privativa, sala piso em porcelanato, banho social, 02 vagas de garagem sob pilotis,
água independente, área de serviço e elevador. R$ 420.000,00– PJ 741 – 3351-1888-JE

C: 22 - QUINTÃO IMÓVEIS – Eldorado - Contagem: 03 quartos, sacada, sala, cozinha, banho, área de
serviço e estacionamento coberto. R$ 250.000,00 – PJ 714 – 3351 – 1888 – JE

C: 24 - QUINTÃO IMÓVEIS – Santa Cruz – Contagem: Cobertura: 03 quartos com armários, 01 suíte com
sacada, 02 salas com sacada, sanca, cozinha com armários, banho social com fechamento e box, área de
serviço com armários, sauna, churrasqueira, banheira com hidro, 02 entradas, 02 vagas de garagem,
piso: tábua corrida. R$ 650.000,00 – PJ 714 – 3351 – 1888 – JE

C: 25 - QUINTÃO IMÓVEIS – Eldorado – Contagem: 03 quartos (sendo 01 suíte), sala, cozinha, banho
social, área de serviço, porcelanato, granito, laminado, elevador, 02 vagas de garagem, câmera de
segurança, alarmes, aquecedor solar, água individual e gás canalizado. R$ 420.000,00 – PJ 714 – 3351
– 1888 – JE

C: 26 – QUINTÃO IMÓVEIS –Eldorado - Contagem – 03 quartos, sendo 02 com armários, sala com sanca,
copa, cozinha com armários, 02 banhos com box blindex, varanda, 01 quarto externo, área de serviço,
área privativa com 119m² e garagem para 04 carros. R$490.000,00 – PJ 714 – 3351 – 1888 –JE

Deputado DurDeputado DurDeputado DurDeputado DurDeputado Dur val Ângeloval Ângeloval Ângeloval Ângeloval Ângelo
é homenageado poré homenageado poré homenageado poré homenageado poré homenageado por
delegados da Pdelegados da Pdelegados da Pdelegados da Pdelegados da Polícia Civilolícia Civilolícia Civilolícia Civilolícia Civil

Na última segunda-feira, 1º de
dezembro, o deputado estadual e
presidente da Comissão de Direitos
Humanos da Assembleia de Minas,
Durval Ângelo, foi homenageado pe-
los delegados de Polícia Civil de Minas
Gerais pelos trabalhos realizados em
prol da valorização da polícia judiciá-
ria e compromisso com a Sociedade
Mineira. Na ocasião, o governador
eleito Fernando Pimentel também re-
cebeu a homenagem e anunciou ofici-
almente a indicação de Bernardo
Santana de Vasconcellos para a Secre-
taria de Defesa Social (Seds) da nova
gestão.

Durante a atividade, Durval Ânge-
lo agradeceu pela homenagem e res-
saltou que vai trabalhar junto com
Pimentel para melhorar a segurança
pública no Estado. “ A segurança pú-
blica ficou esquecida em Minas Gerais
durante os 12 anos de gestão tucana.
Vamos trabalhar ao lado de Pimentel
para garantir segurança para todos
os mineiros”.

Fernando Pimentel garantiu que
vai recupera o conceito de segurança
pública em Minas. “ Todos nós esta-
remos empenhados nesse esforço co-
mum de oferecer às mineiras e aos
mineiros uma política qualificada e efe-
tiva de combate à violência. Tenho or-
gulho de poder anunciar Bernardo
Santana como nome que vai liderar
esse processo”, disse Pimentel.

Líder do PR na Câmara dos Depu-
tados, Bernardo Santana é o primeiro
nome anunciado por Pimentel para
compor o secretariado estadual a par-
tir de 2015. O governador eleito e o

novo secretário foram homenageados
pela categoria em reconhecimento
pelos serviços prestados à área de
Segurança Pública.

Muito aplaudido pelos parlamen-
tares, delegados e representantes da
Promotoria, da Defensoria Pública e
da Ordem dos Advogados do Brasil
– Seccional Minas Gerais (OAB-MG),
Bernardo Santana falou sobre o de-
safio de assumir a área e lembrou os
anos de omissão do atual governo.

“É uma secretaria fundamental
para o bem estar dos mineiros. En-
frentamos muitos anos de omissão na
área de Segurança Pública em Minas,
mas, com a colaboração de todas as
instituições envolvidas neste tema, fa-
remos um trabalho à altura das ex-
pectativa da população”, disse, logo
após o anúncio oficial.

Representando os integrantes da
Polícia Civil reunidos no encontro, o
delegado Paulo Saback comemorou
o anúncio do novo secretário. “A es-
colha gera uma expectativa muito po-
sitiva. Ele conhece muito bem a reali-
dade das polícias judiciárias, da Polí-
cia Militar e dos demais integrantes
do sistema de defesa. Está prepara-
do para os desafios que se impõem”,
defendeu o delegado.

Ainda durante o encontro, Pimentel
reafirmou o compromisso de diálogo
permanente com os profissionais do
sistema de Defesa. “Fomos eleitos para
ouvir as diversas categorias, identifi-
car os erros e equívocos cometidos
nos últimos anos e atuar para corrigir
o que for necessário”, lembrou.
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A Secretaria Municipal de Cultura,
Esporte, Lazer e Turismo de
Leopoldina-MG e a Academia
Leopoldinense de Letras e Artes  di-
vulgaram no sábado 15 de novembro
passado, o resultado oficial do 23º
Concurso Nacional de Poesias
Augusto dos Anjos. Assinaram o co-
municado: Amanda Oliveira Almeida,
Glaucia Maria Nascimento Costa de
Oliveira e Nilza Cantoni.

