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TRE altera, mais uma vez, data da
eleição suplementar de Itabirito

Tribunal remarcou a data a partir de novas informações enviadas por cinco candidatos ao pleito

Raissa Alvarenga
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A eleição suplementar para prefeito e vice de Itabirito foi novamente alterada. Desta vez o Tribunal Regional
Eleitora (TRE-MG) adiantou a data
para o dia 4 de agosto. Inicialmente, a
eleição aconteceria no dia 7 de julho,
mas após analisar um pedido da Defesa Civil da cidade - que apresentava
considerações e indagações relativas a
algumas medidas de segurança no dia
da eleição, especialmente em função
do risco de rompimento de barragens
- a Justiça avaliou que seria melhor
adiar o processo para o dia primeiro
de setembro.
A nova alteração foi divulgada na
segunda-feira (24) após a Corte Eleitoral analisar um novo pedido, desta vez,
de cinco candidatos ao pleito de chefe
do executivo da cidade: Luiz Niquini, Orlando Caldeira, Matheus Baldi,
Thiago Toledo e Maximiliano Fortes.
De acordo com o TRE, eles pediram
que fossem mantidas a data original da
eleição para o dia 7 de julho. “Os candidatos questionaram a confiabilidade
dos índices de risco apresentados pela
Defesa Civil municipal, que estaria
agindo com o intuito de beneficiar a
si própria e ao prefeito interino. Ainda
de acordo com eles, diferentemente do
alegado pela Defesa Civil, a maioria
dos locais de votação estão localizadas
na zona do município consideradas seguras”, descreve o TRE.
Segundo o desembargador Alexandre de Carvalho, corregedor do TRE
e relator do processo das novas eleições, com base nos novos documentos
apresentados e também com base nas
informações prestadas pela mineradora
Vale, Itabirito está localizado na Zona
de Salvamento Secundário (ZSS) definida “como aquelas em que há tempo
suficiente para que pessoas com treinamento adequado procedam a seu próprio salvamento e retirada em direção
aos pontos de encontro onde acontece
o acolhimento”.

Ante as novas informações, a data
original não pôde ser mantida, pois de
acordo com o Tribunal, é preciso cumprir o calendário eleitoral respeitando
todos os prazos. O TRE determinou
ainda à 133ª Zona Eleitoral de Itabirito,
a avaliação da viabilidade da transferência das seções eleitorais localizadas
nas áreas consideradas de risco para locais próximos à seção de origem, mas
livres do referido risco.
Novo calendário
De acordo com a Resolução aprovada com alteração mais recente, de 27
de junho a 1º de julho os órgãos partidários poderão se reunir em convenções para deliberar sobre a escolha dos
candidatos. No dia 4 de julho, às 19h,
será encerrado o prazo para entrega dos
pedidos de registros dos candidatos à
Justiça Eleitoral. A partir do dia 5 de
julho, os candidatos podem iniciar a
propaganda eleitoral.
As eleições serão das 8h às 17h e
a diplomação dos candidatos eleitos
deve ocorrer até o dia 23 de agosto. A
partir de 4 de julho até a proclamação
dos candidatos eleitos, o cartório eleitoral de Itabirito funcionará das 12h às
19h nos dias úteis, e das 13h às 19h aos
sábados, domingos e feriados.
Sobre a eleição suplementar
As novas eleições ocorrerão em
razão da chapa de Alexander Silva
Salvador de Oliveira, como prefeito,
e Wolney Oliveira, como vice, eleita
em 2016, ter sido cassada pelo TRE
por abuso de poder econômico e captação ilícita de recursos financeiros na
campanha eleitoral. O prefeito, então
candidato à reeleição, teria recebido
doação de pessoas jurídicas que prestam serviço de transporte no município.
Para tanto, as doadoras teriam usado de
seus funcionários, sócios e parentes de
sócios para doações. A legislação eleitoral proíbe a doação de empresas para
campanhas.

Abertura do Festival de Inverno de
Ouro Preto, Mariana e João Monlevade
acontece no sábado (6)
Evento acontecerá na Casa da Ópera, às 18h, e atividades
prometem movimentar a cidade no mês de julho
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O Festival de Inverno de Ouro
Preto, Mariana e João Monlevade será lançado no dia 6 de julho, sábado,
às 18h, no Teatro Municipal de Ouro
Preto - Casa da Ópera. Este ano, em
sua 52ª edição, terá como tema central
“Diálogos com os sertões das Gerais”,
uma homenagem às Cavalhadas de
Amarantina, distrito de Ouro Preto.
As Cavalhadas foram registradas
em 2011 como patrimônio cultural da

cidade e de acordo com a organização
do festival, o objetivo com a temática
é provocar diálogos com os sertões
das Gerais e evidenciar o modo de vida sertanejo. O Festival também registra os 50 anos de fundação da UFOP,
que desde 2004 é a responsável pela
promoção do evento.
Sobre o Festival
O Festival de Inverno acontecerá
de 6 a 21 de julho em espaços públi-

cos, centros culturais, espaços não
convencionais, bairros e distritos de
Ouro Preto, Mariana e João Monlevade, em Minas Gerais. O evento contará com diversas atrações gratuitas,
como espetáculos, shows, exposições,
intervenções e oficinas.
Este ano o evento leva no nome
também a cidade de João Monlevade,
onde já aconteciam atividades do festival em anos anteriores.

-feira, 28 de junho/2019
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PROCLAMAS DE CASAMENTO

Confira em nossas Lojas:
CACHOEIRA DO CAMPO - R. Santo Antônio,338
3553.1261 (Centro - subida do Tombadouro)
ITABIRITO - Av. Queiroz Júnior,113A - (Centro)
3561.2696
OURO PRETO - R. Padre Rolim,570 - 3552.3397
98972-1261 3551.0760
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HDTV É ISSO!

