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"A massa nunca se
eleva ao padrão do seu
melhor membro;
pelo contrário,
degrada-se ao nível
do pior."
Henry Thoreau
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Capela do Paço da Misericórdia é entregue
pela Prefeitura à Irmandade de Sant’Ana
A cerimônia simbólica aconteceu na última segunda com a entrega das chaves e celebração da missa de abertura da Capela
Ane Souz

Prefeito Júlio Pimenta entrega chaves da Capela à Irmandade da Santa Casa de Misericórdia

Na última segunda, dia 8 de julho, a Prefeitura de Ouro Preto realizou
a entrega da Capela do Paço da Misericórdia à Irmandade da Santa Casa
de Misericórdia. A entrega foi simbólica mas de extrema importância para a
irmandade e todos que manifestam sua fé no espaço.
O prefeito Júlio Pimenta explicou que já está em andamento a aprovação
legislativa para que a capela seja transferida definitivamente para a irmandade de Sant’Ana e ressaltou ainda o carinho que a população da cidade possui
com o espaço: “a capela vem revigorando a fé de quem mora nessa terra”,
afirmou.
O santuário faz parte da história da cidade. Antes, eram realizadas missas
diárias, novenas, a benção do Santíssimo e coroações no mês de maio. Marcelo de Oliveira, provedor da Santa Casa, explicou que ela será reaberta à
comunidade. “Já estamos montando um cronograma para restabelecer o uso
da capela. Nossa ideia é iniciar com missas semanais”, explicou.
Dom Barroso, figura de grande importância no cenário religioso, também
estava presente e relembrou o valor da capela para Ouro Preto e em sua vida
pessoal. “Toda minha religiosidade começou aqui. As primeiras homilias que
ouvi foram aqui. Devo minha vocação a esses padres, o testemunho deles me
fez ter vontade de ser padre”, contou. Ele destacou também como é importante ter a capela novamente aberta à população. “Aproveito para agradecer
à Prefeitura por entender que esse espaço é do povo e passá-lo para a irmandade de Sant’Ana. Como ouro-pretano, fico muito grato”.

Dia de Minas celebra a importância
histórica de Mariana para o estado
Imponente, com seus casarões
históricos e igrejas barrocas, Mariana
volta, no dia 16 de julho, a ter o posto de capital de Minas Gerais. A data
também comemora o aniversário da
cidade, fundada em 1696 por bandeirantes paulistas, em busca de ouro.
Para celebrar os 323 anos da Primaz
de Minas Gerais, o município realiza a tradicional solenidade do Dia de
Minas, que confere a comenda a personalidades que contribuíram para o
desenvolvimento do país.
Instituído a partir da sanção da
Lei Estadual 7.561, pelo governador
Francelino Pereira, em 1979, o “Dia
do Estado de Minas Gerais” celebra
a importância histórica de Mariana
para a história de Minas Gerais. A
cidade foi o primeiro núcleo urbano
organizado e pioneira como vila, cidade e capital.
A comemoração tem início às
9h, com missa no Santuário de Nossa Senhora do Carmo, em louvor à
Padroeira da cidade. A cerimônia
religiosa remonta a uma tradição que
vem sendo realizada há séculos, como forma de devoção. A celebração
é acompanhada por fiéis e personalidades. Às 10h, a Praça da Sé recebe
a cerimônia cívica oficial do “Dia
do Estado Minas Gerais”, na qual
acontece a entrega das comendas. O
evento é aberto ao público, seguindo
apenas os requisitos de segurança.
Logo após, ao meio dia, as torres das
igrejas ressonam os sinos em homenagem à padroeira.
Mariana também recebe diversas
intervenções culturais, levando arte e
música por toda a cidade. Para encerrar as comemorações, o Coral Tom
Maior apresenta o número Cantando
para Mariana, na Praça da Sé.

M
PROGRAMAÇÃO: Dia 16 de julho (terça-feira)
9h – Missa Solene em louvor à Padroeira Nossa Senhora
do Carmo - Santuário do Carmo; 10h – Cerimônia de Outorga da
“Medalha do Dia de Minas Gerais” – Praça Cláudio Manoel; 12h
– Toque dos Sinos das Igrejas de Mariana celebrando o “Dia da
Padroeira – Nossa Senhora do Carmo; 12h15 – “Um Toque por
Mariana” – Manifestações culturais em vários pontos da Cidade
– Os Artistas de Mariana comemorando o Aniversário da Cidade;
18h – Procissão da Padroeira Nossa Senhora do Carmo – Santuário do Carmo; 20h30 – Cantando para Mariana com o Coral
Tom Maior – Praça Cláudio Manoel.

ax Fortes, candidato a prefeito de Itabirito, retirou sua candidatura
ao pleito na tarde desta quinta-feira (11). A justificativa, segundo o
vereador, é a incerteza jurídica da eleição, que teve data alterada por três
vezes e agora há a especulação sobre a possibilidade de cancelamento e
até de anulação do resultado. Ele ainda afirmou que não irá colocar a sua
trajetória política, de quase 12 anos, “em um jogo sujo, no qual querem
passar por cima de tudo e de todos. O que estamos vivendo em Itabirito
é o contrário disso, com funcionários da Prefeitura sendo duramente repreendidos e perseguidos por expressarem intenção de voto em qualquer
candidato que não seja o prefeito interino, jogo por baixo dos panos para
fazerem as composições políticas e gastos absurdos com equipe de propaganda e campanha”, declarou o vereador em sua página no facebook.

O

Democracia Cristã, em convenção partidária, dia 31/06, escolheu por unanimidade
como candidato a prefeito Luiz Niquini e para
vice-prefeita Dra. Marina. Niquini vem atuando e
propondo uma terceira via política já há vários
pleitos em Itabirito. O empresário de 59 anos
disputa com os 3 candidatos restantes anunciados na edição anterior de O LIBERAL, e promete “defender e governar a cidade com honestidade e em prol do povo,” além de lutar “contra
a corrupção e as falcatruas que surgiram com
os anos no cenário político da cidade”.
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EDITAL DE NOTIFICAÇÃO - Ouro Preto /MG Pelo presente Edital, nos termos do art. 19 da Lei 8004/90 e
art. 15 da RD 08/70, tendo em vista a ausência de notificação pessoal pelo oficial do cartório nos termos da certidão
apresentada, fica(m) notificado(s) o(s) mutuário(s) abaixo,
para ciência de que estamos autorizados na forma dos artigos 19 e 21 da Lei nº 8004 de 14/03/1990 e do Decreto-Lei nº 70, de 21/11/1966 e das normas complementares do
S.F.H., a promover a execução extrajudicial da(s) Hipoteca(s) que oneram os imóveis descritos a seguir. Ficam cientificados, outrossim, de que tem o prazo de 20(vinte) dias,
contados de 10/7/2019, para, querendo, purgar(em) o débito e evitarem a execução, o que poderá ser feito no endereço de cobrança descrito abaixo: SED: 1E808 - Contrato:
8013608000731 - Empresa Gestora de Ativos - EMGEA 0136 - Ouro Preto. Endereço do Imóvel: Rua A, nº 20, Apto 103, BL A1, Bairro Jardim das Cachoeiras, Distrito de
Cachoeira do Campo - Ouro Preto - MG. Gabriel Augusto
Sanches Hernandes, brasileiro (a), funcionário público federal, CPF: 22113363100, CI: 9924058-SSP/SP casado(a)
com Valeria Almeida Ferrari Hernandes, brasileiro(a), professora, CPF: 32726309615,CI: M-243587-SSP/MG. Fiducial Dist. Títulos e Valores Mobiliários LTDA. Endereço
de Cobrança: Agência da Caixa Econômica Federal onde
pagava as prestações.

R. Padre Afonso de Lemos, nº95 - Cachoeira do Campo

Data: 13/07/19
Horário:
8 às 16h

PROCLAMAS
DE CASAMENTO
Acompanhe o Jornalismo, às
7h30 e 12h, c/Michelle Borges

Ouça a Rádio

Ouça pela Internet

www.sideralfm.com.br
Sempre com uma
programação
Mhz
especial para você!
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Virgílio

HDTV É ISSO!
Todos os pacotes em
promoção. Consulte os
preços promocionais!!!
CONSULTE NOSSAS CONDIÇÕES

Consertamos TV's, controles remotos e vendemos controles novos

3551-6208

3551-6215

R. Inconfidentes, 334 - Barra - OURO PRETO

CARTÓRIO 2º SUBDISTRITO
DE OURO PRETO - MG , Antônio
Dias (Antigo Cartório da Rua Nova).
Telefax: (31)3552-2508. Oficial: Bel.
Cássio Luiz de Lima - R. Barão de Camargos,126, Centro, Sala 09 - Piso 02.
Faz saber que pretendem casar:
RICARDO TRINDADE MARTINS, brasileiro, solteiro, vigia, natural
de Mariana-MG, nascido a 29/03/84,
filho de Geraldo Trindade Martins e
Maria de Fátima Gomes Martins e
JANE NEPOMUCENO RAIMUNDO, brasileira, solteira, cuidadora,
natural de Ouro Preto-MG, nascida a
03/03/88, filha de Jaime Raimundo
e Vandenil Nepomuceno Raimundo;
Ambos residentes neste subdistrito;
CARLOS EDUARDO DA CRUZ,
brasileiro, solteiro, repositor, natural de Ouro Preto-MG, nascido a
04/09/96, filho de Vicente Eduardo
da Cruz e Eva Ferreira Guimarães da
Cruz e KÉROLEN DOS SANTOS
RIBEIRO DA SILVA, brasileira,
solteira, do lar, natural de Ouro Preto-MG, nascida a 15/09/2001, filha de
Roberto Augusto da Silva e Linéia das
Graças Ribeiro da Silva; Ambos residentes neste subdistrito;
JOÃO PAULO TOMAZ, brasileiro,
solteiro, autônomo, natural de Mariana-MG, nascido a 10/07/88, filho de
João Evangelista Tomaz e Maristela
Nascimento Batista Tomaz e SHENIA PEREIRA SOARES, brasileira,
solteira, cozinheira, natural de Montes
Claros-MG, nascida a 11/03/90, filha
de João Raimundo Soares e Iva Lino
Pereira; Ambos residentes neste subdistrito;
Apresentaram todos os documentos exigidos pelo art. 1525 do
CCB. Se alguém souber de algum
impedimento oponha-o legalmente.
Ouro Preto, 10 de julho de 2019.
(a)Cássio Luiz de Lima
Oficial Titular
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CARTA AOS TEMPOS