F o r a m  i n s c r i t a s  6 0 5  p o e s i a sF o r a m  i n s c r i t a s  6 0 5  p o e s i a sF o r a m  i n s c r i t a s  6 0 5  p o e s i a sF o r a m  i n s c r i t a s  6 0 5  p o e s i a sF o r a m  i n s c r i t a s  6 0 5  p o e s i a s

As inscrições foram abertas no dia
10 de setembro de 2014 e encerradas
um mês depois, no dia 10 de outubro.
Foram inscritas 605 poesias e recebi-
das 429, das quais foram selecionadas
as 10 finalistas. Trabalho duro da Co-
missão Julgadora, composta pelos aca-
dêmicos: Arnaldo Spíndola
Maximiano, Begma Tavares Barbosa,
Luiz de Melo Sobrinho, Maria José
Ladeira Garcia e Rafael Loche Barbo-
sa.

As poesias finalistas passaram por
uma difícil seleção, sendo merecedo-
ras de muitos cumprimentos. Antes,
porém, de apresentá-las, a Comissão
Organizadora faz um pequeno relato
sobre a trajetória deste Concurso.
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No início da década de 1990,
quando as servidoras da Biblioteca
Municipal Luiz Eugênio Botelho lan-
çaram o primeiro Concurso de Poesi-
as Augusto dos Anjos, poucas pessoas
poderiam imaginar que o evento to-
maria a proporção atual. Capitanea-
das pela servidora municipal Maria
Helena Vieira, a equipe lutou com
bravura, adquirindo um tal grau de
aprimoramento que já na quarta edi-
ção o certame teve âmbito nacional e,
no ano seguinte, através da Lei nº
2844, passou a fazer parte do calendá-
rio oficial do município.

 Ao longo destes 23 anos,
Leopoldina tem vivido momentos es-

peciais de culto à poesia, através dos
poetas e declamadores que anualmen-
te se apresentam na solenidade que
marca o julgamento final. Os autores
locais têm, assim, oportunidade de co-
nhecer seus pares, ouvir novas vozes,
sentir outras emoções. E muitos
pequeninos começam a trilhar a estra-
da literária estimulados pela vivência
deste acontecimento.

 A forma de realizar o Concurso
pode ter sofrido alterações ao longo do
tempo. Entretanto, a sua essência per-
manece. Homenageando o poeta mai-
or, que viveu por alguns meses em nos-
sa cidade, o esforço desta comunidade
a faz merecer o título de augustiniana,
como querem alguns, ou anjosiana,
como definem alguns escritores da
terra de Augusto dos Anjos.

Ao longo deste século que nos se-
para daquele 1914, quando a cidade o
recebeu para dirigir o seu principal
educandário infantil, tivemos vários
ciclos de maior atividade em torno de
seu nome. Na década de 1920, através
do incentivo de Julio Ferreira Cabo-
clo, professor do então Ginásio
Leopoldinense, foi criado o Grêmio
Litero-Artístico Augusto dos Anjos
que, além de despertar o interesse da
mocidade pela obra do poeta, e por ex-
tensão da literatura em geral, promo-
veu vários encontros anuais em home-
nagem ao centenário de morte de seu
patrono. Este ano, através das palavras
de Luiz Gonzaga Rodrigues, ex-presi-
dente e atual vice-presidente da Aca-
demia Paraibana de Letras, que nos vi-
sitou entre os dias 6 e 9 de novembro,
ficamos sabendo que Leopoldina foi
pioneira no culto à obra de Augusto
dos Anjos, antes mesmo que ele se tor-
nasse mais conhecido na Paraíba na-
tal. Segundo Gonzaga Rodrigues, na
década de 1920 a Paraíba ainda não se
rendera ao poeta do Eu. Enquanto isto,
aqui em Leopoldina um grupo de jo-
vens realizava a então chamada Missa
de Arte, cerimônia que extrapolava a
celebração religiosa com palestras de
vários literatos. Outros momentos de
igual relevância aconteceram em ou-

DIVULGADO O RESULTADO DO 23º CONCURSO

NACIONAL DE POESIAS AUGUSTO DOS ANJOS

A secretária Jussara Tomaz com o vencedor, Vinícius Fernandes
Cardoso, e o presidente da Academia Leopoldinense de Letras e

Artes, Dr. Ronald A. Barbosa.
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LUXÚRIAS LASCIVAS, LANCINANTES...

Luxúrias lascivas, lancinantes,
volúpias violentas, viscerais,
desejos despóticos, dionisíacos,
gozos gongóricos, genitais...

Orgasmos órficos, ofegantes,
selvagerias saltitantes, sensuais,
fomes furiosas, sedes soberbas,
sadismos sórdidos, saturnais...

Toques tórridos, pertos ávidos...
mãos malévolas, tendões tesos,
bocas babam, pupilas pululam,
poros porejam, suores secretam...

Rostos rotos, enrugados,
egos efusivos, extasiados,
sensações saciáveis acesas,
sentidos todos saturados...

E é no gozo que tudo desfalece,
se desfibra, morre e esquece,
é quando Súcubo se regozija,
é quando Baphomet nos vence...

tras décadas, com destaque para a in-
tensa movimentação da cena cultural
na década de 1980, por estímulo do
“mordomo de Augusto”, ou o “mago
das cores” como Serginho do Rock al-
cunhou Luiz Raphael Domingues
Rosa, o artista plástico que com sua
persistência trouxe para a geração atu-
al o conhecimento não só da obra
como da casa onde viveu Augusto.

Neste 2014, quando pela primei-
ra vez a Academia Leopoldinense de
Letras e Artes participa da organiza-
ção do Concurso, temos a satisfação
de declarar que a memória de Augusto
dos Anjos continua presente não só na
pequena casa agora Museu, como na
atividade febril de quantos continuam
poetando ou aclamando os que se de-
dicam a tal arte. E que estão represen-
tados nas mais de seis centenas de ins-
critos no 23º Concurso Nacional de
Poesias Augusto dos Anjos.