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:
MARCELO APARECIDO DA
CONCEIÇÃO MAIA, brasileiro,
solteiro, auxiliar de escritório, natural
de Ouro Preto-MG, nascido a 11/04/93,
filho de Miguel Arcanjo Maia e Maria
Aparecida Pereira e GIÚLIA JANE
DOS ANJOS, brasileira, solteira, repositora, natural de Mariana/MG, nascida
a 27/05/90, filha de José Vicente dos
Anjos e Wanilda Maria da Silva dos Anjos; Ambos residentes neste subdistrito;
BRUNO MEIRELLES BEGHELLI, brasileiro, solteiro, programador,
natural de Juiz de Fora/MG, nascido a
04/09/82, filho de Agostinho Beethoven Macedo Beghelli Filho e Regina
Lúcia Meirelles Beghelli e GISLAINE
MARIA BARBOSA ANTUNES, brasileira, divorciada, professora, natural
de Fortaleza/CE, nascida a 27/02/83,
filha de José Ervaldo Ribeiro Antunes
e Luiza Valéria Barbosa Neto Antunes;
Ambos residentes neste subdistrito;
JOÃO GREGÓRIO DA CUNHA,
brasileiro, viúvo, aposentado, natural de
Teixeiras/MG, nascido a 25/05/42, filho
de João Suzana da Cunha e Maria José
Caetano e VÂNIA APARECIDA DA
SILVA, brasileira, solteira, atendente de
farmácia, natural de Nova Lima/MG,
nascida a 13/01/64, filha de Geraldo
das Mercês Silva e Maria da Conceição
Lima Silva; Ambos residentes neste
subdistrito;

ÁDISSON DA SILVA GONÇALVES, brasileiro, solteiro, eletricista,
natural de Ouro Preto-MG, nascido a
18/09/93, filho de Último Gonçalves
e Cláudia Geralda Silva Gonçalves
e VALQUÍRIA ALVES ROCHA
CARDOSO, brasileira, viúva, pedagoga, natural de Ouro Preto-MG, nascida
a 22/02/91, filha de José Maria Rocha e
Maria Aparecida Alves Rocha; Ambos
residentes neste subdistrito;
MAYKON DE NOVAIS MOREIRA, brasileiro, solteiro, ajudante pedreiro, natural de Ouro Preto-MG, nascido
a 18/07/86, filho de Adão José Moreira
e Nélia Maria de Novais Moreira e
VANESSA APARECIDA FAUSTO,
brasileira, solteira, ajudante de cozinha,
natural de Ouro Preto/MG, nascida a
23/05/97, filha de Solita Fausto; 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, 25 de junho de 2019.
(a)Cássio Luiz de Lima
Oficial Titular
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Ao vivo na rede!

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

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

Consertamos TV's, controles remotos e vendemos controles novos
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3551-6215

R. Inconfidentes, 334 - Barra - OURO PRETO
89,3 FM

Ouro Preto
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Ouça a Rádio

Ouça pela Internet

www.sideralfm.com.br
Sempre com uma
programação
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especial para você!
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Ensaio de futurologia III
Vimos, anteriormente, como poderão se transformar o sistema
de produção e o comércio com a aplicação de novas tecnologias,
tudo a partir do computador, da informática, da robótica e da internet, fatores desconhecidos do grande público até trinta anos atrás.
É possível que, passados mais trinta anos, a tecnologia esteja
distante da atual, tal como esta está do primeiro automóvel, dos
primeiros telefones, da calculadora manual e da primitiva televisão.
O ser humano, embora muitas vezes se bestifique, carrega em
seu interior a centelha da criação, daí a Bíblia dizer que Deus criou
o Homem à Sua imagem e semelhança. Isso faz do ser humano
um pequeno colaborador, às vezes um tanto atrapalhado, mas
com licença divina para prosseguir na obra, que inclui todas as
maravilhas tecnológicas, os avanços da ciência, a revolução nas
comunicações, o avanço nas artes e tudo mais, incluindo-se a inspiração para este texto. Em muitos casos, alguns costumes e hábitos humanos esquecidos poderão ressurgir com as novas conquistas. Não serão, está claro, da mesma forma, porém levando
aos mesmos resultados. É quando se diz que a história se repete,
sempre num patamar acima do anterior.
Muitos dos vovôs e vovós, de hoje, vestiram-se e se calçaram,
em sua infância e juventude, visitando o alfaiate, a modista, a costureira e o sapateiro. Antes de surgirem as butiques, grandes lojas
de roupas e sapatarias, ou melhor, antes de surgirem as grandes
indústrias do setor, as mulheres tinham as modistas e costureiras
onde encomendar a confecção de suas roupas, o mesmo fazendo
os homens junto aos alfaiates. Os sapateiros eram voltados aos
consertos e reparos, mas nada os impedia de também fabricar,
dando ao freguês (o cliente de hoje) a possibilidade de escolher o
modelo e o material a se empregar na fabricação. Esses profissionais eram encontrados até nos pequenos vilarejos. É interessante
observar que, no interior brasileiro, a melhor oportunidade para se
renovar o guarda-roupa era por ocasião das festas locais, a festa
do padroeiro por exemplo. Nos dois ou três meses antecedentes
ao evento, tais profissionais recebiam grande volume de encomendas, ficando a ver navios os que “dormiam no ponto”, deixando
para fazê-las nos últimos dias.
Tudo foi por água abaixo com a industrialização do setor. Os
profissionais dedicados desapareceram, roupas e calçados passaram a ser comprados prontos, bem dito, quase prontos, porque
muitas pessoas tinham de voltar depressa da rua para casa, porque o paletó ou o vestido havia se descosturado. Pagou-se muito
mico, até a indústria se acertar, melhorando a qualidade dos produtos. Entretanto, nem todos encontram a roupa ou o calçado que
lhes sirva, o que não acontecia quando tudo era feito sob medida.
Pois bem, a possibilidade de o consumidor voltar a se vestir e
se calçar, sob medida, é muito grande. Nos “pontos digitais”, que
poderão substituir as lojas físicas, poderão ser encontradas cabinas eletrônicas, nas quais o consumidor poderá registrar, automaticamente, as medidas necessárias à confecção. Tal tecnologia já
existe, talvez, ainda a necessitar de aprimoramento. Como as lojas
físicas tendem a desaparecer, o consumidor fará suas encomendas de roupas e de calçados, por meio digital, e as receberá em
sua casa. As lojas desse ramo poderão estar entre as primeiras a
desaparecer das ruas, antecedidas pelas livrarias, que poderão ser
as primeiras, se considerada a situação atual do mercado editorial.
No caso das livrarias, um livrinho com pouco mais de uma centena de páginas requer, do autor, investimento mínimo de cinco mil
reais, sem a certeza de venda. Se conta com edição bancada pelo
editor, seu retorno em vendas é de apenas dez por cento sobre o
preço de capa. Se no mercado do livro impresso tem tudo contra
si, no mundo digital o autor encontra todas as facilidades possíveis;
é como sair do enfrentamento de furiosa tempestade, e, abrigar-se
em local seguro e confortável. Com base nesse quadro e no fato
de os dispositivos eletrônicos, incluindo-se os leitores digitais, serem mais aceitáveis pelas novas gerações, pode-se dizer que as
livrarias puxarão a fila do fechamento das lojas físicas. No extremo
oposto da fila podem estar supermercados e farmácias que, talvez
nunca fechem, assim como cafés, bares e restaurantes que, também passíveis de atualizações, se transformarão em locais com
muito mais interação humana.
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Teste de audibilidade é realizado
em Miguel Burnier pela Defesa
Civil de Ouro Preto e Gerdau
A avaliação apresentou alguns problemas e deve
ser agendada em breve, após análise