Ensaio de futurologia V
O vaso sanitário, como conhecido, talvez seja a invenção mais
significativa dentro do conceito de civilização, mais que todas conquistas posteriores, pois é ele que nos afasta da barbárie, ainda
que a violência dela nos aproxime muitas vezes. Por essa razão,
esperava-se que sua reinvenção, aperfeiçoando-se suas funções
higiênico-sanitárias, despertasse mais atenção da mídia. Mas, não
foi isso que aconteceu. O novo vaso sanitário foi divulgado como
coisa banal, sem qualquer importância para a humanidade quando, na verdade, ele poderá dar outra direção para as condições
sanitárias do mundo. O saneamento básico ficará mais barato, poderá ser levado a todas as moradias e deverá ter menos má vontade política sobre si como obra enterrada e fora do campo visual
do público. O lado perverso da questão é que a indústria do saneamento poderá ser reduzida ao mínimo. De sua industrialização e
aplicação pelo poder público, ações desejadas e, desde já, exigidas pelo bom senso, pode-se esperar o fim do esgoto a céu aberto, fossas precárias e toda sorte de inconveniências que agridem
a saúde humana e provocam tantas mortes prematuras, em todo
o mundo. Por fazer o saneamento na raiz, no início do problema,
dispensando-se rede e estação de tratamento de esgotos, poderá
haver grande economia de recursos, mas o maior benefício poderá ser acarretado ao meio ambiente, onde não existe o tratamento
e os dejetos são, diretamente, lançados em cursos d’água. Mas,
como já foi dito, parece que o fato contraria muitos interesses, o
que determina seu esquecimento ou varrição para debaixo do tapete. Nem a fama do Bill Gates foi capaz de sensibilizar profissionais na divulgação do fato. Até, no Google, onde quase tudo está
registrado, é difícil encontrar notícia sobre o assunto, exceto com
relação ao anúncio do Bill Gates, que teria determinado pesquisas
para a “reinvenção” do vaso sanitário. Quanto ao lançamento, em
evento na China, há que pesquisar em inglês, para se encontrar alguma coisa! Ainda na área de higiene e limpeza, pode-se esperar
outra grande revolução para dentro de alguns anos, se persistirem
as tendências atuais. Ainda de forma incipiente, sob a iniciativa de
alguns, a reciclagem promete se transformar num grande ramo
industrial, para o qual nada se perderá, porém tudo se transformará. A pressão pela máxima preservação da natureza e dos seus
recursos, de um lado, e a imperiosa e mais racional destinação do
lixo produzido, de outro, determinarão o reaproveitamento ou reciclagem de todo material rejeitado. Na prática, será o fim do lixo, assim hoje conhecido, ou sua redução ao mínimo. Dá para perceber
que a consequência imediata poderá ser o desmantelamento da
estrutura de limpeza pública nas administrações municipais; isso
porque, sendo o material descartado a matéria prima da indústria
da reciclagem, caberá a esta a coleta do hoje considerado lixo,
produzido nas residências e nas vias públicas. Forçosamente, haverá uma inversão na remuneração em torno do destino de todo o
material, pois ao invés de receber da administração pública, como
hoje ocorre com as empresas terceirizadas da limpeza urbana, as
futuras empresas pagarão à administração pública; sem emprego de dinheiro, para reduzir as chances de corrupção. Mediante
contrato em que não entrará dinheiro, as empresas do setor pagarão pelo material recolhido (incluindo-se entulho) com prestação
de serviço, na manutenção da limpeza das vias públicas, limpeza
dos cursos d’água no perímetro urbano, manutenção de jardins
e poda de árvores. O descarte de materiais específicos, como os
eletro e eletrônicos, por exemplo, poderá ser feito por livre acordo
entre descartador e empresa recolhedora. Considerando-se que a
indústria da reciclagem muito necessitará de matéria prima, dela
se poderá esperar o máximo empenho na manutenção da limpeza
dos núcleos urbanos. Se assim realizar-se, o poder público se
livrará de uma grande responsabilidade, economizará recursos,
enquanto os cidadãos terão suas residências em localidades mais
aprazíveis, mais limpas.
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R.Koeppel (*)

Mineração ou Turismo? O que nós queremos aqui?
Com as duas represas de rejeitos de minério de ferro, Bento
Rodrigues e Córrego do Feijão,
arrasando tudo o que existe a jusante e matando tantos mineiros, há
discussões intensas sobre a continuidade do processo de mineração
no Quadrilátero Ferrífero de Minas
Gerais – onde estão nossas cidades
– e até em outras regiões de MG.
Parece até que as pessoas se esquecem do nome de nosso Estado... As
famosas minas gerais. A simples
redução da produção de minério
de ferro e o seu beneficiamento
posterior, produzindo chapas, tubos, trilhos, ferramentas de ferro
e aço já começa a impactar todo o
processo industrial que utiliza estes
materiais. Não só em Minas, mas
em todo o Brasil.
Fala-se em proibir a operação
de minas. Ora, o que nossos municípios farão? Apenas dois exemplos: Mariana tem 98% da atividade econômica – leia-se impostos,
emprego, benefícios – resultantes
da exploração mineral. Ouro Preto
é sensivelmente menor e tem uma
alternativa ainda pouco explorada
– o turismo e atividades culturais.
Se Mariana não puder mais explorar minério de ferro, o que farão as
pessoas que lá residem? Fugir para
Ouro Preto? Fugir para Belo Horizonte? Voltar para Lisboa? Usar
as “rotas de fuga” que entraram na
moda. Em Itabirito há placas por
todos cantos da cidade...
A partir deste quadro terrível,
devemos pensar o que queremos
que aconteça aqui. Tomamos a
liberdade de elencar três ações necessárias e um alerta:
(1) Exigir que as mineradoras
operem com características de segurança comum em outros países.
Já existe tecnologia e procedimentos que, se utilizados, impedirão catástrofes. Exigir que as cavas finais
se transformem em parques públicos, como se faz em outros países.
(2) Abrir novos segmentos de
atividade econômica. E aí o turismo
surge como uma alternativa fantástica: em vez de produzir “cavas
finais” – buracos infernais – criar
montanhas de riqueza inesgotável

– eventos, gastronomia, cursos, caminhadas – que atraiam turistas e
gerem emprego e renda nas nossas
comunidades.
(3) Esquecer a infeliz frase que
se usou frequentemente: “Minas
trabalha em silêncio!” Temos que
apregoar aos quatro ventos, em
alto e bom som, uma nova Minas
Gerais, que faz coisas boas e faz
barulho anunciando o que faz!
Em Minas, no Brasil e no mundo!
Multiplicar por 1.000, 5.000, etc. o
número de turistas, de pousadas, de
eventos.
E apenas um alerta: Deve ficar
claro que negociar com uma única
empresa mineradora (ou poucas)
sempre é mais fácil do que educar
e treinar milhares de pessoas que
prestarão serviços turísticos. Até
porque, na onda atual do “Lava Jato”, as propinas de empresas fluem
mais facilmente quando há poucos
operadores. Uma nova postura das
administrações municipais será necessária. E não se precisa ir longe:
Itabirito já incentiva o turismo, com
maestria. Vamos usar o bom exemplo e todos nossos municípios serão
beneficiados!
Nossa ONG Trilhas de Cultura
está organizando o Caminho dos
Emboabas. Um Parque para a prática de caminhadas, ciclismo e cavalgadas com 750 km2. Esclarecendo:
150 km de Raposos até Ouro Preto,
com apenas 5m de largura! Qual seja, correndo sobre o leito abandonado da Estrada de Ferro D. Pedro II.
Que foi construída em 1880 e desativada em 1996. Sendo uma ferrovia, não tem subidas nem descidas,
corre no plano. E passa por lugares
lindos! Quantos já viram as antigas
represas da Mina de Morro Velho
na Região de Raposos? A Igreja e
o Cemitério abandonados no “Chiqueiro dos Alemães” entre Miguel
Burnier e Cachoeira do Campo, na
Parada Hargreaves? Os fabulosos
topázios imperiais em Rodrigo Silva? As estações inglesas, lindas? O
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lago existente na Parada Tripuí? O
Peripatus Acacioi, um “monstro”
de 300 milhões de anos? A lista
completa, que nunca terminará,
ocupará muitas páginas. Os sonhos
nossos também... E vamos, todos
juntos, transformar sonhos em realidades! Estamos em fase final de
negociação com ANTT e DNIT
sobre os “Direitos de Passagem”.
E também com alguns grandes patrocinadores que aportarão recursos
para que tudo seja organizado num
padrão internacional.
Estamos planejando um Seminário que será realizado em Caeté
– onde as batalhas da Guerra dos
Emboabas em 1701-1703 foram
mais intensas – envolvendo as
municipalidades do Caminho do
Ouro, da Estrada Real, as Grandes
Mineradoras, o IBRAM, o SINDIEXTRA-MG, a Academia e dos
operadores de turismo brasileiro
e internacional. Terá a duração de
três dias e cobrirá temas palpitantes. Ao final esperamos que o nome
acima – Mineração ou Turismo? O
que nós queremos aqui? – se transforme num novo modelo de atividades, que terá o nome “Turismo e
Mineração - Isto todos nós queremos em Minas Gerais”. Isto deve
ocorrer ainda em 2019 ou, no mais
tardar, no inicio de 2020. Isto é,
quando o Caminho dos Emboabas
já for uma realidade, com patrocinadores de grande porte e todos da
nossa região trabalhando num novo
ambiente.
(*) Rodolfo Koeppel mora em
Glaura há 20 anos. Desde 1969
está envolvido em atividades em
Ouro Preto, tendo instalado o primeiro computador IBM-1130 na
Escola de Minas, junto com o Prof.
Calaes. Ele é hoje o Presidente da
ONG Trilhas de Cultura Minas
Gerais. Se você quiser conhecer
mais, clique no site que estamos
construindo e você verá o que pode
ser o futuro / www.trilhasdecultura.com.br
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Candonguêro:
vem aquecer
o frio desse
domingo dia
14 de Julho
durante o
Festival de
Inverno 2019.
Será na Praça
da UFOP às
20h30. Entrada Gratuita.

Valdete
Braga

AMENIDADES
valdetebraga@yahoo.com.br

Causos de Ouro Preto:
Assuntos pendentes – 3ª parte
Ela entrou, atravessou com elegância o salão e assentou-se
sozinha em uma mesa. Tinha os olhos fixos na pista de dança e
um semblante triste.
O baile começou. Caio esperou, atento, se chegava o acompanhante daquela moça que o encantara, e vendo que após a
orquestra tocar algumas músicas e vários pares já estarem dançando, ela continuava sozinha, criou coragem e aproximou-se.
Cavalheiramente, como era usado naqueles tempos, curvou-se
ante ela e perguntou:
- A senhorita me dá a honra desta dança?
O semblante triste transformou-se em um lindo sorriso, e ela
aceitou o braço que ele lhe oferecia. Caminharam até a pista e
começaram a dançar, sem palavras. O tempo voou e quando perceberam já estavam na terceira dança, e Caio perguntou se ela
queria se sentar e se ele poderia fazer-lhe companhia. Ela assentiu, e foram para a mesa, que antes ela ocupara sozinha.
Ela contou chamar-se Helena e disse que era da cidade, morava na Rua do Paraná.
- Mas como eu nunca a vi na cidade? Estou sempre pelas ruas
e jamais esqueceria um rosto como o seu.
- Sou filha única e meus pais são muito rígidos. Saio muito
pouco de casa. Mas eu não me importo, sou muito tímida e prefiro
ficar com os meus bordados e meus livros.
Assim seguiram conversando e não viram o tempo passar. De
repente, ela olhou o grande relógio na parede do canto do salão
e disse:
- Desculpe, preciso ir. Meu pai deve estar chegando para me
buscar.
- Não quero ser inoportuno nem inconveniente, mas poderia
acompanhá-la? Assim conversaríamos mais um pouco.
- Está bem, eu também estou gostando muito da conversa.
Mas temos de ir logo, para chegarmos antes do meu pai sair de
casa.
Sempre conversando, muito felizes, os dois encaminharam-se
para a escada, desceram, e quando chegaram na Praça Tiradentes, caía uma chuvinha fina, daquelas comuns em Ouro Preto, nos
anos 50.
Imediatamente, Caio tirou o paletó e o ofereceu a Helena, para
que ela se agasalhasse do frio e da garoa. Seguiram pela Praça
Tiradentes, desceram a Rua Direita e, no início da Rua do Paraná,
ela parou na porta de uma casa.
- Chegamos. Muito obrigada pela companhia.
Disse isto e fez menção de tirar o paletó para devolvê-lo, no
que foi impedida pelo rapaz. Erguendo uma das mãos, ele falou:
- Não, por favor. Fique com meu paletó. Virei buscá-lo amanhã. Assim terei um motivo para revê-la e conhecer os seus pais.
Isto, se for do seu agrado.
(Continua na próxima edição)