(Matéria reproduzida do JORNAL
LEOPOLDINENSE).

Foto: Wendel Nogueira

Por Vinícius Fernandes Cardoso

Durante as comemorações dos
100 anos de morte do poeta Augusto
dos Anjos em Leopoldina, um per-
sonagem chamou a atenção de to-
dos. Trata-se de Edilson Dias
Fernandes, natural de Brejo do Cruz,
cidadezinha localizada no sertão
paraibano.Ele veio da Paraíba de ôni-
bus com seus próprios recursos após
tomar conhecimento dos eventos
programados em Leopoldina, atra-
vés do site do Jornal Leopoldinense
Online, segundo suas próprias pala-
vras. Fã de Augusto e declamador de
seus versos, o ator teatral e de circo,
após uma cansativa viagem, ‘carrega-
do de eletricidade’, se fez presente em
quase todos os momentos relaciona-
dos na programação oficial e dos não
oficiais, em todos eles fazendo ques-
tão de declamar versos de Augusto
dos Anjos.

Foi assim junto ao túmulo no
Cemitério N.S. do Carmo, no audi-
tório do Cefet, na Casa de Leitura,
no Museu Espaço dos Anjos, na es-
cadaria da Catedral, na Escola Esta-
dual Augusto dos Anjos, no saguão

EDILSON DIAS FERNANDES, O
‘DECLAMADOR DE AUGUSTO’

do Hotel Ritson até na redação do
Jornal Leopoldinense onde foi foto-
grafado por Luciano Baia Meneghite
ao lado do editor Luiz Otávio
Meneghite. Irriquieto, ele aproveitou
cada momento em Leopoldina onde
conheceu autoridades locais e quase
toda a comissão organizadora do even-
to. Espontâneo, por onde passou cha-
mou a atenção das pessoas pedindo-
as para ouvirem versos do poeta de
Augusto dos Anjos.Ele fez questão
de visitar a Redação do jornal
Leopoldinense, onde foi recebido por
Luciano Baia Meneghite e pelo edi-
tor Luiz Otávio Meneghite.

(Matéria reproduzida do
JORNAL LEOPOLDINENSE)

Sou uma Sombra! Venho de outras eras,
Do cosmopolitismo das moneras...
Pólipo de recônditas reentrâncias,
Larva de caos telúrico, procedo
Da escuridão do cósmico segredo,
Da substância de todas as substâncias!

A simbiose das coisas me equilibra.
Em minha ignota mônada, ampla, vibra
A alma dos movimentos rotatórios...
E é de mim que decorrem, simultâneas,
A saúde das forças subterrâneas
E a morbidez dos seres ilusórios!

Pairando acima dos mundanos tectos,
Não conheço o acidente da Senectus
— Esta universitária sanguessuga ,
Que produz, sem dispêndio algum de
vírus,
O amarelecimento do papirus
E a miséria anatômica da ruga!

Na existência social, possuo uma arma
— O metafisicismo de Abidarma —
E trago, sem bramânicas tesouras,
Como um dorso de azêmola passiva,
A solidariedade subjetiva
De todas as espécies sofredoras.

Com um pouco de saliva quotidiana
Mostro meu nojo à Natureza Humana.
A podridão me serve de Evangelho...
Amo o esterco, os resíduos ruins dos
quiosques
E o animal inferior que urra nos bosques
E com certeza meu irmão mais velho!

Tal qual quem para o próprio túmulo
olha,
Amarguradamente se me antolha,
À luz do americano plenilúnio,
Na alma crepuscular de minha raça
Como uma vocação para a Desgraça
E um tropismo ancestral para o Infor-
túnio.

Aí vem sujo, a coçar chagas plebéias,
Trazendo no deserto das idéias
O desespero endêmico do inferno,
Com a cara hirta, tatuada de fuligens
Esse mineiro doido das origens,
Que se chama o Filósofo Moderno!

Quis compreender, quebrando esté-
reis normas,
A vida fenomênica das Formas,
Que, iguais a fogos passageiros, luzem...
E apenas encontrou na idéia gasta,
O horror dessa mecânica nefasta,
A que todas as cousas se reduzem!

E hão de achá-lo, amanhã, bestas agres-
tes,
Sobre a esteira sarcófaga das pestes
A mostrar, já nos últimos momentos,
Como quem se submete a uma
charqueada,
Ao clarão tropical da luz danada,
espólio dos seus dedos peçonhentos.

Tal a finalidade dos estames!
Mas ele viverá, rotos os liames
Dessa estranguladora lei que aperta
Todos os agregados perecíveis,
Nas eterizações indefiníveis
Da energia intra-atômica liberta!

Será calor, causa úbiqua de gozo,
Raio X, magnetismo misterioso,
Quimiotaxia, ondulação aérea,
Fonte de repulsões e de prazeres,
Sonoridade potencial dos seres,
Estrangulada dentro da matéria!

E o que ele foi: clavículas, abdômen,
O coração, a boca, em síntese, o Ho-
mem,
— Engrenagem de vísceras vulgares —
Os dedos carregados de peçonha,
Tudo coube na lógica medonha
Dos apodrecimentos musculares!

A desarrumação dos intestinos
Assombra! Vede-a! Os vermes assas-
sinos
Dentro daquela massa que o húmus
come,
Numa glutoneria hedionda, brincam,
Como as cadelas que as dentuças trin-
cam
No espasmo fisiológico da fome.

É uma trágica festa emocionante!
A bacteriologia inventariante
Toma conta do corpo que apodrece ...
E até os membros da família engulham,
Vendo as larvas malignas que se em-
brulham
No cadáver malsão, fazendo um s.