A Defesa Civil de Ouro Preto
e a Gerdau realizaram na manhã
da segunda-feira (24) um teste de
audibilidade das sirenes instaladas
na Zona de Autossalvamento da
Barragem dos Alemães, localizada
no distrito de Miguel Burnier, em
Ouro Preto. A Ação faz parte do
protocolo previsto no Plano de Segurança de Barragens, que contempla o plano de ações emergenciais.
O teste aconteceu em dois horários,
às 11h e às 11h25, e teve como objetivo verificar o funcionamento e
efetividade dos equipamentos.
Assim que as sirenes são instaladas, é necessário que se realize
teste para verificar sua capacidade
e também identificar possíveis problemas relacionados a audibilidade,
elétricos e eletrônicos, e até mesmo
mecânicos. O engenheiro Geológico da Defesa Civil de Ouro Preto,
Charles Murta, acompanhou os testes e destacou que foram bem sucedidos, atingido o objetivo. “Com
o teste foi possível constatar vários
pontos que atenderam a norma prevista na portaria 70.389 da Agencia Nacional de Mineração, que
solicita a entrega de ao menos 70
decibéis dentro da zona de autossalvamento. Em algumas áreas não
foi possível chegar a esse número,
apontando assim algumas falhas
que serão corrigidas pela empresa
responsável pela instalação das sirenes”, pontua Murta.
A empresa responsável pelo
teste vai entregar um relatório sobre a ação à Gerdau na próxima
semana, e a partir daí a empresa
responsável pela instalação fará as

Charles Murta

correções necessárias e um novo
teste será agendado e divulgado pela Defesa Civil.
Por Michelle Borges
Charles Murta

Simpósio de
Inclusão é
realizado em
Ouro Preto
Está acontecendo em Ouro
Preto o primeiro Simpósio de Inclusão: educação, saúde e diversidade. O evento é organizado por
instituições da cidade e de representação nacional que trabalham
diretamente em prol da inclusão na
educação, na saúde e na sociedade
de maneira geral.
A proposta de realização do
Simpósio foi feita pela Associação
Nacional de Educadores Inclusiva
(ANEI), que convidou as demais
instituições ouro-pretanas a abraçarem a causa. Entre elas está a Secretaria Municipal de Educação,
o Núcleo de Educação Inclusiva
(NEI) da Universidade Federal
de Ouro Preto (UFOP), o Instituto
Federal de Minas Gerais, campus
Ouro Preto, e a Secretaria Regional de Educação de Minas Gerais.
O simpósio é um marco para
a cidade e tem como objetivo promover a troca de informações e
incentivo a estudos, práticas e pesquisas voltadas à inclusão.
Adriene Santanna, pedagoga
e coordenadora do NEI - UFOP,
explica a importância dessa união
entre instituições para o desenvolvimento de ações para a inclusão
em âmbito municipal e nacional:
“trouxemos pessoas de fora para
nos ajudar a discutir sobre isso e
pessoas com deficiência para que
elas falem. É o lema delas ‘nada
sobre nós, sem nós’. Todos ajudando a pensar uma política que
dê espaço, que dê voz”.
O evento que acontece do
dia 25 a 27 de junho, está sendo
realizado no Centro de Artes e
Convenções e conta com mesas
redondas, debates, exposições e
oficinas. Mais informações no site
do simpósio www.1siop.com.br
Anúncios
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Valdete
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valdetebraga@yahoo.com.br