CÂMARA MUNICIPAL DE OURO PRETO – CONCURSO PÚBLICO – EDITAL N° 01/2019 – PERÍODO DAS INSCRIÇÕES: 24/09/2019 a 24/10/2019; Presencial: Local: Sede da CÂMARA MUNICIPAL DE OURO PRETO, situada à Praça Tiradentes, 41, Centro, Ouro
Preto/MG - CEP 35.400-000, no horário de 12h ás 18h,
exceto sábado, domingo e feriado. Via Internet: através do
site www.eloassessoriaeservicos.com.br. Maiores informações, na Câmara Municipal de Ouro Preto - Telefone:
(31) 3552-8500 www.cmop.mg.gov.br
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Policiais são denunciados por agressão
a advogado e familiares em Ouro Preto
PM informou que houve diversos desacatos à autoridade e incitação à
violência. “Foi preciso uso da força para fazer a prisão dos envolvidos”
Na noite desta quarta-feira
(10) após receber uma denúncia
de que um advogado e seus familiares teriam sido agredidos por
policiais militares, a reportagem
de O Liberal compareceu à Unidade de Pronto Atendimento (UPA)
de Ouro Preto, onde os envolvidos estavam fazendo exames de
corpo delito. No local, estava um
grupo de advogados da 49º subseção da Ordem dos Advogados do
Brasil (OAB) de Ouro Preto, que
acompanha o caso de perto, por se
tratar de um colega de profissão, o
advogado criminalista Alexandre
Marcos Pereira. A Polícia Militar
informou que houve diversos desacatos a autoridades e incitação
à violência. Todos os envolvidos
receberam voz de prisão.
O advogado relatou o ocorrido
logo após o atendimento na UPA.
“Fui brutalmente agredido por
policiais no exercício da minha
função. Eu estava em casa, meu
filho teve um problema no carro
e me chamou, eu fui socorrê-lo e
depois que ligamos o carro ele saiu
na frente e eu atrás. Só vi aparecer
várias viaturas. Pegaram a cabeça
do meu filho e quebraram o vidro
do carro da viatura. Não falaram
nada, foi só agressão. Eu achei que
ia morrer”, conta Alexandre. “Eu
me apresentei como advogado e
não adiantou. Eu lamento que a
nossa PM haja dessa forma, tinha
outra visão da instituição. Se fizeram isso com um advogado, imagina com um cidadão comum?”,
indaga.
A ocorrência durou toda a madrugada e foi acompanhada pela
presidente da OAB de Ouro Preto,
Mara Simone de Lima e também
outros advogados. “Assim que
soubemos dos fatos viemos para a
UPA apurar o que estava ocorrendo, mas tivemos nossas prerrogativas violadas, pois não pudemos
conversar com o Alexandre e fomos ameaçados, caso continuássemos insistindo”, explica a presidente da OAB. Ela pontua que
este não é um fato isolado e que
a instituição vai tomar providências. “Em menos de seis meses é a
terceira ou quarta vez que um advogado é agredido por policiais. O
presidente da comissão de prerro-

Alexandre teve ferimentos na
cabeça e face e foi preciso
levar alguns pontos

gativas da OAB-MG já se dispôs
a vir a Ouro Preto no momento
adequado para nos apoiar nessa
questão”, reforça Mara. Sobre as
medidas a serem tomadas agora,
ela pontua que irá fazer uma representação e continuar acompanhando o caso de perto, em apoio ao
Alexandre e seus familiares. “Não
vamos deixar que situações como
esta passem em branco mais uma
vez. É uma violação esse abuso de
autoridade que está acontecendo
na cidade”, frisa.
A Polícia Militar
O Tenente Veríssimo, da assessoria de comunicação do 52º Batalhão da Polícia Militar, relatou que
a ocorrência teve início na Rua da
Abolição, durante uma abordagem
rotineira, quando foi solicitado ao
filho do advogado documentação
do veículo, que estava com o IPVA
em atraso, pneus sem condições de
rodagem e diversas infrações nesse
sentido. Ainda segundo o Tenente,
o carro precisou ser removido ao
pátio credenciado e o jovem chegou a ser liberado. “Após tomar
as medidas de trânsito ordinárias,

esse cidadão retornou para o local
de maneira astuciosa, conseguiu
retornar ao veículo e arrancar do
local”, narra Veríssimo.
A partir desse momento, o
rapaz foi perseguido, capturado
e preso em flagrante por desobediência e outras infrações. “Segundo o BO, quando o cidadão estava dentro da viatura, familiares e
outros envolvidos foram ao local e
começam a incitar violência, com
a tendência de arrebatar o preso da
guarnição policial. Por isso, foi necessário reforço de outras equipes
policiais para prisão de todos, que
resistiram à ordem de prisão”, descreve o tenente.
Sobre a denúncia de que um
dos policias teria quebrado um
vidro da viatura golpeando a cabeça do filho do advogado, Veríssimo contou que “quando o seu
pai chegou ao local, ele, de dentro
da viatura, começou a se debater,
quebrando o vidro do veículo”.
O Tenente reforçou que,
“aquele cidadão que exerce a sua
cidadania e respeita a nossa legislação, ele não passa por um tipo de
ocorrência com um resultado indesejado, como foi. Não só para os
envolvidos que foram presos, com
lesões, mas também para a corporação, uma vez que policiais também saíram feridos. Um policial
está com fratura no braço esquerdo
e vai ficar afastado”.
De acordo com a PM, o rapaz
já foi conduzido por (ameaça) violência doméstica, autuado por dirigir sem habilitação e conduzir veículo sem a documentação regular.
Será aberto procedimento administrativo interno na Polícia Militar para apurar o caso. A perícia
da Polícia Civil também foi acionada para investigar o caso.
Por Michelle Borges
Michelle Borges

Viatura teve o vidro
quebrado
durante a
diligência

Torneio da Cooperação tem Unimed campeã e 450 kg de
donativos arrecadados
O primeiro Torneio de Futsal da Cooperação realizado no último sábado (06) no Ginásio da Aluminas foi um sucesso. O evento, organizado
pela Cooperouro e pela Unimed Inconfidentes contou com muita disputa
em quadra, emoção na torcida e a solidariedade como a grande campeã.
Os ingressos para assistir e participar do torneio foram trocados por 2
kg de alimentos não perecíveis, o que gerou 450 kg em donativos. Toda a
arrecadação foi destinada à Comunidade Lírios do Campo de Ouro Preto.
Além dos alimentos, a renda gerada no dia do evento com a venda de comidas e bebidas também será repassada à entidade social, responsável por
um importante trabalho na reabilitação de dependentes químicos.
Dentro de quadra, a Unimed Inconfidentes foi a campeã dos torneios
masculinos e femininos. A Cooperouro ficou com o vice feminino e o Lírios do Campo com o vice masculino. O Troféu Solidariedade foi entregue
à Cooperouro, como a Cooperativa que mais arrecadou donativos na ação.
O primeiro Torneio de Futsal da Cooperação foi realizado em comemoração ao Dia de Cooperar, evento social realizado por cooperativas de
todo o país sempre no primeiro sábado de julho, data em que é comemorado o Dia Internacional do Cooperativismo.

Restaurante e Churrascaria PEDROSA

Dona Sônia
De 2ª a sábado,

com prato comercial

-feira, 12 de julho/2019
O LIBERAL Ed.1347 - SextaOURO
PRETO
www.jornaloliberal.net

5

PANORAMA

R. Padre Rolim, 1470 - São Cristóvão - OURO PRETO

Chiquinho de Assis
clama pelas pessoas
que estão nas ruas
N
nesse inverno
Essa semana o Vereador Chiquinho de Assis (PV) questionou a prefeitura com relação as ações relativas ao acolhimento das pessoas que se encontram em vulnerabilidade social e em situação de rua, em face das noites frias
que estamos atravessando.
“O levantamento de dados sobre as pessoas em situação de rua em Belo Horizonte apontou que atualmente existem 4.500 pessoas dormindo nas
ruas da capital por motivos como desemprego, desentendimentos familiares
e dependência química, sendo a maioria homens, que vivem nas ruas há
mais de 10 anos; existem lá 14 unidades de acolhimento institucional com
o total de 1074 vagas.
E em Ouro Preto? Qual o raio x da nossa cidade?
É fácil reclamar dos flanelinhas nas ruas a noite, mas um dia podemos
nos assustar ao nos deparar com um vizinho, com um conhecido, ou mesmo
com um parente realizando esse trabalho, seja por desemprego, depressão,
dependência de álcool e outras drogas etc. E quais as possibilidades humanitárias que possuímos por aqui?
Estamos em busca de uma saída para essas pessoas. As noites estão frias
para todos. Será que no armário de casa não existe uma blusa a mais, uma
calça, um cobertor? Como fazer? Existem campanhas? Hoje existe algum
programa no município que trabalhe essa situação?
A Câmara está realizando a campanha do agasalho para receber doações
pelo CAC, mas precisamos de ações do executivo. A prefeitura possui um
mapeamento da situação? E um mapeamento de distribuição das doações
arrecadadas? Quantas pessoas estão em vulnerabilidade hoje? Quantas estão vivendo nas ruas da cidade? Quem elas são? Quantos homens? Quantas
mulheres? Crianças? Aonde elas estão dormindo? Existe algum abrigo municipal que recebe pessoas em situação de rua e/ou que ofereça refeições?
De que forma o governo está realizando esse programa social? Não é para
amanhã, é para hoje! Precisamos oferecer possibilidades para quem necessita agora, nesse inverno. Em São Paulo seis pessoas já morreram devido o
frio das madrugadas. Será necessário acontecer uma tragédia na cidade para
que providencias sejam tomadas? É preciso vontade governamental e apoio
às instituições sociais que trabalham a situação.
É importante mobilizar e parabenizar as ações que temos na cidade como os varais solidários, por exemplo. A mobilização social é de extrema
importância e deve ser de todos. Mas precisamos que o executivo entenda a
situação, além de estabelecer o link entre as ações sociais na cidade.”

o próximo sábado (13) será realizado o Dia D da Prefeitura Itinerante
no distrito de São Bartolomeu, com início às 10 da manhã. O Dia D
tem como objetivo entregar as obras realizadas e aproximar os cidadãos
ofertando serviços da Prefeitura de Ouro Preto que são disponibilizados
pelas secretarias. O evento será realizado próximo ao campo de futebol,
onde foi instalada a academia ao ar livre. Vários profissionais estarão à
disposição da comunidade para tirar dúvidas, orientar os moradores e ofertar serviços de Saúde, como vacinas, aferição de glicose e pressão. Também haverá rua de lazer com pipoca e algodão doce para as crianças. Está
é a primeira edição da Prefeitura Itinerante nos distritos.

O príncipe Gustavo Henrique,
filho de Gislene Gomes e Jonathan Benício, de Cachoeira
do Campo, completa 2 aninhos
no dia 14 de julho. Muitos anos
de vida e saúde a esse lindo
rapazinho.

Alana Luiza de Oliveira e Silva
completa 05 aninhos nesta sexta-feira, dia 12. Seus pais: Priscila e Thiago, e sua avó Vanilda
desejam muitas felicidades a
essa linda princesinha.

O

N

o domingo (07) a Sociedade Musical União Social representou Cachoeira do Campo na Festa do Sagrado Coração de Jesus, na localidade de Padre Viegas, de Mariana. O evento comemorou também os 129
anos de fundação da Corporação Musical local, a "Sagrado Coração de
Jesus". Um dos destaques do evento foi o desfile individual das corporações musicais presentes ao final do evento. A "Nossa Banda", como é conhecida a União Social, agradece o convite de sua coirmã padre-vieguense
e a parabeniza pela passagem de seu aniversário.