E foi então para isto que esse doudo
Estragou o vibrátil plasma todo,
À guisa de um faquir, pelos cenóbios?! ...
Num suicídio graduado, consumir-se,
E após tantas vigílias, reduzir-se
A herança miserável de micróbios!

Estoutro agora é o sátiro peralta
Que o sensualismo sodomista exalta,
Nutrindo sua infâmia a leite e a trigo.
Como que, em suas células vilíssimas,
Há estratificações requintadíssimas
De uma animalidade sem castigo.

Brancas bacantes bêbedas o beijam.
Suas artérias hírcicas latejam,
Sentindo o odor das carnações abstê-
mias,
E à noite, vai gozar, ébrio de vício,
No sombrio bazar do meretrício,

O cuspo afrodisíaco das fêmeas.

No horror de sua anômala nevrose,
Toda a sensualidade da simbiose,
Uivando, à noite, em lúbricos arroubos,
Como no babilônico sansara,
Lembra a fome incoercível que
escancara
A mucosa carnívora dos lobos.

Sôfrego, o monstro as vítimas aguarda.
Negra paixão congênita, bastarda,
Do seu zooplasma ofídico resulta...
E explode, igual à luz que o ar acomete,
Com a veemência mavórtica do ariete
E os arremessos de uma catapulta.

Mas muitas vezes, quando a noite
avança,
Hirto, observa através a tênue trança
Dos filamentos fluídicos de um halo
A destra descarnada de um duende,
Que, tateando nas tênebras, se estende
Dentro da noite má, para agarrá-lo!

Cresce-lhe a intracefálica tortura,
E de su’alma na caverna escura,
Fazendo ultra-epilépticos esforços,
Acorda, com os candieiros apagados,
Numa coreografia de danados,
A família alarmada dos remorsos.

E o despertar de um povo subterrâ-
neo!
É a fauna cavernícola do crânio
— Macbeths da patológica vigília,
Mostrando, em rembrandtescas telas
várias,
As incestuosidades sanguinárias
Que ele tem praticado na família.

As alucinações tácteis pululam.
Sente que megatérios o estrangulam...
A asa negra das moscas o horroriza;
E autopsiando a amaríssirna existência
Encontra um cancro assíduo na cons-
ciência
E três manchas de sangue na camisa!

Míngua-se o combustível da lanterna
E a consciência do sátiro se inferna,
Reconhecendo, bêbedo de sono,
Na própria ânsia dionísica do gozo,
Essa necessidade de horroroso,
Que é talvez propriedade do carbono!

Ah! Dentro de toda a alma existe a prova
De que a dor como um dartro se renova,
Quando o prazer barbaramente a ataca...
Assim também, observa a ciência crua,
Dentro da elipse ignívoma da lua
A realidade de uma esfera opaca.

Somente a Arte, esculpindo a huma-
na mágoa,
Abranda as rochas rígidas, torna água
Todo o fogo telúrico profundo
E reduz, sem que, entanto, a desintegre,
A condição de uma planície alegre,
A aspereza orográfica do mundo!

Provo desta maneira ao mundo
odiento
Pelas grandes razões do sentimento,
Sem os métodos da abstrusa ciência
fria
E os trovões gritadores da dialética,
Que a mais alta expressão da dor esté-
tica
Consiste essencialmente na alegria.

Continua o martírio das criaturas:
— O homicídio nas vielas mais escu-
ras,
— O ferido que a hostil gleba atra
escarva,
— O último solilóquio dos suicidas —
E eu sinto a dor de todas essas vidas
Em minha vida anônima de larva!»

Disse isto a Sombra. E, ouvindo estes
vocábulos,
Da luz da lua aos pálidos venábulos,
Na ânsia de um nervosíssimo entusi-
asmo,
julgava ouvir monótonas corujas,
Executando, entre caveiras sujas,
A orquestra arrepiadura do sarcasmo!

Era a elegia panteísta do Universo,
Na podridão do sangue humano
imerso,
Prostituído talvez, em suas bases...
Era a canção da Natureza exausta,
Chorando e rindo na ironia infausta
Da incoerência infernal daquelas frases.

E o turbilhão de tais fonemas acres
Trovejando grandíloquos massacres,
Há-de ferir-me as auditivas portas,
Até que minha efêmera cabeça
Reverta à quietação da treva espessa
E à palidez das fotosferas mortas!

MONÓLOG O DE UMA SOMBRA
Augusto dos Anjos

Quando recebi a notícia por e-mail que o
meus versos “Luxúrias lascivas,
lancinantes” foram classificados entre os
dez primeiros do 23º CONCURSO NACIONAL DE
POESIAS AUGUSTO DOS ANJOS, de Leopoldina-
MG – diga-se de passagem, cer tame
muito atencioso com os seus inscritos –
de um total de 429 poemas recebidos,
obviamente fiquei contente, mas logo se
colocou um dilema a mim – ir ou não ir a
Leopoldina, pois o concurso, diferente-
mente da maioria do gênero, colocava
em seu edital a condição da declamação
do poema classificado ao público, o que
considerei apropriadíssimo em se tratan-
do de um concurso de poemas, pois, como
sabem os leitores, a Poesia é uma arte
tanto do texto em si (ausência), assim
como da récita (presença corporal do in-
térprete), e o júri, diversificado e qualifi-
cado, formado de acadêmicos, radialis-
tas, doutores em literatura e professores,
parecia estar a fim de ver até onde iria à
loucura dos poetas inscritos.

O Museu Espaço dos Anjos, sediado
onde fora à casa do poeta Augusto dos
Anjos, na sua breve estada de cinco me-
ses em Leopoldina-MG (antes de o poeta
regressar à sua morada espiritual), assim
como a Prefeitura Municipal de Leopoldina
– via Secretaria Municipal de Esportes,
Educação, Cultura e Lazer – e a Acade-
mia Leopoldinense de Letras e Ar tes
ALLA, promotores no certame, oferece-
ram aos inscritos a possibilidade de con-
tratar um intérprete da cidade para de-
clamar o poema classificado.