Causos de Ouro Preto:
Assuntos pendentes – 1ª parte
Caio era o típico “bom vivant” dos anos 50. Filho de uma das
mais tradicionais famílias de Ouro Preto, o rapaz vivia para serestas,
mulheres e bares. Já com 28 anos, a mãe, senhora austera e muito
religiosa, sempre dizia que já era hora do filho “criar juízo” e constituir
família, mas ele ria e dizia “mãe, com tantas moças lindas no mundo, por que prender-me a uma só?”
A mãe acabava desistindo. O filho era um bom rapaz, amoroso
e muito cuidadoso com ela, desde que ficara viúva. O pai de Caio
faleceu quando ele era muito jovem, e deixou uma fortuna considerável para que os dois vivessem de renda a vida inteira. O filho teve
uma boa educação, formou-se em engenharia na Escola de Minas,
e mesmo nunca tendo precisado trabalhar, mantinha um ótimo relacionamento com os antigos colegas. Era respeitoso com todos e
muito querido na cidade.
Naquele ano, devido a alguns contratempos no calendário, a
formatura da Escola de Farmácia seria em plena Quaresma. Na
época só havia em Ouro Preto dois cursos, Engenharia e Farmácia,
e eram escolas separadas. Caio sempre participava das festas, ajudava nos preparativos, chegando a ser homenageado mais de uma
vez. Chegou a ser convidado para dar aulas, mas não se via como
professor, com as responsabilidades inerentes ao cargo. A vida era
muito boa assim, sem maiores responsabilidades.
Vendo-o preparar-se para uma das reuniões da comissão do
baile, a mãe chamou-o, preocupada.
- Meu filho, vai ter baile este ano?
- Claro, mãe, que pergunta – ele riu. Pois não tem todos os
anos?
- Mas no meio da Quaresma, meu filho? É pecado. Tente convencer os organizadores da festa a adiarem.
Com um sorriso, Caio abraçou carinhosamente a mãe e disse
que isso não era possível, que tudo já estava preparado e que ela
não precisava se preocupar, que não era pecado, pois foram as
circunstâncias que levaram a festa a ser naquela época.
Doma Margarida olhou séria para ele e falou:
- Façam a festa sem o baile, então. É perigoso. Durante a Quaresma, as almas que ainda não encontraram o caminho, ou deixaram algo pendente, ficam andando pelas ladeiras da cidade. Temos
de respeitar.
Contendo o riso para não magoar a mãe, o moço reforçou que
ela não se preocupasse, enquanto interiormente já se imaginava
contando aquela história para os amigos e todos dando gargalhadas. Ouro Preto tem cada uma! (Continua na próxima edição)

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

- Sexta-feira, 28 de junho/2019
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Representantes da Ufop falam
sobre situação econômica da
Instituição na Tribuna Livre
Na última terça-feira (25), a Câmara de Vereadores de Ouro Preto
realizou a 36ª Reunião Ordinária. O
vice-reitor da Ufop, professor Hermínio Arias Nalini Júnior, e o pró-reitor de Planejamento da Instituição, professor Eleonardo Lucas Pereira, fizeram uso da Tribuna Livre
para falar sobre os cortes de 30%
na educação e como esse bloqueiovai impactar no funcionamento da
Universidade no segundo semestre.
De acordo com o vice-reitor,
esse bloqueio envolve recursos
de custeio e de capital. “A grande
maioria deste corte é no custeio e
isso influência na Ufop, desde o
pagamento de terceirizados até o de
transporte, bolsas e pesquisas. De
maneira geral, a Universidade está
sendo muito afetada por esse bloqueio e isso se acentuará a partir da
segunda quinzena do mês de agosto. Se não ocorrer algum tipo de
desbloqueio, nem que seja parcial,
nós teremos dificuldades em arcar
com os compromissos financeiros.
E isso traz o risco de haver uma paralisação por falta de condição de
funcionamento, que é uma situação
insustentável”, explicou.
O professor Hermínio ainda
destacou alguns números da Universidade. Segundo ele, a Ufop
tem 7.859 estudantes de graduação,
1.500 alunos de pós-graduação,
997 professores e 748 servidores
técnico-administrativos. Além disso, 400 funcionários terceirizados
trabalham diretamente para a Universidade e 350 de forma indireta.
O vereador Geraldo Mendes

(PCdoB), autor do requerimento,
avaliou a participação dos professores. “Eles demonstraram, em
números, as complicações que a
Ufop terá caso o governo federal
mantenha o bloqueio de 30% na
universidade. Nós estamos atentos,
não concordamos com esse corte
no orçamento das Instituições Federais de Ensino porque a educação
sempre deve ser valorizada e qualquer tipo de corte na educação é um
prejuízo para toda sociedade. Nesse sentindo, a vinda dos dois hoje
na Câmara foi muito importante”,
pontuou.
Indicação solicita reforma da
Biquinha do Padre Faria
Ainda durante a reunião ordinária, a vereadora Regina Braga
(PSDB) protocolou uma indicação
solicitando obras de reformas na
Biquinha do Padre Faria. “Essa biquinha, ela é muito estimada pelo

pessoal do Padre Faria e região, pela utilidade que a mesma tem numa
região que, frequentemente, costuma faltar água. Principalmente nos
períodos de seca. Então, a população usa a biquinha para ir buscar
água e hoje ela está abandonada.
Não tem iluminação. Por isso, eu
fui procurada por alguns moradores que me pediram para interceder,
junto à Prefeitura, para que eles
façam os reparos necessários para
a revitalização da biquinha. É um
bem público de muita utilidade. Por
isso, peço que o prefeito olhe com
carinho e que tome alguma providência”, disse. Na ocasião, foram
aprovadas 5 indicações, 6 Moções
de Aplausos, 2 representações e
6 requerimentos. Além disso, um
projeto de emenda a Lei Orgânica
foi distribuído às comissões e um
de Lei Complementar foi aprovado
em segunda discussão.