Trem Turístico da Vale está
com tarifa promocional neste
mês de julho para moradores de
Ouro Preto e Mariana. Os passeios
realizados nos vagões convencionais de quarta a sexta podem ser
comprados pelo valor de R$10,00
ida e R$20,00 ida e volta. Os bilhetes devem ser adquiridos nas estações ferroviárias mediante apresentação do comprovante de residência e documento de identificação.
A viagem dura cerca de uma hora
e percorre vales, túneis, cachoeiras
e paredões de pedras, cenários típicos de Minas Gerais. Compre suas
passagens e confira a programação
completa e as tarifas para os passeios em www.jornaloliberal.net
Para saber mais, ligue para o Alô
Ferrovias no tel: 0800 285 7000.

D

Se você ou alguém do seu círculo familiar,
de amizades ou do trabalho tem problemas com o consumo da bebida alcoólica
e manifesta ou manifestou o desejo de
parar de beber, nós podemos ajudá-lo(s).

PROCURE-NOS!
Alcoólicos Anônimos 70 anos de Brasil,
salvando e recuperando vidas
Escritório de Serviços Locais de Alcoólicos Anônimos

R. Pref. Washington Dias, 80 - Barra - OURO PRETO
Tels: (31) 3551-3890
Funcionamento: 2ª a 6ª feiras, de 12h às 17h
E-mail: aaescritoriolocalop@gmail.com

O Distrito de Glaura realiza no fim de semana (12 e 14) o 1º Festival
Gastronômico, que promete brindar o público com receitas especialmente desenvolvidas por gourmets locais, incluindo os famosos
doces caseiros da região e cervejas artesanais. O Festival faz parte
da programação religiosa da tradicional festa do padroeiro Santo
Antônio, que é realizada na segunda semana de julho. O evento, na
Praça da Matriz, contará também com shows de música popular e
tem como propósito valorizar o patrimônio e a cultura de Glaura.

A

ia 08 de julho, Helena, filha de
Maria de Castro Honorato e
José Honorato, e Benedito, filho de
Helena Gonçalves dos Santos e Tarcísio Ferreira dos Santos, moradores
de Cachoeira do Campo, comemoraram 25 anos de matrimônio. Amigos
e familiares desejam felicidades
pelas bodas de prata e que “a união
perdure por muitos anos e vocês
continuem descobrindo um no outro
motivos para caminharem lado a
lado eternamente”.

pós mais de 14 anos sem realizar concurso público, a
Câmara de Vereadores de Ouro Preto publicou nesta
terça-feira (09) no Diário Oficial, o edital para preenchimento de 15 vagas de nível médio e superior de provimento imediato, mais cadastro reserva, para o Legislativo ouro-pretano.
As inscrições devem ser realizadas entre os dias 24 de setembro e 24 de outubro de 2019, de duas formas: presencialmente, na sede da Câmara, que fica na Praça Tiradentes, 41,
no Centro de Ouro Preto, de segunda a sexta-feira, das 12h
às 18h, ou pelo site da Elo Assessoria em Serviços Públicos
Ltda, empresa que organiza o certame. A taxa de inscrição
é de R$40,00 para nível médio e de R$70,00 para nível
superior. A prova objetiva está prevista para o dia 24 de novembro de 2019. Os vencimentos variam entre R$1.098,91 e R$4.477,33. Todos os detalhes do Concurso Público
podem ser conferidos no Diário Oficial ou no site da organizadora do Certame. Mais detalhes pelo tel: 3552-8500.
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Vereador Geraldo Mendes
cobra limpeza de rua
à Hindalco
Na reunião dessa terça-feira
(09/07) o vereador Geraldo Mendes apresentou Requerimento na
reunião ordinária da Câmara Municipal de Ouro Preto, encaminhado
à empresa Hindalco Brasil cobrando a limpeza da Av. Américo Renê
Giannetti, bairro Saramenha.
Segundo o vereador, desde o
ano passado a empresa vem realizando reuniões com os moradores
da região de Saramenha de Cima
para expor como seria o transporte
do rejeito produzido na fabricação
de alumina, e que passaria a ser
transportado a seco por caminhões
que transitariam pelo bairro. Dentre
o acordo firmado entre a empresa
e os moradores, havia a limpeza
semanal da Avenida que seria realizada pela empresa, só que isso não
vem sendo cumprido, o que tem
deixado toda a extensão da Avenida suja, piorando a situação com
a chuva, deixando a rua vermelha.
Os moradores estão preocupados
com a situação, já que não se sabe
se o rejeito que caem dos caminhões são tóxicos ou não.
O vereador Geraldo Mendes,

que mora no bairro, demonstrou
sua preocupação: “É sempre assim, a parte ruim fica sempre para
os moradores. Sempre tivemos
problemas com as empresas, antes
Alcan, depois Novelis e agora Hindalco. Fazem reuniões, os moradores mostram boa vontade, debatem,
fazem acordos, mas as decisões
não são cumpridas. Os caminhões
devem colocar lonas, mas nem todos colocam, e a calçada deve ser
lavada constantemente, mas isso
não tem acontecido, enquanto isso,
os moradores têm que conviver ou
com a poeira ou com a lama causada pelo rejeito que cai na rua. Por
essas e outras sempre defendi a
construção de uma via paralela ao
bairro para o trânsito de caminhões.
A Avenida e as casas não suportam
o peso dos caminhões, além da sujeira deixada pelos mesmos”.
Outra questão delicada apontada pelo vereador é que os moradores sempre se sensibilizam aos
acordos propostos pelas empresas,
afim de manter e abrir novos empregos, o que nem sempre se realiza.
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Ouro Preto completa 308 anos
de história com muitas atrações
O final de semana em comemoração ao aniversário da cidade foi
marcado pelo encontro de vários eventos

O último final de semana em
Ouro Preto foi intenso com várias
festividades, atrações e eventos, que
aconteceram ao mesmo tempo, com
destaque para o aniversário de 308
anos da Cidade Patrimônio Cultural
da Humanidade, além da abertura
do Festival de Inverno 2019 e do
“Corredor Cultural – entre Jacubas e
Mocotós” nas ruas São José e Getúlio
Vargas.
Para comemorar o aniversário
da cidade, a Prefeitura de Ouro Preto preparou vários shows para todas
as idades. Começando no sábado, 6,
até a segunda-feira, dia 8 de julho, dia
em que se comemora oficialmente
308 anos da antiga Vila Rica. Várias
atrações marcaram esses dias, como
a apresentação do tradicional Bloco
Bandalheira Folclórica, que desde
1972 alegra o carnaval de Ouro Preto
com seus integrantes tocando desafinados pelas ladeiras uniformizados e
com um penico na cabeça. Na tarde
de domingo, a criançada pode se divertir no Show da Luna. Houve ainda
apresentações da Banda Phásis, DJ
Simone e seus robôs, dupla Clayton
e Romário e o grupo Oba Oba Samba House. Além disso, a festa contou
com desfile da Escola de Samba Império do Morro Santana e com competições esportivas de futebol e vôlei.
A ouro-pretana Rosana Malta
disse que foi a todos os shows à noite e gostou muito da movimentação
na cidade, que, apesar de lotada,
permaneceu em um clima tranquilo.
“Gostei muito dos shows do Oba
Oba Samba House e da DJ Simone,
pois eles animaram o povo a dançar e
espantar o frio, foi divertido”, contou.
Já para Eliane Malta, a tarde de
domingo com as crianças foi mais
proveitosa. “Levei meu sobrinho e
minhas duas netas ao Show da Luna,
que estava lotado de crianças, eles
adoraram, a mais nova, de 4 anos,
chorou quando a atração terminou,
não queria ir embora”, afirmou.
Outro evento que marcou o final
de semana foi a abertura do Festival
de Inverno de Ouro Preto – 2019, na
Casa da Ópera. A cerimônia contou
com a presença de autoridades, como o Prefeito de Ouro Preto, Júlio
Pimenta; o Secretário Municipal de
Turismo Indústria e Comércio, Felipe
Guerra; e o Secretário Municipal de
Cultura e Patrimônio, Zaqueu Astoni.
Os responsáveis pela organização do
Festival falaram sobre esta edição, a

respeito da proposta da programação
e também da homenagem à manifestação cultural Cavalhadas de Amarantina, registrada como patrimônio
imaterial de Ouro Preto, desde 2011.
Houve apresentações musicais, como o Coral Família Alcântara, que
entoou cânticos com influência da
cultura africana.
Para completar as festividades, o
“Corredor Cultural – entre Jacubas e
Mocotós”, do último domingo, foi do
lado dos “Mocotós”, ou seja, nas ruas
São José e Getúlio Vargas. O evento
contou com várias atrações ao longo
das ruas, como a Trinca de Damas no
Largo, com intervenção de Marcelino Ramos; o músico percussionista
Castora; e o Grupo Boi Luzeiro.
A empresária Luciana Capute afirma que esse projeto foi muito
importante para o comércio local,
sobretudo nesse momento de crise
econômica, e que, nas ruas São José e
Getúlio Vargas, o projeto está em um
momento de crescimento. “No último
final de semana, o corredor cultural
aconteceu juntamente com o aniversário da cidade e o festival de inverno e
isso foi agregador, pois muitas pessoas
passaram pelo local, curtindo as várias
atrações”, destacou.
Durante o Festival de Inverno,
a novidade é que o Corredor Cultural também acontecerá aos sábados.
Segundo o Secretário de Turismo,
Indústria e Comércio, Felipe Guerra,
o projeto “Corredor Cultural – entre
Jacubas e Mocotós” está inspirando
outras cidades, como Mariana e Nova Lima, que também querem implementar atrações culturais nas ruas. “O
projeto vem dando muito certo, tanto
que a Câmara de Mariana convidou a
Prefeitura de Ouro Preto e o Vereador

Chiquinho de Assis, autor da lei, para
que eles entendam e estudem a viabilidade de fazerem o mesmo lá; assim
como Nova Lima e outras cidades do
circuito do ouro, que também nos pediram o modelo de lei para fazerem o
mesmo. Ouro Preto, que é um berço
cultural, agora também vem exportando ideias de fomento ao turismo, à
cultura e à economia”, relatou.
Um pouco sobre a história
de Ouro Preto
Ouro Preto teve sua origem no
arraial do Padre Faria, fundado pelo
bandeirante Antônio Dias de Oliveira, pelo Padre João de Faria Fialho e pelo Coronel Tomás Lopes de
Camargo, por volta do ano de 1698.
Porém, foi elevada oficialmente à Vila, chamada então de Vila Rica, em 8
de julho de 1711, portanto, a cidade
completa 308 anos.
Em 1720, Vila Rica foi escolhida para capital da nova capitania
de Minas Gerais. Em 1823, após a
Independência do Brasil, Vila Rica
recebeu o título de Imperial Cidade,
conferido por D. Pedro I, tornando-se
oficialmente capital da então província das Minas Gerais e passando a ser
designada como Imperial Cidade de
Ouro Preto. Foi a capital da província e mais tarde do estado, até 1897.
A antiga capital de Minas conservou
grande parte de seus monumentos
coloniais e em 1933 foi elevada a Patrimônio Nacional, sendo, cinco anos
depois, tombada pelo Instituto do
Patrimônio Histórico e Artístico Nacional - IPHAN. Em 5 de setembro
de 1980, na quarta sessão do Comitê
do Patrimônio Mundial da UNESCO, realizada em Paris, Ouro Preto
foi declarada Patrimônio Cultural da
Humanidade.