Considerei tal possibilidade e me pou-
par de uma longa viagem, de certa de
350 partindo de Contagem-MG, mas meu
coração de poeta avivou em mim um de-
sejo antigo: visitar e venerar o túmulo de
Augusto dos Anjos, de preferência, à
meia-noite, portando uma garrafa de vi-
nho, e ali declamar poemas dele, meus e
doutros que viessem ao espírito, e aqui
não faço média, realmente alimentava
tal rompante nos meus idos juvenis de
frequentador de saraus da RMBH.

Aqui, em BH e arredores, cansei de
testemunhar belas jovens declamando
“Versos íntimos”, de Augusto dos Anjos,
soneto declamado por todos os bares do
Brasil, como bem lembrado pelo ator e
poeta paraibano Edilson Dias Fernandes,
que tive a honra de conhecer em minha
aventura, assim como um jovem belo-
horizontino de nome Flávio, formando nós
três, após o evento, no boteco copo-sujo
em frente ao CEFET de Leopoldina, o trio
de “anarco-existencialistas” da noite, nas
palavras do genial Edilson.

Parti de BH ao meio-dia, chegando
a Leopoldina às 19h20min, sendo que o
evento seria às 19 horas, na lendária casa
que fora de Augusto dos Anjos, sendo

deslocado um dia antes, devido às chuvas
na cidade, para o auditório do CEFET lo-
cal, que, para minha sorte, era do lado da
rodoviária: desci do ônibus, atencioso ao
tempo, mas sem deixar de cumprimentar
o motorista que nos levou até ali e que
portava um broche de Nossa Senhora
Aparecida e, debaixo de chuviscos,
adentrei o CEFET, com bom espírito,
saudando a todos que apareciam à fren-
te, como o jornalista e memorialista Se-
bastião Heitor Luiz Valverde, da REVISTA
HORA H NOTÍCIAS; lavei o rosto no banheiro,
passei desodorante, troquei de camisa e
adentrei o auditório, onde conheci  Amanda
Almeida, do Museu Espaço dos Anjos, o
Dr. Ronaldo Alvim Barbosa, presidente da
Academia Leopoldinense de Letras e Ar-
tes, com quem entabulei algumas pala-
vras, sabendo ter ele ido à missa em ho-
menagem ao amigo Oliam José, pelos 50
anos deste como membro da Academia
Mineira de Letras, da qual eu sou
frequentador desde os 17 anos.

Passou-se o tempo desde então, hoje
eu com 31 anos, um a mais do Augusto
dos Anjos desencarnado, portanto, fazen-
do hora extra, lá estava o poeta VFC, ago-
ra na presença de apaixonados pela poe-
sia, como paraibano Edilson e o jovem
belo-horizontino Flávio, os dois únicos –
diga-se – visitantes a Leopoldina-MG
partícipes da Semana Comemorativa dos
100 anos de mor te do autor de EU E
OUTRAS POESIAS, talvez o livro de poemas mais
lido no Brasil, em todos os tempos, pro-
vando que vale a aventura, e, mostrando
a mim mesmo, que não se doma um co-
ração de poeta, como versou o próprio
Augusto dos Anjos. Vejam vocês, se eu
não fosse, talvez eu não ganhasse a láurea
de melhor intérprete. Quando veio o pri-
meiro lugar, putis grila, fiquei passado: du-
pla distinção, melhor interpretação e pri-
meiro lugar.

Conheci pessoas excelentes, poetas
do Rio, São Paulo, Minas, gente de senti-
mento, com quem estabeleci contato e
oxalá correspondência, assim como sele-
tos cidadãos de Leopoldina-MG, ganhei
uma linda camisa estampada com o poe-
ma “Morcego”, de Augusto dos Anjos, um
belo calendário “augustiniano” para 2015,
recebi cer tificados das mãos do Dr.
Ronaldo e da esbelta Jussara Thomaz,
secretária de governo, mas mesmo me
gratificou os encômios de um público e
júri seleto, amantes de Augusto dos Anjos
e da Poesia, algo visível, gente que ama a
beleza e boa literatura.

Eis um resumo de uma pequena
aventura. Abraço a todos a quem conhe-
ci naquela noite e aos que me acompa-
nham os passos. Abraço, VINÍCIUS FERNANDES

CARDOSO.

Uma aventura a Leopoldina

O jornalista-editor Luiz Otávio Meneghite e
o declamador  Edilson Dias Fernandes
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NNNNNooooomememememe: : : : : Rafaela Nayane
Idade:Idade:Idade:Idade:Idade: 22 anos

Cidade:Cidade:Cidade:Cidade:Cidade: Belo Horizonte
AAAAAllllltttttuuuuurrrrraaaaa:::::  1,68

Manequim:Manequim:Manequim:Manequim:Manequim: 38
Busto:Busto:Busto:Busto:Busto:90

Quadril:Quadril:Quadril:Quadril:Quadril:99
CCCCCiiiiinnnnntttttuuuuurrrrraaaaa :::::77
Sapatos:Sapatos:Sapatos:Sapatos:Sapatos: 37

Olhos:Olhos:Olhos:Olhos:Olhos: Castanho escuro
Cabelos: Cabelos: Cabelos: Cabelos: Cabelos: Preto

MMMMMúúúúúsicsicsicsicsicaaaaa: : : : :  Sertanejo, Pagode ,
Internacional

UUUUUm dom dom dom dom dom qm qm qm qm que pue pue pue pue pososososossssssuuuuuiiiii::::: Estar sempre
preparada , pra ajudar quem precisa

Filme inesquecível:Filme inesquecível:Filme inesquecível:Filme inesquecível:Filme inesquecível:  Antes que termine
o dia , P.s Eu te amo

Prato favorito:Prato favorito:Prato favorito:Prato favorito:Prato favorito:  Churrasco
HHHHHooooobbbbbbbbbbyyyyy::::: Dançar

FFFFFrrrrraaaaase mse mse mse mse maaaaarrrrrcccccaaaaannnnnttttteeeee::::: A luta é grande , mas
Deus é maior !

