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CRIME LEGAL
POR DIVALDO FRANCO

Professor, médium e conferencista espírita

Entre os acontecimentos infaustos que assinalaram o
ano de 2020, no breve tempo em que se encerravam as
narrações das suas desventuras, uma notícia terrivel-
mente infeliz atingiu-nos a todas criaturas: a Argentina,
através do seu Senado, legalizava o aborto até a décima
quarta semana de gestação.

A alegria que invadiu o país na madrugada, em que
multidão muito volumosa gritava enlouquecida pelas ruas
de Buenos Aires – registrada pelas câmaras fotográficas
das redes sociais –, sem máscaras nem distância pre-
ventiva, numa infernal correria ao prazer, apoiava o cri-
me de morte em detrimento da grandeza da vida.

Aos berros de exaltação do infanticídio sucedeu-se
um grande silêncio, e uma nuvem representando a
barbárie coletiva desceu sobre o grande país, que a partir
de agora se compromete a matar os embriões e fetos
humanos até a décima quarta semana.

Neste ritmo em que o conforto da mulher exige a eli-
minação do filho que não deseja, mas permitiu gerar,
quando existem muitos recursos morais e legais que im-
pedem a fecundação, em não distante tempo, pessoas
insensíveis legalizarão a eutanásia, matando os pais que
deles venham a depender ou simplesmente pessoas ido-
sas, cujas existências pesem na economia ou futilidades
da sociedade. Aliás, já tem havido algumas tentativas a
esse respeito, que estão aguardando o momento selva-
gem para o homicídio.

INTENSIDADE
Quem tem acompanhado os primeiros dias de ges-

tão da nova administração municipal em Paraíso, tem
percebido uma intensidade frenética nas ações do go-
verno local. Desde que tomou posse, o prefeito Marce-
lo de Morais, o vice-prefeito, Daniel Tales e seus as-
sessores diretos praticamente não pararam de traba-
lhar e isso inclui o sábado, domingo. A jornada de tra-
balho também tem sido longa, com início das ativida-
des bem cedo e que vão até altas horas. Logicamente
que não será assim o tempo todo, com o passar do
tempo tudo vai se ajustando e aos poucos entrará em
seu ritmo natural.

GARRA
Neste momento e nas primeiras impressões deixa-

das pelos novos gestores municipais fica a sensação
de que não vão faltar vontade e garra em buscar solu-
ções para os problemas da comunidade. Também fi-
cou claro que o sistema de trabalho será diferenciado,
a intenção é ser mais prático e desburocratizar as ações
para que os resultados possam ser mais eficazes em
todos os setores. Outro aspecto bastante destacado é
a questão da transparência e as respostas imediatas
aos questionamentos e dúvidas. Tem sido assim nesta
primeira semana e os novos governantes já deixaram
bem claro a todos que deverá ser assim o tempo todo,
conforme se espera.

GARGALOS
Além de resolver questões como composição dos

membros da equipe de governo, o prefeito deparou com
alguns assuntos com necessidades urgentes de toma-
da de decisão. Um destes casos é o do transporte co-
letivo que poderá ter novidades ou surpresa no início
desta semana. A situação da Covid-19 também rendeu
algumas reuniões nos últimos dias e ainda promete
novas investidas. Neste aspecto o apoio e participa-
ção da comunidade será de fundamental importância
para que se consiga atingir os objetivos que é reduzir
a quantidade de notificação de novos casos da doen-
ça e óbitos provocados no município.

SEMELHANTE
Com esta coluna, o vereador Sérgio Aparecido

(Serginho da Soseg) comentou sobre projeto anuncia-
do pelos vereadores Vinício Scarano e Juliano Carlos
(Biju), a ser apresentado, conforme disseram logo na
primeira sessão ordinária, em fevereiro, que prevê a
proibição de venda e uso de fogos que provoquem
estampidos, estouros, no município paraisense. Sér-
gio explica que possivelmente Vinício e Biju não sabi-
am, mas ele, por intermédio de seu assessor já havia
dado entrada em igual projeto na Câmara.