Ouro-pretana é convocada para a
Seleção Brasileira de Skyrunning
Competição acontece neste final de semana

A atleta ouro-pretana Cláudia Nogueira, a Cal,
embarca para o estado no Paraná nesta quinta-feira
para participar do 1º Campeonato Sul-Americano de
Skyrunning. A ultramaratonista foi convocada em junho e irá representar o Brasil na competição mais importante da América do Sul na modalidade.
O Campeonato Continental Skyrunning Champs
será sediado na Ultramaratona dos Perdidos, na cidade
de Tijucas do Sul, Paraná, nos dias 12 e 13 de julho
de 2019. Na modalidade em que a atleta ouro-pretana
irá participar, serão 80 quilômetros de trilha a serem
percorridos a pé, com subida vertical de 4.100m. A largada acontece à meia-noite de sexta-feira.
Em sua rede social, Cal agradeceu a convocação.
“Para quem abraçou esse esporte depois dos 40 anos,
essa conquista fica ainda mais saborosa! Na verdade,
sempre me senti criança correndo junto dessa moça-

da. Pode ser este o meu segredo!”. E finaliza: “Muito
orgulhosa de vestir esta camisa e representar a Seleção
Brasileira”.Um total de 550 atletas de nove países participará dos eventos neste final de semana.
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O tão aguardado Encontro
Prefeito Duarte Júnior
Nacional de Motociclistas de é eleito vice-presidente
Mariana já tem data marcada estadual do partido
Sucesso de público e esperado por centenas de pessoas todos
os anos, acontece nos dias 30 e 31
de agosto, e 1º de setembro, o 12º
Encontro Nacional de Motociclistas, que também comemora do 12º
aniversário do Vira Latas Moto
Clube. A Praça Gomes Freire Jardim da cidade, receberá uma
programação voltada ao público
rock com bandas conhecidas nacionalmente, dentre vários tributos
aos grandes nomes do rock, como
Pink Floyd, Queen, Red Hot Chili
Peppers, dentre outros.
A organização foi voltada especialmente para o conforto de
todos os visitantes. Além do acesso às apresentações e praça de alimentação durante os três dias, os
motociclistas e suas famílias contarão com área de camping coberta, com seguranças 24 horas, café
da manhã e sorteio de brindes.
Campanha Solidária - Assim
como todos os anos e se preocupando e valorizando o lado social
da cidade, a organização também
fará o recolhimento de alimentos
não perecíveis. A barraca de recolhimento ficará no mesmo local
das festividades, na Praça Gomes
Freire, durante os três dias de
evento. Todo alimento será posteriormente doado às instituições
filantrópicas da cidade.
Confira a programação:
30 de agosto – sexta-feira:
20h – Tales Of Carnivale;
22h – The Pink Floyd Collection.

Pedro Ferreira

Cidadania

Em convenção realizada na Assembleia Legislativa de Minas Gerais (ALMG), o prefeito de Mariana, Duarte Júnior, foi
eleito 2º vice-presidente estadual do partido Cidadania, antigo
PPS, nesse sábado (6).
Na oportunidade, foi decidida a composição do diretório
regional, que conta agora com o deputado estadual João Vítor
Xavier como presidente.
Para o prefeito, Duarte Júnior, sua nomeação para vice-presidência é motivo de orgulho. “Fico extremamente feliz
em ter sido lembrado. Vou trabalhar para que o partido seja
cada dia mais forte. Estou certo que esta também é uma forma
de levar Mariana para o centro da política mineira”, disse.

Pedro Ferreira

Pedro Ferreira

31 de agosto – sábado:
14h – Heartbreaker (Led
Zeppelin Cover); 16h30 – Rústicos; 19h – Creedence Revival
Brasil; 20h30 – Velotrol;
23h – Lurex (Queen Tribute).

1º de setembro – domingo:
14h – Los Gregórios;
16h – Aeroplane (Red Hot Chili
Peppers Cover);
18h – Legião II (Um tributo a
Legião Urbana).

Prefeitura libera alvarás
para o início das construções
de casas do Novo Bento
Pedro Ferreira

Projeto de Queimada está com
inscrições abertas para mulheres
A queimada é uma modalidade
esportiva completa, pois é capaz de
exercitar todo o corpo e também a
mente humana. Por esse e outros
inúmeros motivos que a Prefeitura
de Mariana, através da Secretaria de Esporte, apoia o Projeto de
Queimada do bairro Rosário.
A iniciativa é das mulheres do
bairro, que antes se sentiam excluídas do uso da quadra pública.
Segundo uma das idealizadoras do
projeto, Irleth Santos, essa é uma
forma de promover a união feminina e trazer mais qualidade de
vida para as mulheres da periferia.
“Resolvemos resgatar a queimada
por ela ser uma modalidade que
faz parte do nosso cotidiano e de

nossa história. Antes as mulheres
do bairro não usavam a quadra e
ficavam ociosas, agora com o projeto também estamos ocupando
esse espaço público”, destacou.
Atualmente mais de 25 mulheres, entre 8 e 60 anos, participam
dos jogos. Além disso, as atividades contam com a participação
dos professores de educação física
da Secretaria de Esporte, que dão
orientações e fazem o acompanhamento técnico das praticantes da
modalidade.
O projeto de queimada acontece todas as segundas e quartas-feiras, de 8h às 9h30, e também
nas sextas-feiras, de 17h às 19h, na
Quadra do Rosário. As inscrições

podem ser feitas no local no início
dos jogos, com as responsáveis
pelos treinos. O projeto é aberto
para todas as mulheres a partir de
8 anos de idade.

Marcelo Cardoso

MARIANA

Nesta quarta-feira, 10, a Associação dos Moradores de Bento Rodrigues e o
Comitê de Reassentamento foram chamados ao CVT para receberem os primeiros alvarás que autorizam a construção das novas casas de Bento, localizadas no
terreno de Lavoura. Ao total, 12 licenças foram concedidas pela Secretaria de
Obras e Gestão Urbana, permitindo
assim o início imediato das construções, dependendo agora somente da
Fundação Renova para que as casas
sejam entregues.
Segundo o presidente da Associação dos Moradores de Bento
Rodrigues, José do Nascimento de
Jesus, conhecido como Seu Zézinho,
os alvarás são importantes porque
mostram o andamento do processo
de reassentamento. “São só 12 por
enquanto, mas pelo menos vemos
que as coisas estão andando e criamos esperanças para que novas casas sejam liberadas. A Prefeitura é
uma grande parceira da Associação,
temos visto que tudo relacionado ao
reassentamento é tratado como prioridade”.
Para o prefeito Duarte Júnior é
importante reconhecer que para essa entrega acontecer houve muito
trabalho e dedicação da equipe da
Secretaria. “Um comprometimento
exemplar que garantiu agilidade no
processo. Continuaremos acompanhando de perto para que, o quanto
antes, essas famílias possam voltar
para suas casas”, disse.
Além dos alvarás das novas casas, as licenças para a Escola Municipal de Bento Rodrigues e o Posto de
Serviço estão em estágio avançado
de avaliação, próximos de sua assi(31)3558-1659
R. Praia do Canela, 359 - Barro Preto (31)3557-3356
natura.

, 12 de julho/2019
O LIBERAL Ed.1347 - Sexta-feira
MARIANA
www.jornaloliberal.net

8

Projeto Tarde de Esportes
traz mais qualidade vida para
pessoas com deficiência
PANORAMA

O

aniversário de 308 anos da Câmara de Mariana foi comemorado na quarta-feira (4) com entrega de honrarias a personalidades, no Cine Teatro Municipal. O evento, que concedeu Títulos
de Cidadania Honorária, Mérito Legislativo e outorgou a Menção
Honrosa Capitão-Mor Pedro Frazão de Brito, aconteceu no Teatro
Municipal. Ao todo foram conferidos 32 diplomas. Os nomes dos
agraciados foram indicados pelos vereadores, representantes da
vontade popular, em reconhecimento ao que os cidadãos desenvolvem em prol do município. Confira a lista completa dos agraciados
no site www.camarademariana.mg.gov.br

A

partir de agora, os plantões do Dia do Fornecedor em Mariana são realizados na Casa do Jardim, na Praça Gomes
Freire, sempre às quintas-feiras, das 14h às 17h. A ação gratuita
tem como objetivo cadastrar novos fornecedores locais para que
tenham a oportunidade de participar de processos concorrenciais
da Fundação Renova. Cerca de 800 empresas marianenses foram
cadastradas e 700 têm contrato ativo ou já forneceram à Fundação.
O Dia do Fornecedor faz parte do Programa de Desenvolvimento
de Fornecedores Locais da Fundação Renova.
Filipe Barboza

A Casa dos Contos recebe até o dia 21 de julho a exposição
"O que a vida quer da gente é coragem", uma coletiva de
artistas de Ouro Preto e Mariana. A mostra, de curadoria da
Fundação de Arte de Ouro Preto (Faop), faz parte da programação do Festival de Inverno de Ouro Preto, Mariana e João
Monlevade 2019. Os trabalhos ficam expostos na Casa dos
Contos de terça a sábado, de 10h às 17h; domingo e feriado,
de 10h às 15h; e segunda-feira, de 14h às 17h. Outras informações pelo telefone: 3552 2480 ou no site: www.faop.mg.gov.br

Um esporte campeão só acontece através da inclusão e da diversidade, por isso a Prefeitura de
Mariana, através da Secretaria de
Esporte, criou o Tarde de Esportes.
Neste projeto pessoas com deficiência podem ter acesso a diversas
modalidades esportivas, entre elas
tênis de mesa, xadrez, jogos de tabuleiro e muito mais.
A iniciativa teve início nesta segunda (8), às 14h, na Arena
Mariana. E todas as atividades são
acompanhadas por professores de
educação física.
Segundo o coordenador do projeto, Ítalo de Oliveira, o objetivo do
programa é oportunizar práticas
esportivas e de lazer, que possam
trazer mais qualidade de vida para pessoas com deficiência. “Esse
projeto pode ajudar no desenvolvimento e formação das pessoas com
deficiência. E isso é só o primeiro
passo para mobilizarmos este público. Em breve ampliaremos ainda
mais o projeto trazendo novas modalidades”, destacou.
As inscrições podem ser realizadas no local, no início das atividades. A participação é gratuita.

Colônia de Férias oferece atividades
gratuitas para crianças marianenses
A Prefeitura de Mariana, através da Secretaria de Esporte, realiza entre os dias 22 a 26 de julho a 5ª edição da Colônia de Férias
para os pequenos marianenses.
Essa é uma oportunidade de trazer aos jovens da cidade o
significado de diversão durante as férias escolares. Por isso, uma
programação recheada de jogos lúdicos e brincadeiras foi preparada pela equipe da Secretaria. Podem participar das atividades
crianças de 4 a 12 anos. A Colônia de Férias acontece na Arena
Mariana, de 13h às 16h30. As inscrições podem ser feitas no local
antes do início das atividades. A entrada é gratuita.