Prefeitura Itinerante chega ao bairro
Nossa Senhora do Carmo
A Prefeitura Itinerante está agora no bairro Nossa
Senhora do Carmo (Pocinho). Esta é a 13ª edição do
projeto, que já passou por 18 bairros da cidade. Assim
como nas edições anteriores, serão realizadas diversas
obras e serviços de manutenção, como limpeza de bueiros, capina das ruas, operação tapa-buracos, substituição
de lâmpadas queimadas, manutenção da rede elétrica,
dentre outros.
O projeto Prefeitura Itinerante tem se destacado muito em uma área social importante em nossa cidade, a mobilidade urbana. Manutenção e construção de passeios e
meio-fios, manutenção de vias, implantação de redutores
de velocidade, sinalização e limpeza do entorno são as
ações mais percebidas em todos os bairros já atendidos.
A reunião inicial com a comunidade do Nossa Senhora do Carmo para saber sobre as principais demandas
dos moradores em relação ao bairro terá horário e local
confirmados nos próximos dias e será amplamente divulgado pela Prefeitura de Ouro Preto. Se você é morador
do bairro, não perca a oportunidade de conversar diretamente com o prefeito, vice e secretários municipais.
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PANORAMA

Será realizada nesta sexta-feira (28) às 18h30, a reunião da Prefeitura
Itinerante, no distrito de São Bartolomeu, na Casa da Festa na Rua do
Carmo. Na ocasião, serão apresentadas as ações que estão sendo
realizadas na localidade e os gestores ouvirão as demandas da comunidade. O encontro vai contar com a presença do prefeito, vice, e
todas as secretarias da Prefeitura de Ouro Preto terão representantes.
Jorge Mariano

O

projeto Vila Rica de História apresenta a peça teatral ‘A Descoberta
de Uma Vila Rica de Amores e Despedidas’. O espetáculo narra histórias de Ouro Preto, no auge da Descoberta de Vila Rica com o contador
de Causos Marcelino Ramos, juntamente com a Contadora de Histórias
Ângela Xavier. A apresentação acontece na Casa da Ópera, nesta sexta-feira (28) às 20h. Os ingressos podem ser adquiridos por R$20 ou R$10 a
meia entrada. Parte da renda será destinada à NAVIOP, entidade mantenedora do CVV (Centro de Valorização da Vida) de Ouro Preto. Comprando
antecipadamente todos pagam meia entrada. Venda de Ingressos na Queijaria Tesouros da Canastra e Dirceu Café Bar.

Na sexta-feira (5) acontece o lançamento do livro “O velho Cláudio: inéditos da maturidade de Cláudio Manuel da Costa”. O autor, Carlos Versiani, reúne na obra textos parciais e inéditos do poeta Cláudio Manuel,
escritos na sua última fase poética, que foram transcritos do códice
da Biblioteca Nacional de Lisboa, denominado “Manual de Obras”. O
evento acontece às 19h, na Casa dos Contos, em Ouro Preto.

A CIMTB Michelin acontece na
Ufop nos dias 29 e 30 de junho
e conta pontos para o ranking
mundial, da União Ciclística
Internacional (UCI) fazendo
parte do ciclo Olímpico Tóquio
2020, ranking Brasileiro e estaduais. Copa Internacional de
Mountain Bike comemora a 24ª
Edição em 2019. O evento tem
patrocínio da Michelin, o pneu
oficial da competição, e Co-Patrocinio da Sense Bike.

O

professor Kléber Glória foi reeleito como reitor do Instituto
Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Minas Gerais (IFMG).
O resultado foi divulgado na terça-feira (25) e o processo envolveu a
participação de alunos, professores e
técnicos administrativos nos 18 campi da instituição e na sede da Reitoria, em Belo Horizonte. No total, foram
contabilizados 6.635 votos. Professor do Campus São João Evangelista e reitor do IFMG, Kléber Glória obteve
41,57% dos votos. No IFMG-Campus Ouro Preto também aconteceu eleição para diretor geral, sendo eleito Reginato Fernandes dos Santos. Agora, o resultado segue para apreciação do Conselho Superior, que tem até o dia
9 de julho para fazer a homologação. Na sequência, será enviado ao Ministério da Educação, em Brasília, onde a
nomeação e posse do novo reitor será realizada.
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Cooperouro e Unimed Inconfidentes
realizam torneio de futsal em prol da
Comunidade Lírios do Campo

Banheiro público
fechado ao público

O vereador Chiquinho de Assis
(PV) levou para a Câmara de Ouro Preto a situação dos banheiros
e chuveiros públicos do centro da
cidade, localizados na área subterrânea, próxima à Igreja das Mercês
e Misericórdia. Além do estado
precário, o vereador localizou vazamento de água no interior do imóvel, durante visita in loco. Durante
a reunião Chiquinho solicitou também informações sobre os motivos
desse equipamento continuar fechado e se há previsão de abertura.
"Salientamos a importância de
um banheiro público numa cidade
turística e patrimônio da humanidade e também destacamos a nossa preocupação em ver um bem
público se deteriorando. Essa é
uma estrutura de banheiro e chuveiro no coração do centro histórico, na parte subterrânea da Igreja das
Mercês de Cima e vimos novamente mobilizar pedindo a prefeitura que
comece a operacionalizar uma estrutura que está pronta.
Quantos visitantes, quantos moradores, as vezes estão no centro
histórico e não conseguem um local para usar o banheiro?
Isso é uma oportunidade, inclusive, da prefeitura terceirizar o serviço,
caso não tenha interesse em operacionalizar, e assim garantir que as pessoas tenham um banheiro no centro histórico, usar um chuveiro no centro
histórico.
Somos uma cidade patrimônio do mundo e precisamos estar preparados para recepcionar. É mais um equipamento público fechado há anos
que está em situação precária sem ter sido utilizado, que precisa ser aberto
e disponibilizado à população".