UNIÃO
Passado o período eleitoral e a natural acomoda-

ção dos ânimos, foi importante e interessante ver que
há unidade entre as principais lideranças políticas da
cidade. Isso ficou demonstrada em reunião virtual pro-
movida pelo deputado estadual Antônio Carlos Arantes,
com participação do prefeito, vereadores, empresári-
os locais e representantes do Governo do Estado. Se
de fato conseguirem trabalhar em conjunto para as
causas que se fizer necessária a união de esforços,
como no exemplo desta semana, Paraíso poderá no-
vamente decolar e assumir posição de dianteira no
desenvolvimento regional. Os reflexos desta sintonia
podem, ser percebidos no quanto a comunidade pode-
rá evoluir em vários sentidos.

EMPREGOS
São Sebastião do Paraíso poderá registrar um salto

significativo neste ano na questão da geração de em-
pregos. A considerar dois empreendimentos, um que
se instala e outro que procura expandir suas ativida-
des no município, as perspectivas são as mais positi-
vas podendo ser contabilizados, de início, cerca de 500
novos postos de trabalho. As tratativas estão bem avan-
çadas nos casos já anunciados e há perspectivas fa-
voráveis para que novas situações possam ser
estabelecidas. Além da atuação do prefeito, deputado,
vereadores e demais lideranças, a atuação do secre-
tário de Desenvolvimento Econômico, Diego de Carva-
lho Silva, será de vital importância para o bom anda-
mento neste setor. É sabido que Diego tem atuado
positivamente antes mesmo de ser indicado secretário
e agora sua atuação terá fator fundamental para o su-
cesso do setor.

SECRETARIADO
Numa reunião dos principais membros da adminis-

tração municipal, ocorrida na quinta-feira,7, os secre-
tários municipais de diversas pastas se manifestaram
sobre seus anseios e perspectivas no governo. Ques-
tões como união, diálogo e parcerias foram levantadas
para atuações em conjunto e no enfrentamento dos
desafios que cada setor terá pela frente. O prefeito
Marcelo de Morais acentuou que haverá interatividade
entre as secretarias. Também foi falado sobre trabalho
de prevenção e atuação junto a comunidade nas peri-
ferias da cidade. As demandas e os projetos já come-
çam ser levantados e serão apresentados ao longo do
período. Na próxima semana deverá ser conhecido o
nome de quem assumirá a Secretaria de Educação.

DEMANDAS
Na reunião, no meio de semana, do prefeito Marce-

lo de Morais, os diretores escolares foram surpreendi-
dos com notícia de que a Prefeitura dará aporte finan-
ceiro para atender as demandas de cada estabeleci-
mento. O setor terá atendimento uniformizado e serão
feitas adequações em relação ao quadro funcional.
Outra boa nova é que a Educação terá um atendimen-
to de contabilidade exclusivo. Para avaliar a possibili-
dade da volta as aulas de forma presencial, foi solicita-
do que cada escola elabore e apresente um plano de
ação e protocolo de atividade das ações a serem de-
senvolvidas. Sinais dos novos tempos.

LEGISLATIVO
Pelos lados da Câmara, em clima de recesso de ja-

neiro, os ânimos foram apaziguados após a eleição dos
membros da mesa diretora. Os vereadores trataram
logo de desfazer as mágoas e fizeram questão de de-
monstrar que as arestas foram aparadas. A posse do
vereador Pedro Delfante e a votação das comissões
permanentes internas, em Sessão Extraordinária foram
os principais destaques da casa.

PROTAGONISTAS
Já se percebe que alguns projetos já estão sendo

alinhavados para serem apresentados no início dos
trabalhos em fevereiro. Além de atuantes os vereado-
res querem estar ativos e participativos deste novo pro-
cesso de construção de Paraíso que celebra em 2021,
200 anos de existência. Haverá espaço para que to-
dos sejam protagonistas de mais este capítulo da his-
tória paraisense.

Esquecem-se estes que assim pensam que à juven-
tude sucede a velhice, por mais disfarces estéticos e re-
cursos para a longevidade...