O que tem medo?O que tem medo?O que tem medo?O que tem medo?O que tem medo? Perder meus pais
Se você não estivesse respondendoSe você não estivesse respondendoSe você não estivesse respondendoSe você não estivesse respondendoSe você não estivesse respondendo

essa entrevista, o que estariaessa entrevista, o que estariaessa entrevista, o que estariaessa entrevista, o que estariaessa entrevista, o que estaria
fazendo?fazendo?fazendo?fazendo?fazendo? Estudando

O qO qO qO qO que vue vue vue vue vooooocccccê sabê sabê sabê sabê sabe fe fe fe fe faaaaazezezezezer melr melr melr melr melhohohohohorrrrr?????
Ajudar as pessoas

E no que você é muito ruim?E no que você é muito ruim?E no que você é muito ruim?E no que você é muito ruim?E no que você é muito ruim?   Em
matemática, rsrsrs

Se você não fosse você mesma, quemSe você não fosse você mesma, quemSe você não fosse você mesma, quemSe você não fosse você mesma, quemSe você não fosse você mesma, quem
vvvvvooooocccccê gê gê gê gê gososososostttttaaaaarrrrria de seia de seia de seia de seia de serrrrr????? Minha mãe , pois

ela é a pessoa que mais admiro nesse
mundo.

QQQQQuuuuuaaaaal ml ml ml ml múúúúúsicsicsicsicsica sea sea sea sea semmmmmppppprrrrre te te te te te fe fe fe fe faaaaaz dz dz dz dz daaaaançnçnçnçnçaaaaarrrrr?????
Sertanejo

O que nunca pode faltar na suaO que nunca pode faltar na suaO que nunca pode faltar na suaO que nunca pode faltar na suaO que nunca pode faltar na sua
geladeira?geladeira?geladeira?geladeira?geladeira?   Morangos, Uva , Iogurte

VVVVVooooocccccê pê pê pê pê prrrrrefeefeefeefeeferrrrria seia seia seia seia ser mr mr mr mr maaaaais ris ris ris ris ricicicicicaaaaa, m, m, m, m, maaaaaisisisisis
bonita ou mais inteligente? bonita ou mais inteligente? bonita ou mais inteligente? bonita ou mais inteligente? bonita ou mais inteligente? Ser mais

inteligente,com isso a riqueza viria com o
tempo e a beleza é algo que já temos o

suficiente pra sermos felizes.
Qual é o melhor lugar do mundo?Qual é o melhor lugar do mundo?Qual é o melhor lugar do mundo?Qual é o melhor lugar do mundo?Qual é o melhor lugar do mundo?

Meu quarto
Qual é o seu sonho de consumo?Qual é o seu sonho de consumo?Qual é o seu sonho de consumo?Qual é o seu sonho de consumo?Qual é o seu sonho de consumo?  Ser

uma modelo famosa
VVVVVooooocccccê nê nê nê nê não pão pão pão pão pouououououpppppa da da da da diiiiinnnnnheiheiheiheiheirrrrro no no no no na hoa hoa hoa hoa horrrrraaaaa

de... ?de... ?de... ?de... ?de... ?  comprar roupas, sapatos,
acessórios.

 O FO FO FO FO Facacacacace see see see see serrrrrvvvvve pe pe pe pe paaaaarrrrraaaaa????? Interagir com
novas pessoas, fazer amizades, falar sobre

seu dia .
E seu maior defeito? E seu maior defeito? E seu maior defeito? E seu maior defeito? E seu maior defeito?  Ser muito

sentimental. Sempre absorvo muito as
coisas e sofro muito com isso.
Qual a característica maisQual a característica maisQual a característica maisQual a característica maisQual a característica mais

iiiiimmmmmpppppooooorrrrrtttttaaaaannnnnttttte ee ee ee ee em um um um um ummmmma ma ma ma ma muuuuulllllheheheheherrrrr????? O valor
que ela dá a si mesma. Uma mulher que
se valoriza é sempre a mais interessante.

O que você mais aprecia em seusO que você mais aprecia em seusO que você mais aprecia em seusO que você mais aprecia em seusO que você mais aprecia em seus
amigos?amigos?amigos?amigos?amigos? O carinho que eles tem comigo,

e seu companherismo
Qual é sua ideia de felicidade?Qual é sua ideia de felicidade?Qual é sua ideia de felicidade?Qual é sua ideia de felicidade?Qual é sua ideia de felicidade?

Alcançar meus objetivos!
QQQQQuuuuuaaaaal sl sl sl sl suuuuua va va va va viaiaiaiaiagggggeeeeem pm pm pm pm prrrrrefeefeefeefeeferrrrridididididaaaaa?????  Viajei pra

França , lugar lindo e inesquecível.
E a sua cor favorita?E a sua cor favorita?E a sua cor favorita?E a sua cor favorita?E a sua cor favorita? Branco

UUUUUmmmmma floa floa floa floa florrrrr:::::  Orquídea
UUUUUm am am am am annnnniiiiimmmmmaaaaalllll :::::  Cachorro

Se pudesse viajar no tempo, paraSe pudesse viajar no tempo, paraSe pudesse viajar no tempo, paraSe pudesse viajar no tempo, paraSe pudesse viajar no tempo, para
onde iria?onde iria?onde iria?onde iria?onde iria?  Gostaria de voltar à minha

infância e poder viver mais devagar,
poder aproveitar mais cada minuto.