Vem aí o 1º Torneio de Futsal da Cooperação de
Ouro Preto. O evento é promovido em conjunto pela
Cooperouro e pela Unimed Inconfidentes e acontece
dia 06 de julho, a partir das 10h, no Ginásio da Associação Atlética Aluminas, em Saramenha. Participam
do torneio equipes masculinas e femininas escaladas
pelas duas cooperativas e por parceiros.
Um dos objetivos do torneio é arrecadar donativos
para a Comunidade Lírios do Campo, entidade que
auxilia na recuperação de dependentes químicos na
cidade. Para participar, é necessária a troca do ingresso
por 2kg de alimentos não perecíveis. 3 mil ingressos
foram colocados antecipadamente na sede das duas
cooperativas, o que pode gerar 6 toneladas em donativos para a entidade.
O 1º Torneio de Futsal da Cooperação é um evento
realizado em comemoração ao Dia de Cooperar (Dia
C). Nesta data, cooperativas de todo o país promovem
ações voltadas para a comunidade onde estão inseridas. Cooperouro e Unimed Inconfidentes celebram o
Dia C desde a sua primeira edição, em 2009.

Primeira etapa de obras da restauração da
Matriz de Glaura será entregue até setembro
Nesta quarta-feira (26/6), foi
realizada uma visita para averiguar
o andamento das obras na Igreja
de Santo Antônio, em Glaura. A
Igreja matriz foi fechada em 2016
devido ao seu risco de desabamento. A previsão é de que a primeira
fase da obra seja concretizada em
setembro deste ano. A restauração
dos elementos artísticos será feita
posteriormente, na segunda etapa.
A igreja passa pela primeira
fase de restauração, que consiste
em realizar as obras emergenciais,
como a instalação de drenos em
toda construção para que auxilie
o escoamento da água; o rebaixamento do piso na parte de dentro da
construção, com retirada das cerâmicas antigas, a estabilização da estrutura externa e a troca do telhado,
substituindo madeiras e telhas que
não estavam em bom estado e reforçando as estruturas atuais, além
da revisão de para-raios. Fendas e
trincas também foram preenchidas.
Além das reformas estruturais,
também está sendo feito um monitoramento arqueológico, já que
através do rebaixamento do solo
foram encontrados fragmentos de
ossos e uma espécie de antiga divisória de terrenos dentro do espaço
interno da construção.

Segundo a moradora Ailza da
Silva, “a obra é um sonho porque a
gente dormia, acordava e o espaço
da Igreja não podia ser usado. Logo
após, nós começarmos a frequentar
e acompanhar as reuniões do projeto
e vimos que a obra estava se desenvolvendo”. Para o secretário de Cultura e Patrimônio, Zaqueu Astoni
Moreira, a obra é um exemplo de
sucesso nacional de uma colaboração participativa da comunidade.
“Posso dizer que foi um projeto
participativo porque a comunidade
acompanhou cada etapa do projeto,
tínhamos reuniões periódicas em
Glaura e a população pôde acompanhar o dia-a-dia de todos os desafios

de um projeto dessa magnitude”.
O prefeito Júlio Pimenta ressaltou o avanço das obras. “Com essa
visita de hoje, nós comprovamos
os trabalhos que estão sendo realizados e muito bem feitos por sinal,
e estamos comprovando também
a satisfação da comunidade de ver
que este sonho de ter novamente a
Igreja Matriz de Glaura reformada
está sendo realizado”.
A segunda parte da obra, a restauração, precisará de mais R$ 3
milhões, os quais ainda precisam
ser liberados pelo Governo Federal, por meio do Programa de Aceleração de Crescimento (PAC) das
Cidades Históricas.

Copa Internacional de Mountain Bike
chega mais uma vez a Ouro Preto
Pela segunda vez em Ouro Preto, a Copa Internacional de Mountain
Bike chega à cidade, desta vez pela temporada de 2019. Nos dias 29 e 30
de junho, o Campus Morro do Cruzeiro da UFOP na Bauxita será a sede
de mais uma etapa da Copa no ano.
A pista, que foi um dos diferenciais e muito elogiada ano passado, é
um desafio a parte com trechos técnicos e exigente fisicamente, segura e
acessível para profissionais e amadores, mas imperdível para os amantes
da bike. O percurso XCO possui 5km de distância, já o percurso XCC
possui 1km.
Segundo Rogério Bernardes, um dos organizadores do evento, “Ouro
Preto já é destaque no calendário latino-americano de Mountain Bike e
terá um importante papel na CIMTB Michelin, pois é um dos principais
destinos internacionais do turismo no Brasil, além de ter grande expressão
na história do mountain bike nacional. A expectativa é que o evento tenha
enorme repercussão na terceira etapa e se consolide como destino imperdoável para amantes do Mountain bike.” A CIMTB faz parte do Ciclo
Olímpico Tokyo 2020.
Confira a programação da Copa no site do jornal:
www.jornaloliberal.net
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Mariana agora tem drone para reforçar segurança do cidadão
A Prefeitura de Mariana, por
meio da Secretaria de Defesa Social, segue cada vez mais em busca
de melhorias para a segurança dos
moradores. Na tarde da última segunda-feira, 17, foi entregue à Secretaria de Defesa Social um drone
para o desenvolvimento de ações de
policiamento preventivo na cidade.
O dispositivo adquirido pelo
município de Mariana é o modelo
Mavic 2 Zoom da empresa DJI,
com um sistema de transmissão
que permite que o controle remoto receba, em tempo real, imagens
em 4k do drone que pode estar em
até oito quilômetros de distância.
O equipamento permite voos em
até 72 km/h no modo esportivo e
baterias que suportam até 31 minutos voo com apenas uma carga.