O ato desafiador produzido pelos argentinos assinala
a decadência moral deste período cultural e espiritual
da humanidade, em que a vida, especialmente a huma-
na, perdeu o significado, voltando aos antiquíssimos
padrões da ferocidade e da violência. Os vários milênios
de cultura, ética e civilização desaparecem, sucedidos
pela brutalidade e paixões ferozes de governantes bár-
baros.

Sob todo e qualquer aspecto, é lamentável esse pas-
so, dito legal, na Constituição do país vizinho. No entan-
to, repetindo Martin Luther King Jr.: “O pior não é o atre-
vimento dos maus, porém o silêncio dos bons”.

É exatamente o que está acontecendo em relação ao
aborto legal e perversamente sempre imoral.

Têm sido poucas as reações de indivíduos e
grupamentos religiosos, que tecnicamente respeitam a
vida. Sua Santidade, o Papa Francisco, que defende as
árvores da Amazônia, está silencioso ante o crime hedi-
ondo, desconsiderando o Mandamento “não matarás”, e
principalmente aquele que não se pode defender.

Ao vivermos numa sociedade na qual se matam cri-
anças por nascer, apenas por prazer, devemos sentir um
grande constrangimento.

Matar é crime nefasto, e tudo devemos realizar para
que o amor e suas leis substituam a sua hediondez.

Artigo publicado no jornal A Tarde (BAHIA),

coluna Opinião, em 7 de janeiro de 2021.
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F A L E C I M E N T O S
27/12 - Geraldo Rodrigues da Silva, 93 anos
28/12 - Nilson Aparecido Peixoto, 51 anos
28/12 - Rita de Cássia Paulino Marinzeck, 88 anos
29/12 - Vicentina de Oliveira Santos, 67 anos
29/12 - Henrique Lucas de Lima, 24 anos
29/12 - Maria Bernadete Eva
29/12 - Ari de Oliveira, 88 anos
29/12 - Fátima Donizete de Souza, 64 anos
29/12 - Paulo José de Araújo, 86 anos
30/12 - Marinalva Rufina Santigo Cardoso, 66 anos
31/12 - Cimira Aparecida de Andrade, 30 anos
31/12 - Geraldo Garcia Pereira, 99 anos
31/12 - Maria Vilela Naves, 60 anos
31/12 - Maria Teixeira da Silva, 47 anos
01/01 - Márcio Aurélio de Carvalho, 49 anos
01/01 -  Terezinha Zanin Pieroni, 92 anos
02/01 - José Américo de Oliveira, 83 anos
03/01 -  Luzia Martins Bernardes, 89 anos
04/01 - Reni Teixeira Machado, 87 anos
04/01 - Paulo Roberto de Pádua, 65 anos
05/01 - Sebastiana Camargo de Oliveira, 84 anos
05/01 - Sônia Silva Santos, 58 anos
07/01 - Adriana Pereira dos Santos, 44 anos
07/01 - Rosa Maver de Assis, 84 anos
08/01 - Geraldo de Paula Rocha, 58 anos
08/01 -Maria Josete de Souza, 78 anos
08/01 - José Adilson da Silva, 41 anos