FOTOS: DANIEL LIMA
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Contagem tem se destacado nos
noticiários pelo crescente aumento de
crimes violentos. São crimes que cho-
cam pela brutalidade e aumentam ain-
da mais a sensação de insegurança já
existente. Além dos crimes violentos,
crimes de menor potencial agressivo
também estão aumentando drastica-
mente, tornando imprescindível que a
administração pública municipal reaja.

Neste contexto, a Câmara Munici-
pal de Contagem, por meio de requeri-
mento apresentado pelo vereador
Fredim Carneiro (PROS), promoveu na
terça-feira (18) uma audiência pública
para tratar da Segurança Pública em
Contagem.

O objetivo primordial da audiência
foi reunir autoridades ligadas direta-
mente à segurança pública e entidades
civis, a fim de debater e achar meca-
nismos que potencializem a estrutura
já existente das polícias e demais ór-
gãos, bem como promover melhoria
na estrutura física e contingente polici-
al no município.

A Polícia Militar esteve presente,
representada por todo o comando de
policiamento de Contagem, incluindo
comandantes dos dois batalhões (18º
e 39º) e das Companhias de Polícia
Militar da cidade. O Coronel José Amilton
Campos, comandante da 2º Região da
Polícia Militar, apresentou estatísticas
dos crimes acontecidos na cidade neste
ano, bem como número de policiais
que, conforme destacado, apresenta
um déficit considerável.

Também foram apresentadas pela
PMMG as ações já implantadas pelo
comando para inibição dos delitos,
como a Patrulha Social, Plano de Com-
bate a Roubos de Veículos, os CONSEPs
(Conselhos de Segurança Pública) e a
Rede de Vizinhos Protegidos, dentre
várias outras ações. Segundo o Coro-
nel, um grave problema enfrentado pela
Polícia Militar é a demora no recebi-
mento de ocorrências na Delegacia
Seccional, o que, às vezes, prende via-
turas até por 18 horas no local.

AUMENTO DA CRIMINALIDADE É TEMAAUMENTO DA CRIMINALIDADE É TEMAAUMENTO DA CRIMINALIDADE É TEMAAUMENTO DA CRIMINALIDADE É TEMAAUMENTO DA CRIMINALIDADE É TEMA
DE AUDIÊNCIA NA CÂMARDE AUDIÊNCIA NA CÂMARDE AUDIÊNCIA NA CÂMARDE AUDIÊNCIA NA CÂMARDE AUDIÊNCIA NA CÂMAR A MUNICIPA MUNICIPA MUNICIPA MUNICIPA MUNICIPALALALALAL

A Polícia Civil, representada pela
Delegada Regional, Ana Maria, também
relatou a falta de investigadores como
maior entrave para melhor desenvolvi-
mento das operações da Polícia Civil em
Contagem. E é exatamente esta falta de
pessoal que causa a retenção das viatu-
ras da Polícia Militar na confecção de
ocorrências.

No decorrer da audiência, autori-
dades de todos os segmentos da se-
gurança pública relataram as dificulda-
des específicas de cada órgão e apre-
sentaram propostas e sugestões para
melhoria dos serviços existentes, den-
tre elas a criação de um Centro de Aco-
lhimento de Menores, melhor manuten-
ção da iluminação pública, maior parce-
ria entre Polícia Militar e Polícia Civil (a
exemplo do que acontece nas AISPs (Áre-
as Integradas de Segurança Pública),
maior capacitação dos monitores do
Programa Olho Vivo (câmeras de segu-
rança da Secretaria de Municipal de De-
fesa Social – Guarda Municipal).

O vereador Fredim destacou a im-
portância do poder municipal trabalhar
em parceria com as polícias e demais
órgão de segurança, buscando estra-
tégias e definindo ações que
potencializem a estrutura já existente.
Após ouvir o questionamento das polí-
cias quanto ao recebimento de ocor-
rências, se dispôs a intervir com a ad-
ministração municipal, para possível
cessão de funcionários, a título de em-
préstimo para trabalhos administrativos,
para desafogar o trabalho da polícia
civil, dando maior agilidade ao atendi-
mento.

A Câmara Municipal, por meio da
Comissão Externa de Segurança Públi-
ca, que é formada pelos vereadores
Capitão Fontes (PSD), Fredim Carneiro
e Caxicó (PPS) – suplentes Decinho
Camargos (PHS), Prof. Irineu Inácio
(PSDC) e Jair Tropical (PCdoB), dará
direcionamento às demandas apresen-
tadas, enviando-as aos órgãos devidos
e buscará, junto ao governo municipal e
estadual, sanar as deficiências apresen-
tadas.

“O papel do Legislativo e Executi-
vo municipal é muito restrito. Mas isso
não impede que, unindo forças aos
demais órgãos, possamos buscar a
melhoria da segurança em nossa ci-
dade”, concluiu Fredim, que coman-
dou o andamento da audiência.