O aparelho possui sensores infravermelhos de obstáculos, que podem parar o drone ou desviá-lo de
obstáculos naturais ou artificiais.
De acordo com o Comandante
da Guarda Municipal, GM Braz
a definição dos locais por onde o
drone circulará será feito pela Secretaria de Defesa Social. "O uso
do drone será para o policiamento preventivo, ações de monitoramento ambiental , combate às
invasões, em locais e em situações
que exijam uma atenção especial,
como aglomerações e superlotação de pessoas e áreas que possam
apresentar algum risco”, afirmou.
Segundo o Secretário de Defesa Social, Braz Luiz de Azevedo, o dispositivo dará ainda mais
segurança aos marianenses. "Esse

equipamento possibilitará uma
qualificação ainda maior de nossas
ações, sendo possível captar imagens em alta resolução de forma
discreta a uma distância razoável,
além de ser um produto extremamente prático e flexível", pontuou.
O novo equipamento será usado pela Defesa Civil Municipal
para o mapeamento de áreas de
risco e em situações de catástrofes
que possam atingir o município de
Mariana.
Além disso, seis agentes da
Guarda Municipal estiveram na cidade de Belo Horizonte, onde passaram por treinamentos práticos e
teóricos sobre o funcionamento do
drone e já estão aptos para operá-lo nas ações em que for necessário o seu emprego.

Incentivo profissional é discutido na 2ª edição da Terça Gerencial
Em sua segunda edição, a
Terça Gerencial reuniu dezenas
de pessoas na noite de terça-feira,
25, no Centro de Convenções.
Na oportunidade, o encontro
contou com a palestra do idealizador do projeto e secretário de
Desenvolvimento Econômico de
Mariana, Júlio César Vasconcelos. Durante a palestra houveram
dinâmicas em grupo, momentos
de reflexão, vídeos motivacionais
e discussões sobre negócios.
Segundo o secretário, a ini-

Pedro Ferreira

ciativa busca investir na capacitação dos marianenses e principalmente despertar o potencial em
cada profissional. “Precisamos
de gente sem vergonha, no bom
sentido da palavra. Gente que
não tenha medo de aprender,
gente que arrisque. Quantas vezes nós já desistimos? É preciso
acreditar em si, fazer o sonho se
tornar realidade”, afirma Júlio.
Promovida toda última terça-feira do mês, a Terça Gerencial
é uma iniciativa da Prefeitura

de Mariana, desenvolvida pela
Secretária de Desenvolvimento
Econômico de Mariana, em
parceria com a Associação Comercial Industrial e Agropecuária
de Mariana (Aciam), a Faculdade Presidente Antônio Carlos
(Fupac), a HVH - Consultoria
Empresarial, o Programa de
Pós-Graduação em Econômica
(PPEA), a Universidade Federal
de Ouro Preto, a Master Mind e
a Universidade Norte do Paraná
(Unopar).
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Mais de 150 moto clubes
prestigiam o 12º Encontro
de Motociclistas de Furquim

Raissa Alvarenga

Levando centenas de pessoas ao
distrito de Furquim no último final de
semana, o 12º Encontro de Motociclistas do distrito também marcou

Maior projeto social do município
entrega intervenções nesse sábado
Ações voltadas para mudar
a vida da população de Mariana.
Esse é o principal objetivo do
Projeto Mãos Solidárias. Após
várias edições, contemplando
diversos bairros e distritos, no
próximo sábado, a partir das 9h,
os bairros Cabanas, Santa Rita de
Cássia, Santa Clara e Vale Verde receberão a entrega de mais
de 300 intervenções. Além das
inaugurações e homenagens, a
programação contempla várias
atividades esportivas ao longo
do dia.
Após passar por reformulação, a equipe do projeto realiza
todo o planejamento para iniciar
as ações. Levantamento de demandas junto às comunidades,
ouvindo atentamente toda a população local em seus pedidos e
anseios, planejamento estratégico na montagem do cronograma
de tarefas, trabalho direcionado
das equipes que atuam em campo, entrega das ações, e consultorias itinerantes dos serviços
municipais no Dia D, todas realizadas em forma de mutirão.
O prefeito Duarte Júnior
conta que as ações do projeto
são uma forma de aproximação e
integração social entre as comunidades e o Poder Executivo, que
vem impactando positivamente
todas as comunidades por onde
passa, e que o objetivo é crescer
a cada edição. “Nossa evolução
é muito significativa e sabemos
que atingimos diretamente às
necessidades da população, junto ao Mãos solidárias, com o
planejamento feito de maneira
correta. Nosso anseio é passar
pelo maior número de bairros e
comunidades possíveis e garantir
essa melhoria de vida aos cidadãos. Nossa equipe vem se empenhando em evoluir e aprimorar
os trabalhos e é fundamental ter
sensibilidade com a importância
e a grandeza que esse programa
reflete na vida de todos por onde
ele passar”, afirma Duarte.
Programação, inaugurações e
homenagens
Serão várias as atividades
durante todo o dia de sábado. De
inaugurações e homenagens, à rua
de cultura, lazer e atividades esportivas. A sequência será acompanhada pelos moradores das
comunidades e homenageados.
A Praça do Cristo, no bairro Santa Rita de Cássia, será entregue
com a benção do Padre Anderson
Eduardo. Na mesma localidade
também acontecerá a inauguração
do Espaço de Convivência Terezinha de Oliveira. O local, que terá
uma academia ao ar livre, é uma
homenagem póstuma do Poder
Executivo à moradora, pelos trabalhos e ações voltados ao bem da
comunidade.