Formatura do EJA demonstra o
poder da democratização do ensino
“A educação move barreiras e
muda vidas”, foi esta a mensagem
deixada pelos alunos da Educação
de Jovens e Adultos (EJA), que se
formaram na última sexta-feira, 5,
no Centro de Convenções. A noite
foi marcada por sorrisos e lágrimas
emocionadas dos formandos, que
celebraram juntos a conclusão dos
ensinos Fundamental e Médio, nas
Escolas Municipais Monsenhor José Cota, CEMPA e Dom Luciano
Pedro Mendes de Almeida.
A EJA é uma modalidade educacional ofertada pela Secretaria de
Educação àqueles que não tiveram
condições de prosseguir seus estudos de maneira regular. De acordo
com a Secretaria, o grande objetivo da iniciativa é democratizar
o acesso à educação, como prevê
a Constituição Federal. Além de
possuir horários alternativos, que
possibilitam que o aluno continue
trabalhando enquanto estuda, a
EJA também possui diretrizes pedagógicas próprias.
Durante a cerimônia, o prefeito
de Mariana, Duarte Júnior, manifestou sua emoção em ver tantos
formandos. “Como é bonito ver como a EJA é capaz de mudar vidas
de tantos marianenses! Com comprometimento e garra vocês irão
ainda mais longe, tenho certeza.
Agora estamos em um momento
de reaquecimento da economia e as
oportunidades de emprego só tendem a crescer nos próximos meses.
Por isso, continuem seguindo em
frente, a vitória é toda de vocês”,
disse.
A noite ganhou ainda mais vida com as apresentações musicais
e teatrais realizadas pelos alunos
e professores. O orgulho também
estava estampado no rosto dos familiares, que encheram o Centro

de Convenções e comemoraram ao
lado dos estudantes.
Geralda de Jesus Cândido recebeu seu diploma do Ensino Médio
e ressaltou o apoio dos filhos aos
seus estudos. “Eu tenho três filhos,
trabalho e cuido da casa praticamente sozinha. Não é fácil cuidar
de tudo, mas eu tive determinação,
até por conta dos meus filhos. A

minha mãe não me deixou estudar, mas agora que eles cresceram
eu disse que eu iria estudar e eles
me deram a maior força”. Paralelo
à EJA, Geralda se formou em um
curso de cuidadora de idosos, mas
o desejo é ir além: “Quero fazer enfermagem, até para aproveitar minha experiência como cuidadora”,
comentou.
Pedro Ferreira

Pedro Ferreira
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Torneio de Peteca atrai
público para Praça da Sé
A Prefeitura de Mariana não tem poupado esforços para promover e apoiar a diversificação esportiva no município. A adesão
dos marianenses ao Torneio de Peteca, que se consolida, a cada
edição, e chega a ser um ponto de referência da modalidade na
região, é um exemplo disso.
Em sua 2º edição, o Torneio de Peteca de Rua atraiu praticantes de várias cidades na manhã deste domingo (7). Para o atleta
Gabriel Maia da equipe Tubalokos a competição é uma decisão
acertada da administração pública. “Eu vim pelo esporte. Gosto
muito de praticar as mais diferentes modalidades e temos que reconhecer que essa é uma iniciativa muito bacana da Prefeitura. É
uma proposta muito boa”, contou.
Presença garantida mais uma vez no torneio, o prefeito Duarte
Júnior ressaltou o poder transformador do esporte. “Mariana, com
apenas duas edições, tornou-se rota para os amantes da peteca
na região. O retorno do público está incrível e vamos continuar
fomentando a modalidade na Arena Mariana”, afirmou.
A partir desta semana, toda terça e quinta-feira, às 18h, haverá
um espaço na Arena Mariana para a prática da peteca.
Confira abaixo o resultado:
Masculino: 1° OPTC Ouro Preto; 2° Equipe B.
Mista: 1° Panteras; 2° Vencedores em Cristo.

Projeto Arena Viva
recebe inscrições
O Arena Viva é um projeto desenvolvido pela Secretaria de Esportes,
em parceria com o Conselho Municipal de Esportes e outras associações
esportivas da cidade. O objetivo da iniciativa é massificar a prática de
esportes e lazer, através das atividades de iniciação esportiva, e ainda
trabalhar valores imprescindíveis para a convivência em sociedade, englobando hábitos saudáveis, qualidade de vida e bem-estar.
Segundo o Assessor Técnico de Desportos, Wagner Flávio, com foco no trabalho social, o projeto surge como instrumento de democratização ao acesso à prática e à cultura do esporte. “Acreditamos que através
do Arena Viva podemos ficar mais próximos das crianças, adolescentes
e adultos. Assim o projeto possibilita para os marianenses a construção
de um espaço de discussão, onde podemos exercitar e ampliar a participação na vida coletiva e a inserção social. Fazendo com que eles possam
adquirir mais ferramentas para ações políticas, à medida que possuem
voz e constroem ações criativas, com base em reflexões críticas sobre si
e sobre a realidade em que vivem”, destacou.
O Arena Viva preza ainda pela diversidade, por isso traz para o marianense inúmeras modalidades esportivas, entre elas vôlei, basquete,
futsal, peteca e jogos de tabuleiro. Todas serão desenvolvidas nas terças
e quintas-feiras, na Arena Mariana. O cidadão terá à disposição uma estrutura adequada e um acompanhamento especializado de professores e
profissionais capacitados, que vão unir teoria e prática para bons resultados do praticante.
Inscrições - As inscrições para participar de qualquer uma das modalidades podem ser feitas diretamente na Arena Mariana ou pelo telefone (31) 3557-2128, a partir da próxima segunda (08). Após o período de
inscrições definiremos a tabela de horário junto à comunidade.
Pedro Ferreira
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Mariana repassará 700 mil para
a Cooperativa dos Produtores
de Leite de Mariana
“A volta da Cooperativa dos
Produtores de Leite de Mariana é
essencial para o município, uma
vez que, em funcionamento, o laticínio irá gerar empregos e produtos
mais acessíveis e de qualidade para
toda a população”. É por isso que
o Executivo enviou à Câmara Municipal de Mariana um Projeto de
Lei, que já foi aprovado, e libera a
gestão para investir 700 mil reais no

projeto, quitando diversas dívidas e
ainda investindo em ações para a
manutenção. Empenhado desde o
começo para o retorno das atividades, o prefeito Duarte Júnior disse
que o intuito é de que a Cooperativa
volte o mais rápido possível. “Em
pleno funcionamento conseguimos
produzir até 40 mil litros de leite
por dia, além de empregar um total
de 50 funcionários. Vai ser bom pa-

ra todos de Mariana”, afirmou.
Segundo o presidente da Cooperativa, Aurélio Weber Santos, os
produtores de leite do município
estão agradecidos com o empenho
demonstrado pela Prefeitura. “A
volta é um esforço de inúmeras
instituições, mas é inegável que o
empenho da Prefeitura fez a diferença. Estamos muito felizes e confiantes”, disse.

AÇÃO DO BEM: Plantão Inverno
é implantado no município
No intuito de minimizar o sofrimento das pessoas em situação
de rua nesta temporada de inverno,
a Prefeitura de Mariana, por meio
da Secretaria de Desenvolvimento
Social e Cidadania e da Proteção
Social Especial de Alta e Média
Complexidade, aplica alternativas
para quem vive nessas condições.
A intensificação da busca ativa,
o monitoramento e a criação do
Plantão Inverno, são parte das
ações aplicadas para dar suporte a
esses moradores.
Secretário de Desenvolvimento Social e Cidadania, Juliano
Barbosa explica que esse trabalho ativo das equipes envolvidas,
iniciada no dia 8 de julho, surgiu
não somente pela chegada do inverno, mas pela necessidade social
encontrada ao logo dos anos em
que a secretaria dá suporte aos ci-

dadãos. “Após começarmos essas
atividades já localizamos cinco
pessoas, em diferentes locais, dormindo nas ruas. Uma delas aceitou
passar as noites de inverno na unidade de acolhimento. O frio está
vindo de forma intensa e temos
que amparar quem mais precisa. Essas ações já são efetivas no
município e vamos trabalhar para
que o resultado seja o mais positivo possível ao longo dos anos”,
explica Juliano.
Os servidores municipais
também fazem mutirão nas ruas
durante o dia com oferta de cobertores e agasalhos aos cidadãos que
optam por não aderir a unidade
de acolhimento. “Infelizmente, e
por diferentes motivos, nem todos os moradores de rua aceitam
ser atendidos por nossos serviços,
então a nossa equipe se mobiliza

da melhor forma para atender, ou
minimizar o impacto que a vivência nas ruas causa na vida de cada
uma delas”, pontua o secretário.
Causa do bem: Plantão Inverno - A ação é contínua, mas intensificada durante os meses mais
frios do ano. Pensando nisso foi
criado o Plantão Inverno. A Secretaria de Desenvolvimento Social e
Cidadania, especificamente através do Centro Pop, disponibiliza
um contato direto com toda a população de Mariana, que vai auxiliar na localização das pessoas que
estão vivendo nas ruas da cidade.
Em qualquer horário o cidadão
poderá contatar o servidor Wilton
Ferreira Baiano através do número: (31) 99971-7909. A orientação
será repassada e a equipe disponível fará o atendimento ao morador
de rua.

Corporação Musical Sagrado Coração de
Jesus de Padre Viegas, comemora 129 anos
A Corporação Musical Sagrado Coração de Jesus (CMSCJ),
de Padre Viegas, comemorou os
129 anos de existência na última
semana. Com início na quinta-feira, 4, com procissão da imagem do
Sagrada Coração de Jesus, a festa
se estendeu até o domingo, 6. O
evento, que tem o apoio da Prefeitura de Mariana, contou com uma
programação cultural diversificada. Para aquecer a noite fria do
sábado, 5, aconteceu o 14º Festival
de Caldos e a Banda na Sacada,
que se todos os anos se apresenta
em frente à sede da corporação,
com obras de grandes compositores de bandas civis.
Na comemoração de aniversário, a anfitriã recebeu duas bandas
da região. A Corporação Musical
União Social de Cachoeira do
Campo, e a Sociedade Musical
São Caetano do distrito de Monsenhor Horta. As três apresentaram
uma retreta com repertório que
agradou a todos os que estiveram
no distrito prestigiando as festividades. Além disso, após o espetáculo, as corporações desfilaram
pelas ruas da comunidade formando o famoso “bandão”, e logo em
seguida foi oferecido um almoço
aos convidados.
Para a presidente da CMSCJ,
Aline Jales, fazer parte desta Corporação é motivo de orgulho. “Comemoramos o aniversário de 129

Pedro Ferreira

Pedro Ferreira

anos com muita alegria. Vivemos
dias intensos de fé e música. Foi
bonito ver a participação calorosa
do público durante as apresentações, as pessoas vierem prestigiar
a banda de música, tradição de
nossa terra”, finalizou.
Histórico - Fundada em 20
de Junho de 1980, no Distrito de
Padre Viegas, a Corporação foi
formada pelo Sr. Antônio Batista

de Macedo, e teve como primeiro Maestro o Sr. Pedro Paulo de
São Romão, músico e compositor.
A festa acontece no mês de julho
com novena, missas, procissão
da bandeira do Sagrado Coração,
repiques de sinos, fogos, show popular e barraquinhas de comidas
e bebidas, além de retreta com a
corporação aniversariante e outras
bandas convidadas.