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMOGI - MG ABERTURA DE
LICITAÇÃO Proc. nº 03/21, Pregão Pres. nº 02/21, R.P. nº 01/21, abertura
dia 21/01/2021, 08h, para “Registro de preços para eventual aquisição de
material hidráulico, elétrico, de construção e correlatos”;
CREDENCIAMENTO nº 01/2021 para CREDENCIAMENTO de
profissionais Médicos, Pessoas Físicas ou Jurídicas, para prestação de serviços
de consultas/exames especializados, seleção e contratação de pessoa(s)
jurídica(s) para prestação de serviços laboratoriais clínicos para as unidades de
saúde do Município de Itamogi - MG, do dia 11/01/2021 ao dia 11/02/2021.
Os editais estão à disposição dos interessados na sede da Prefeitura Municipal
de Itamogi/MG, à Rua Olímpia E. M. Barreto nº 392, Lago Azul das 09h às 16h
e no site www.itamogi.mg.gov.br. Maiores informações telefone (35) 3534-
1104 e-mail licitacao@itamogi.mg.gov.br. 08/01/2020 - Ronaldo Pereira Dias
- Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMOGI - MG através do Prefeito
Municipal no uso de suas atribuições legais Homologa e firma Contrato ref. ao
Proc. nº 385/2020, Pregão Pres. nº 44/2020, cujo objeto é “Contratação
de empresa(s) especializada(s) em locação, montagem e desmontagem de
som, banda para réveillon, DJ, palco, gradil, painel de LED, serviços de
segurança e aquisição de fogos de artifício”, com as empresas: OSVALDO
PIONTECK ME, CNPJ 15.060.949/0001-54, pelo valor global de R$
29.540,00; ABS SEGURANCA PRIVADA - EIRELI - EPP, CNPJ 18.972.860/
0001-52, pelo valor global de R$ 61.600,00; CLAUDIO SOARES JUNIOR
EVENTOS, CNPJ 21.906.338/0001-87, pelo valor global de R$ 59.500,00;
LUIZ ANTONIO PEIXOTO FRANCA, CNPJ 03.246.708/0001-15, pelo
valor global de R$ 24.795,00; ANTONIO CARLOS BATISTA 05917575673,
CNPJ 28.172.196/0001-10, pelo valor global de R$ 13.800,00; 05/01/2021;
Torna Público Aditivos: 1º Termo Aditivo Contrato nº 99/19 celebrado
entre a Prefeitura Municipal de Itamogi/MG e a empresa SANTA CASA DE
MISERICORDIA DE SÃO SEBASTIAO DO PARAISO, CNPJ 24.899.395/
0001-74, e 1º Termo Aditivo Contrato nº 139/19 celebrado entre a Prefeitura
Municipal de Itamogi/MG e a empresa INSTITUTO DE SÃO VICENTE DE
PAULO, CNPJ 19.507.078/0001-25, objeto prorrogação contratual com
base no Inc. II do Art. 57, da Lei nº 8.666/93; 30/12/2020. Itamogi/MG 05/
01/2021 - Ronaldo Pereira Dias - Prefeito Municipal

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DO CONSORCIO
INTERMUNICIPAL PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

DA REGIÃO DE SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO – MG

Com cordiais cumprimentos, o Consórcio Intermunicipal para o Desen-
volvimento Sustentável da Região de São Sebastião do Paraíso – MG –
CIDASSP, representado pela Superintendente Thais Ferreira Júlio, con-
voca todos os interessados, para participar da Assembleia Extraordiná-
ria a ocorrer no Teatro Municipal, localizado à Praça dos Imigrantes, nº
100, bairro Lagoinha, São Sebastião do Paraíso – MG, às 09 horas, do
dia 21 de janeiro de 2021, com a ordem do dia:
• Eleição da Presidência e Diretoria para a gestão 2021-2022;
• Plano Intermunicipal de Gerenciamento de Resíduos Sólidos;
• Justificativa para prorrogação do contrato de estágio em engenharia
ambiental;
• Alteração do Estatuto do CIDASSP;
• Propositura de reunião mensal com técnicos;
• Inclusão de Programa de Educação Ambiental/Coleta Seletiva;
• Apresentação de resultados gerais;
• Apresentação de proposta para destinação de Resíduos Sólidos
Urbanos;
• Apresentação de proposta para destinação de Resíduos Sólidos de
Saúde;
• Apresentação de proposta para destinação de lâmpadas e lixo eletrô-
nico;
• Apreciação de eventuais moções de censura;
• Demais assuntos pertinentes.

São Sebastião do Paraiso, 06 de Janeiro de 2021

PANFLETEIRO
DISTRIBUO PANFLETOS COM
HONESTIDADE E ECONÔMIA.

Tratar Rua Francisco Bruno, 100 ou pelos fones
3531-8747 ou 99103-5441

ANDRÉ LUIZ BOZELI
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