OUTRAS PROPOSTAS
APRESENTADAS
- Projeto de lei que crie benefício fiscal
para os proprietários de imóveis co-
merciais ou residenciais que instala-
rem equipamentos de câmera em suas
fachadas com o compromisso de gra-
vação e arquivamento de imagens por
15 dias, bem como disponibilizá-las
imediatamente às forças de seguran-
ça, em caso de solicitação sob pena
de multa ou revogação do benefício;
- Implantação de Delegacia Especia-
lizada de Investigação de Furtos e
Roubos de Veículos;
- Abertura de mais uma Delegacia de
Plantão no município (atualmente há
somente uma);
- Fortalecimento da Escola Integral;
- Intensificação do acolhimento de
moradores de rua;
 - Maior fiscalização de limpeza dos
lotes vagos e, se possível, criar me-
canismos para que a Prefeitura Muni-
cipal execute a limpeza e cobre dos
proprietários – ou criação de legisla-
ção específica para solução dos lotes
abandonados;
 - Aumento do número de estagiários
para serviços administrativos nas de-
legacias;
- Celeridade no processo de implanta-
ção da Polícia Comunitária, que pro-
move maior interação entre Polícia Mi-
litar e comunidade;
- Atentar para que a liberação de even-
tos em espaço público tenha aval da
Polícia Militar antes de cessão do
Alvará;
- Incentivar maior interação entre co-
munidade e Polícia Militar, por meio
dos projetos “Rede de Vizinhos Pro-
tegidos” e “ Rede de Comerciantes
Protegidos”.

Carreta do PCarreta do PCarreta do PCarreta do PCarreta do Papai Noelapai Noelapai Noelapai Noelapai Noel
leva magia à cidadeleva magia à cidadeleva magia à cidadeleva magia à cidadeleva magia à cidade
Papai Noel esteve em quatro pontos no final de semana e encantou adultos e crianças

O final de semana foi de muita
magia e alegria para as crianças de
Contagem. A Carreta do Papai Noel,
que já é um sucesso na cidade, este-
ve em quatro pontos do município no
sábado (29/11) e domingo (30/11),
atraindo a atenção de milhares de
pessoas. O Papai Noel e suas assis-
tentes tiraram fotos e encantaram a
criançada em Nova Contagem, na
Praça do Estrela Dalva (Nacional), na
Praça do Divino (Ressaca) e na ave-
nida Alvarenga Peixoto (Amazonas).
Decorada com luzes, brinquedos e
árvores de Natal, a Carreta do Papai
Noel está percorrendo todas as regi-
ões de Contagem, diariamente, le-
vando a magia do Natal por toda a
cidade.

O prefeito de Contagem, Carlin
Moura, tem comparecido aos even-
tos para desejar boas festas aos
contagenses. "O Natal é tempo de
paz, prosperidade, convivência fami-
liar e exemplo para as crianças. Que-
remos levar a magia do Natal para
toda a cidade, descentralizando as
ações de Natal, por isso trouxemos
essa carreta para a cidade".

Onílson Oliveira mora em Nova
Contagem e levou seu filho, Thales
Gabriel, 5 anos, para dar uma abraço
e tirar fotos com o Papai Noel. O ga-
roto nunca tinha visto o bom velhinho
antes, e estava empolgado. Ao vê-lo
chegar, ao lado das assistentes e do
prefeito Carlin Moura, Thales correu
para abraçá-lo. "Gosto muito do Pa-
pai Noel. Quero tirar uma foto e

abraçá-lo", disse.
Maria Nilza também levou a filha,

Carolinne Silva, para ver o Papai Noel.
"É um sonho para a nossa comunida-
de. Nunca tivemos algo parecido com
isso aqui em Nova Contagem. Não é
fácil para a gente sair daqui e levar
nossos filhos em um shopping. Além
disso, tirar foto com o Papai Noel lá é
muito caro. Aqui, é de graça. Somos
gratos à prefeitura por trazer a car-
reta aqui na nossa região".

Paulo Roberto aproveitou a ma-
nhã do domingo e levou seu filho
Matheus para conhecer a carreta e
tirar uma foto com o Papai Noel, no
bairro Amazonas. "É uma ótima opor-
tunidade para tirar uma foto e man-
ter a magia do Natal. Na minha infân-
cia, não tive essa chance. Hoje, trou-
xe meu filho, que vai guardar essa
lembrança para sempre".

Sustentabilidade e
fortalecimento econômico

A Carreta do Papai Noel faz par-
te das festividades do Natal de Con-
tagem que, este ano, tem como foco
a sustentabilidade e o fortalecimento
da economia da cidade. Para isso, foi
lançada a campanha "Natal com Prê-
mios é Natal Contagem", que incenti-
va os contagenses a fazerem suas
compras de Natal no comércio da ci-
dade. Quem fizer suas compras nas
lojas participantes concorrerá ao sor-
teio de oito carros 0Km e 100 vales-
compra no valor de R$ 300,00 cada.

O prefeito Carlin Moura enfatiza
a importância da valorização do co-
mércio da cidade. "Nossa campanha
é no sentido de incentivar as pesso-
as a fazerem suas compras natalinas
no seu bairro, na sua região, na nos-
sa cidade. Assim, a economia local
permanece aquecida, valorizando a
geração de emprego e renda em
Contagem".

O outro tema do Natal contagense
é a preservação ambiental. "Mamães
Noéis" percorrem as praças e ruas
ao redor da carreta recolhendo o lixo
e conscientizando a população so-
bre a importância da preservação do
meio ambiente, ao valorizar e manter
a limpeza da cidade.

Cantatas de Natal
O final de semana de comemora-

ções natalinas terminou com a apre-
sentação do Coral Musicanto, na 3ª
Cantata de Natal, realizada no Teatro
da Casa Azul, onde um belo espetá-
culo de músicas natalinas agraciou
os espectadores. Quatro corais e uma
orquestra participaram da cantata,
que celebrou também os 16 anos do
Musicanto. São eles: os corais da
Faculdade de Letras da UFMG; a
Camerata Lux, de Belo Horizonte; o
Infantojuvenil da Funec; Família
Querubins, de Barão de Cocais; e a
Orquestra de Violinos da Fundac.

Quem quiser acompanhar a apre-
sentação ainda terá mais uma opor-
tunidade. A segunda edição da 3ª
Cantata de Natal ocorrerá no dia 7/
12 (domingo), na Igreja Matriz de São
Gonçalo, às 19h15.
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