Elson
Cruz

NOTAS
DA PEDRA

cogumelo2005@yahoo.com.br

Nós podemos: Contribuir em muito com a campanha de prevenção e combate às drogas que está
programada para a semana de 19 a 26 de julho
com reuniões do Amor Exigente terça e quinta-feira. Tamo Junto quarta-feira às 19h. Alcoólicos Anônimos; segunda,
quarta e sexta-feira e Narcóticos Anônimos às terças, quintas e sábados.
A participação é gratuita. Nos organizando seremos fortes o suficiente
para combater o mal do século, que tem levado a vida de inúmeros jovens de nossa sociedade.
Em alto estilo: Nesses tempos de poucos recursos financeiros a Associação Cultural Coral Canarinhos de Itabirito tem realizado um trabalho
incomensurável na preparação dos nosso jovens, desenvolvendo neles a
habilidade de trilhar os caminhos da música, transformando-os em homens de bem e afinados com a nossa cultura.
Diretor: Quem festejou mais um aniversario no último dia 4, foi Ari
Teodoro de Souza, que aos 87 anos continua prestando extraordinários
serviços a Banda Nova como diretor e grande incentivador aos nossos
jovens músicos. A ele votos de felicidades sempre!
Arraiá do Celinho: No último sábado, nem mesmo os termômetros
marcando 5 graus tiraram o brilho da festa caipira realizada no sítio do
empresário Célio Damasceno, no Córrego do Bação. Fogueira, comes
e bebes, quadrilha e o tradicional traje caipira revelaram o verdadeiro
desfile da alegria.
Contagem regressiva: O tempo não para, e o próximo dia 04 é marcante para a classe política, que espera ver eleito os novos mandatários
da cidade. A justiça eleitoral divulgou os locais de votação e espera-se
que tudo ocorra de forma harmônica com o eleitor, exercendo seu sagrado direito de liberdade na escolha do novo chefe do executivo. A
Rádio Estrada Real 103,3 FM sob o comando de Lauro Bastos promove dia 31 de julho, ás 19h, um debate entre os candidatos.
Perigo: É preciso uma campanha educativa e informações sobre os locais de descarte do lixo eletrônico, além de lâmpadas e baterias. Estamos
contaminando córregos, rios, terrenos com metais pesados como cádmio, cromo, níquel, chumbo, etc. A flora, a fauna e nossa saúde merecem
mais atenção por parte dos nosso governantes.
Por onde anda? O pastor Admilson Ribeiro. Sempre participativo, ele
foi candidato a vereador e líder partidário. Sempre usou os meios de
comunicação para defender os grandes projetos em benefício de nossa
comunidade. Cordial e amigo, Admilson Ribeiro é gente de destaque no
município de Itabirito.
Caravanas: Não só Itabirito, mas toda a região reúne gente animada em
caravanas com destino ao primeiro festival gastronômico de Glaura. Tudo
começa nesta sexta e até o encerramento, domingo, uma programação pra
lá de criativa, premia o público. Vale a pena participar.
Nosso abraço: À Honório Martins, ex-atleta do glorioso time de futebol
do União Sport Club. Sempre na percussão, ele é destaque na charangas,
bandalheira, rodas de samba etc. Grande incentivador do nosso esporte, tem a capacidade de ampliar sempre seu círculo de amizades. Seu
defeito? Torce pro time do outro lado da lagoa, o que leva ao ilustre itabiritense fazer uso continuo de antidepressivos, mas mesmo assim ele é
considerado o símbolo da alegria de nossa gente.
Vara de marmelo: Os professores de uma escola em Portugal enviaram
aos pais esta carta:* Queridos pais. Gostaríamos de lembrar que as palavras olá, por favor, obrigado, e desculpe deve ser ensinadas as crianças
em casa. Também em casa elas devem aprender a serem honestas, pontuais, e trabalhadoras. A ser solidárias com as pessoas e respeitar os mais
velhos e professores. Devem aprender a ser limpos, não falar com a boca
cheia e não jogar lixo em qualquer lugar. Além disso, é em casa que as
crianças aprendem a ser organizadas e carinhosas. Na escola ensinamos
matemática, história, geografia e esportes. Não criamos seus filhos, apenas reforçamos a educação que vocês dão em casa*. Parece que nossos
pais e nossos avós já conheciam esta técnica e a aplicava no dia a dia, e
quando necessário, usavam ferramentas tecnológicas como o chicote e a
vara de marmelo. Haja sabedoria...
Para refletir: Ninguém educa ninguém, ninguém educa a si mesmo, os
homens se educam entre si, mediatizados pelo mundo. (Paulo Freire)

Extrato do 1º Termo Aditivo do Contrato de Prestação de Serviço de obras
para execução da construção civil para
construção de muro em gabião. Referência: Tomada de Preço nº 001/2019,
nos termos da Lei nº 8.666/93, com suas
posteriores alterações. Contratante: Serviço Autônomo de Saneamento Básico do
Município de Itabirito - MG. Contratada:
3T Logística e Equipamentos LTDA.
Objeto: Contratação de empresa de construção civil para construção de muro em
gabião combinado com terramesh para
estabilização de maciço terroso, inclusive
construção de escada dissipadora e colchão reno para condução de águas pluviais
oriundas da Avenida Tiradentes Bairro
Novo Itabirito - Itabirito/MG, conforme
descrito na planilha (anexo I) e demais
anexos do edital. Valor total deste aditivo
de R$99.445,80 (Noventa e nove mil quatrocentos e quarenta e cinco reais e oitenta
centavos). Forma de pagamento: conforme contrato. Vigência: Fica aditado até
31/12/2019. Dotação Orçamentária: Sistema de Água: Proj. Const. Ampl. Obr. e
Infraest. Manejo Águas Pluviais Sedes Urbanas 17.512.1704.3004 - 44.90.51.00.00.
Permanecem inalteradas as demais cláusulas e condições do contrato original.
Data da assinatura do Termo Aditivo:

28/06/2019. Engº Wagner José Silva Melillo, Diretor Presidente do SAAE.
Aviso de Julgamento da Proposta e
Habilitação – O SAAE de Itabirito torna
público que realizou abertura da Proposta
e Habilitação do Processo Licitatório
nº092/2019, na modalidade de Pregão
Presencial nº 053/2019. Objeto: Aquisição de materiais, ferramentas e equipamentos de informática a serem utilizados
na execução da demanda de manutenção
e implementação do sistema no serviço
administrativos do SAAE - Serviço Autônomo de Saneamento Básico de Itabirito –
MG, conforme especificações do anexo I,
do edital. Empresas Vencedoras e Habilitadas: Pampulha Serviços de Informática EIRELLI, Arena Informatica LTDA, Gomes
& Garcia Informática LTDA-EPP e Creative Informática LTDA - EPP, perfazendo
este pregão um valor total de R$83.563,00
(oitenta e três mil, quinhentos e sessenta
e três reais), Itabirito / MG, 09/07/2019 –
Eng.º Wagner José Silva Melillo, Diretor
Presidente do SAAE.
Aviso de Julgamento da Habilitação
do Chamamento – O SAAE de Itabirito torna público que realizou abertura
de Habilitação do Processo Licitatório
nº093/2019, nos moldes do Chamamento Público nº001/2019. Objeto: seleção
de Instituições privadas, com ou sem fins
lucrativos que comprovem experiência em
projetos de eficiência energética e enquadrem-se nas atividades desenvolvidas por
Empresas de Serviços de Conservação
de Energia – ESCOs, Empresas de Enge-
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Câmara de Itabirito aprova
projetos para “guarda-vidas em
piscinas e cachoeiras” e para
economia na conta d’água
Dois projetos de lei (PLs) de
autoria do vereador Veirlâneo
Branco (PV) foram aprovados pela Câmara de Itabirito. Trata-se do
44/2019 que obriga o Saae a instalar bloqueadores de ar nas tubulações de água das residências itabiritenses que solicitarem o benefício.
Isso para que o consumidor pague
somente pela água e não pelo ar que
está no encanamento. Ar esse que
também faz o hidrômetro rodar. Para o autor, não está se criando uma
“nova despesa” para o município, e
sim dando condições para que a autarquia desempenhe suas funções
de forma mais justa.
O outro projeto, 47/2019, obriga clubes e todos os hotéis itabiritenses, com piscinas, a ter um profissional guarda-vida e sinalização
de segurança para que frequentado-

res não corram, por exemplo, risco
de morte por afogamento.
O mesmo vale para os donos
de terrenos com cachoeiras, que
cobram para que usuários usem o
espaço. Já nos espaços em que não
é cobrada a entrada (e o proprietário deixa que frequentadores usem
a cachoeira) o dono deve colocar,
pelo menos, sinalização adequada.
Os PLs citados foram aprovados pelos vereadores e agora está
com o Poder Executivo para que
o prefeito decida pela sanção ou
reprovação.
Dois meses de mandato - Com
dois meses de trabalho como vereador, Veirlâneo, que substitui Arnaldo
desde que este assumiu a condição
de prefeito, já apresentou cinco projetos de lei. Além dos dois já citados, os outros três foram: o projeto

352/2019 que cria o Setor de Inteligência da Guarda Civil Municipal
(nos mesmos moldes do que já existe – e que funciona com bons resultados – na Polícia Militar) o projeto
3252/2019, que altera lei municipal
já existente e dá aos bombeiros municipais mais autoridade para desempenhar suas funções de acordo
com a lei federal 13.425 de 2017. E
por fim, o PL 43/2019, que institui o
programa “1º emprego” para jovens
em órgãos públicos municipais de
Itabirito.
A situação destes PLs é a seguinte: do “1º Emprego” está tramitando na Câmara, o que se refere
à GM foi sancionado pelo prefeito
Arnaldo (MDB). E o projeto que
trata do BM está nas mãos do Poder Executivo Municipal para sanção ou veto.

Candidatos a prefeito e vice de Itabirito
participam de debate no dia 31 de julho

nharia ou Fabricantes de Equipamentos
Eficientes – interessadas em realizar o
diagnóstico energético, para análise de
viabilidade, a fim de implantar o Programa
de Eficiência Energética – PEE, regulado
pela Agência Nacional de Energia Elétrica
– ANEEL, com a apresentação de Projeto
de Eficiência Energética junto à CEMIG
acompanhando-o até execução final, se for
o caso, em atendimento à chamada pública
realizada pelas concessionárias e permissionárias nos próximos anos. Empresa
Habilitada: Esco Braesp Energia LTDA,
Itabirito / MG, 10/07/2019 – Eng.º Wagner José Silva Melillo, Diretor Presidente
do SAAE.
Pregão Presencial – 055/2019 - Encontra-se aberto na sede do Serviço Autônomo de
Saneamento Básico de Itabirito à Rua Rio
Branco, nº 99 em Itabirito - MG, o Processo Licitatório n° 095/2019, na Modalidade
de Pregão Presencial nº055/2019. Objeto: aquisição de Equipamentos de Proteção Individual – EPI e Equipamento de
Proteção Coletiva - EPC e equipamentos
de combate a incêndio em atendimento
com objetivo de atender a, NR23 e em
conformidade ao PPRA do SAAE, para os
Servidores dos Sistemas de Abastecimento
de Água, Esgotamento Sanitário e Drenagem Pluvial, conforme especificações do
anexo I, do edital, no dia 26/07/2019 às
09h00min, na sala de reuniões do SAAE,
situado à Rua Rio Branco, nº. 99 – Centro,
em Itabirito - MG – CEP: 35.450-000 –
Site www.saaeita.mg.gov.br. E-mail: compras@saaeita.mg.gov.br

No dia 4 de agosto acontece a eleição extemporânea para escolha do prefeito e vice de
Itabirito. Como forma de conhecer as propostas dos candidatos ao pleito, a Rádio Estrada
Real FM da cidade promove no dia 31 de julho, um debate entre os concorrentes, na Câmara de Itabirito, às 18h. Segundo a organização, o debate não será aberto ao público por
questões de segurança, mas será transmitido pela Rádio Estrada Real.
A eleição já foi adiada duas vezes. Primeiro, aconteceria no dia 7 de julho. Na primeira alteração da data, o Tribunal Regional Eleitoral (TRE) atendeu as considerações da
Defesa Civil da cidade, mudando a data para o dia primeiro de setembro. A justificativa,
segundo a Defesa Civil, foram as considerações e indagações relativas a algumas medidas de segurança no dia da eleição, especialmente em função do risco de rompimento das
barragens Forquilha I e III, da Vale. O órgão alegou à Justiça que o dia 7 de julho estava
muito próxima para análise da situação, e para uma eventual tomada de medidas por
parte dos responsáveis. Mas, após um pedido de cinco candidatos ao pleito na época, que
alegaram estratégia do candidato da base do governo, o TRE alterou novamente a data
para o dia 4 de agosto.
Para votar
Para a votação, os eleitores deverão apresenta um dos seguintes documentos com
foto para a votação: carteira de identidade; certificado de reservista; carteira de trabalho;
carteira nacional de habilitação; e/ou passaporte ou outro documento oficial com foto de
valor legal equivalente, inclusive carteira de categoria profissional reconhecida por lei.
Não serão aceitos certidão de nascimento ou de casamento.
E atenção às mudanças de locais de votação: as seções que ficavam na Sede Social
União Sport Club não é mais local de votação. A Seção 09ª foi transferida para a Escola Professor Jayme de Souza Martins; e as seções 025ª e 026ª para a Escola Estadual
Dr. Raul Soares. Quem votava no Cemi, nesta eleição irá votar no Ginásio Poliesportivo
Francisco Carlos Bernardes de Oliveira, o Ginásio da Carioca; e quem vota na regional
Administrativa do Balneário Água Limpa, votarão na Sede do Monumento Natural da
Serra da Moeda; e por fim, os eleitores do Posto de Saúde do Bonsucesso votarão no
Anexo da Igreja Católica de Nossa Senhora do Bonsucesso.

A CIDADE
E EU

João de
Carvalho

drjoaodecarvalho@yahoo.com.br

Casos do mano Dedé
A AUTORA desta biografia é Zaíra Melillo Martins, itabiritense, graduada em Letras e Pedagogia. Muitas de suas publicações
e premiações encontram-se em várias antologias, quer no Brasil,
quer no exterior.
Ela pertence às Academias de Letras do Brasil, França e Portugal. Por isso mesmo é uma escritora internacional. Liga-se também
à Academia Marianense e Vassourense. Sabará e Caeté recebem
a mensagem e o sabor de sua Cultura, especialmente a segunda,
hoje, sede de sua residência. Como ela mesma afirma, a literatura
faz parte intrínseca, explícita de sua vida.
Posso afirmar, com convicção, que Itabirito, a cidade encanto,
faz parte inabalável de sua alma, genuinamente poética. Sua Cultura rompe as barreiras, os limites de uma pessoa comum e, assenta-se privilegiadamente na cátedra dos intelectuais mais expressivos
e vitoriosos no manejo das letras.
Em “Casos do Mano Dedé”, ela brinda o leitor com uma biografia alimentada pelo próprio coração. Rico em informações, delicado na exposição, inteligente na escolha dos temas, e, sobretudo, na arte fluente de uma linguagem simples, correta, agradável
a todos nós, seus leitores. Tudo isto dentro de uma “forma leve e
bem humorada”.
CASOS PITORESCOS e engraçados que marcam o sucesso
de Miguel Melillo Filho, natural de Itabirito, MG, nascido aos 13 de
dezembro de 1924, casado com Ofélia Maria Teixeira Melillo (in
memoriam), sendo seus filhos: Alexandre, Marcelo e Ana Carolina
(“Aninha” – in memoriam).
Foi ele estudante no Grupo Escolar Dr. Raul Soares, em Itabirito; depois em Belo Horizonte e Ouro Preto. Foi bancário, assim
como funcionário de Laboratórios farmacêuticos. Sua capacidade
proporcionou-lhe fundação de firmas e respectiva direção. Recebeu, entre muitas distinções, a Comenda de Mérito Industrial em
1982. Miguel foi, também, um notável desportista.
Hoje, Dedé Melillo, como é conhecido por todos os itabiritenses,
vive para seus filhos, netos e familiares, sempre querido e admirado, não só por eles, mas por todos que o conhecem e admiram-no
nesta tricentenária cidade dos Aredes.
Tive a imensa satisfação de conviver com ele, nos áureos tempos do Itabirense Esporte Clube, sobretudo no seu aspecto social,
onde fui por vários anos, sócio, orador e apresentador oficial. Destaco, com grande saudade, seu trabalho na confecção de carros
alegóricos nos anos sessenta e setenta, especialmente.
Recordo-me de sua satisfação em receber, em sua residência,
no bairro Bela Vista, onde mora até hoje, os artistas de maior e melhor expressão na mídia, para apadrinharem as jovens debutantes
dos famosos bailes itabiritenses de outrora.
Miguel, vulgo Dedé, jamais negou sua colaboração voluntária
para esta e outras promoções do clube que ele tanto ama. Encontro-o, amiudadas vezes, no pátio de sua residência; às vezes girando alegre e satisfeito pelo centro de Itabirito, ora na farmácia de seu
filho Marcelo, ora em ameno papo com seus amigos e conhecidos.
EM SUMA, Dedé Melillo, foi um brilhante industrial, um notável esportista, participante de empreendimentos clubísticos, ativista
social e comunitário, e, agora, um vovozinho querido por todos os
seus netinhos, com a dedicatória feita na sua biografia, pela culta
escritora, sua irmã, com esta frase de encerramento de seu de livro:
“Com a leveza da sua irmã Zaíra”. Parabéns, Dedé!

3561-0508
3561-3584
98979-4354

(31)

98827-5073

R. Dr. Eurico Rodrigues, 721 - Praia/ITABIRITO

Matrículas
Abertas

Alameda Wolmer de Abreu Matos, 160
(próximo ao Banco Santander) - ITABIRITO
(31)3561.7814

, 12 de julho/2019
O LIBERAL Ed.1347 - Sexta-feira
ITABIRITO
www.jornaloliberal.net

11

Orlando e Dr. Elio priorizam diálogo
com a população de Itabirito
No dia 5 de julho, foi retomada a campanha eleitoral dos candidatos a prefeito de Itabirito, Orlando Caldeira,
e a vice-prefeito, Dr. Elio da Mata, ambos do Cidadania, sucessor do PPS.
Houve comícios nos bairros Capanema e Santo Antônio. Além de ouvir as propostas dos candidatos, a população foi convidada a interagir com eles, fazer perguntas e esclarecer dúvidas sobre o plano de governo, valorizando
ainda mais a importância do diálogo e de uma gestão participativa, que Orlando e Dr. Elio pretendem implantar,
se eleitos no dia 4 de agosto.
Os candidatos reafirmaram o
compromisso de buscar soluções
eficientes para resolver os problemas de Itabirito. “Queremos estar
à frente da nossa cidade e trabalhar igualitariamente para todos,
com rapidez, honestidade, sem
corrupção. Não fazer perseguições
políticas. Nós vamos resolver os
problemas desta cidade, que tanto
amamos e queremos o bem”, destacou Orlando.
“Nosso objetivo é agir com eficiência na resolução das demandas
mais urgentes enfrentadas pelos
moradores. Seguimos em frente
ouvindo cada cidadão, buscando
fazer o melhor para Itabirito”, ressaltou Dr. Elio da Mata. Dando
prosseguimento às atividades de
campanha, foram realizadas caminhadas pelas ruas dos bairros São
Geraldo, Centro, Cohab e Nossa
Senhora de Fátima.
Como forma de permitir um
diálogo mais direto com as pessoas,
o “Conversando com Orlando” foi
até os bairros Santa Efigênia e Novo Itabirito. Os moradores puderam
falar sobre os principais problemas
enfrentados por seu bairro nas áreas
de saúde, educação, trânsito, lazer,
saneamento, como também ouvir
as soluções propostas pelos candidatos. “Esses encontros permitem
que a gente ouça as necessidades
do bairro e confira de perto a realidade de cada região de Itabirito, o
que futuramente irá propiciar mais
agilidade na resolução das questões
apresentadas pela comunidade”, finalizou Caldeira.

O BERRO DO
BODE ZÉ

Quem avisa amigo é
“Quem avisa, amigo é”, diz o dito popular na definição de
quem previne alguém sobre algo prejudicial a ser evitado. No
caso da administração pública como avisada, quem avisa pode ser amigo duas vezes; da própria entidade pública e do
público, quando este tem a chance de ser a vítima, podendo o
risco ir até a fatalidade. Alguém com conhecimento de causa
detectou perigo de possível desabamento de parte de muro,
sobre a calçada, por onde circulam pedestres. Ligou para a
Defesa Civil, esperando que seus agentes acolhessem a denúncia, para imediata verificação “in loco” e possível autuação
ou advertência do responsável. Mas não foi isso que aconteceu, ficando o denunciante com a sensação de ter sido inconveniente, fazendo a denúncia no endereço errado e sem ter
razão para isso. O atendente rebateu que a Defesa Civil não
pode fazer a correção do muro; que isso cabe ao proprietário
do imóvel, etc. Ó cara pálida e zé-mané, ponha-se de pé, limpe
os ouvidos e ouça direito o que lhe dizem, para não falar besteiras. O povo tá careca de saber que a Defesa Civil não corrige muro mal edificado por outrem, como também, tá careca
de saber que cabe àquele órgão tomar providências cabíveis
diante de algo com possibilidade de causar danos a alguém
em área pública. O que se pediu e se pede é que a correspondente fiscalização compareça ao local, para conferir e cumprir
seu papel, nem mais nem menos, se confirmada a denúncia.
O muro, em parte visivelmente desaprumado, está localizado
no início da Rua Santo Antônio, confluência com a Rua 7 de
Setembro, em Cachoeira do Campo. Se o pior acontecer, não
venham dizer que foi fatalidade!
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Alunos de Glaura realizam visita à Mina
Chico Rei e Igreja de Santa Efigênia
Ane Souz

Parte da disciplina de artes da
Escola Municipal Benedito Xavier, a
visita visa promover a interação dos
alunos com a cidade e despertar o
sentimento de pertencimento ao patrimônio.
Nos dias 4 e 11 de julho, 94 alunos do Ensino Fundamental II (6°
ano 9° ano) da Escola Municipal
Benedito Xavier, localizada no distrito de Glaura, realizaram visitas à
Mina Chico Rei e à Igreja de Santa
Efigênia. A visita é parte do conteúdo
da disciplina de artes lecionada pela
professora ouro-pretana, Dalila Xavier. As excursões visam contribuir
para a interação dos alunos com o
tema “Congado” trabalhado na disciplina durante o bimestre e com isso
promover o conhecimento e a valorização das Manifestações Populares
na escola.
A professora ressaltou a impor-

Alunos visitam Igreja de Santa Efigênia

tância em promover o contato direto
dos alunos com esses lugares. “Como professora, considero de extrema
importância que os alunos possam
conhecer a Mina Chico Rei, bem
como as Igrejas de Santa Efigênia e
Nossa Senhora do Rosário dos Ho-

O professor de Matemática, Juarez Alvarenga
e alunos na Mina do Chico Rei

mens Pretos, uma vez que estes três
patrimônios fazem parte do contexto
histórico do conteúdo abordado na
disciplina”, afirmou Dalila. Além
disso, as visitas vão diretamente ao
encontro da Lei 10.639/03, alterada
pela Lei 11.645/08, que torna obrigatório o ensino da história e cultura
afro-brasileira e africana em todas as
escolas.
A Prefeitura de Ouro Preto cedeu
o transporte para os alunos, direção,
professores e demais funcionários
da escola que acompanharam a visita. Kedison Ferreira, representante
da Guarda de Moçambique do Reinado de Nossa Senhora do Rosário
e de Santa Efigênia de Ouro Preto,
também estava presente para uma
troca de experiência com os alunos.
O passeio promoveu a integração dos
alunos com Ouro Preto, despertando
neles a noção de pertencimento em
relação ao patrimônio da cidade onde
vivem.