No bairro Santa Clara, a Prefeitura de Mariana fará a entrega dos
48 apartamentos populares. Após reparos, hoje os imóveis estão aptos a
receber as famílias, que passaram por
todo um processo de triagem social.
Os imóveis se tornarão lar de mais de
200 marianenses, impactando positivamente e socialmente a vida de cada
uma delas. Para o ato, o Padre Anderson Eduardo e o Pastor William darão a benção a todos os presentes e às
famílias contempladas.
O bairro Cabanas também passou por centenas de intervenções e
inaugurações vão marcar o dia D.
Além da Ação Global, que envolve
serviços e atendimentos municipais
de forma itinerante, haverá também
a abertura do Espaço de Convivência
Esperança, que teve o seu planejamento inicial realizado pelos alunos
da Escola Monsenhor José Cota.
Além do espaço de lazer, no local
foi instalado equipamentos de academia, visando a prática esportiva e
melhoria da qualidade de vida. Integrando o quadro de homenagens, o
Executivo prestará agradecimentos
à Câmara Municipal de Mariana e
também a moradora Maria Ioneida,
pelo incondicional apoio e incentivo.
Fundamental ao atendimento à população, em todas as edições do projeto,
a Câmara de Mariana participou, de
forma itinerante, com o serviço de
emissão de Carteira de Identidade aos
cidadãos. À moradora Maria muitos
da equipe de campo do Mãos Solidárias tem gratidão, afinal, foi realmente de forma solidária e voluntária que
ela distribuiu centenas de lanches aos
trabalhadores que estavam dedicando
às intervenções.
Feira de Gastronomia Arte e
Artesanato e atrações culturais
Também no Espaço de Convivência Esperança (Praça da Policlínica), no Cabanas, onde serão concentradas a maioria das atividades,
acontecerá a Feira de Gastronomia e
Lazer. Junto dela, as apresentações de
artistas locais, Fanfarra da Escola Sinhô Machado, de Santa Rita Durão,
e o Coral da Escola Municipal Monsenhor José Cota abrilhantarão ainda
mais o Dia D. Fechando as apresentações, a dupla Antônio Carlos e Renato finalizará o dia de trabalho levando
boa música a todos os presentes.

Atividades Esportivas e
em prol do bem!
Aos amantes do esporte e
adrenalina, essa edição do Projeto do Mãos Solidárias será diferenciada no quesito esporte. Desafio de Motocross, competição
de mountain bike e corrida cross
country prometem agitar o evento. Com exceção do desafio Motocross, que acontecerá no novo
espaço exclusivo da categoria no
bairro Cabanas, as demais competições acontecerão na Praça
Esperança (Policlínica).
Para se inscrever para o motocross é necessário um pacote de
fralda geriátrica e 1 (um) quilo de
alimento não perecível. O contato direto para a participação é o
Maury, através do número (31)
99944-2975. Já para a corrida e a
competição de bike e também da
corrida, as inscrições serão feitas
através do email inscricoesmariana@gmail.com e no dia D será
necessário 1 (um) litro de leite e
1 (um) quilo de alimento não perecível. Todos os itens recolhidos
durante as inscrições serão repassados às instituições filantrópicas
da cidade.

Programação completa:
9h – Inauguração da Praça do Cristo
(Bairro Santa Rita de Cássia) e, em seguida, inauguração do Espaço de Convivência
e Praça Terezinha de Oliveira Martins
(Bairro Santa Rita de Cássia); 10h30 Inauguração do Conjunto Habitacional
Santa Clara (Bairro Santa Clara); 11h –
Feira de Gastronomia, arte e artesanato e
apresentação de artistas locais - Espaço de
Convivência Esperança (Bairro Cabanas);
14h - Inauguração do Espaço de Convivência Esperança (Bairro Cabanas); 14h
às 18h – Ação Global - Dia D do Mãos Solidárias - Espaço de Convivência Esperança
(Bairro Cabanas); 14h – Início das provas
Desafio Mãos Solidárias de Motocross - Pista de Motocross Espaço Cabanas; 14h30
– Largada do Mountain Bike (Concentração, largada e chegada – Espaço de Convivência Esperança; 15h30 – Largada da
corrida Cross Country (Trail a pé) - (Concentração, largada e chegada - Espaço de Convivência Esperança); 17h30 – Premiação
e homenagens - Espaço de Convivência
Esperança; 20h30 – Show no Espaço de
Convivência Esperança.

Raissa Alvarenga

mais um aniversário do Moto Clube
Divino Estradeiro. Com uma programação diferenciada e voltada para
o rock country, os presentes confraternizaram ao som de boa música e
comidas típicas mineiras.
Consolidado no calendário do
município, o evento levou ao palco
diversos nomes da música brasileira.
A banda Rústico Country Rock foi
a primeira a se apresentar e agradou
com seu repertório. De grandes nomes nacionais e internacionais, a banda, que está na estrada há três anos,
agradeceu pelo prestígio que recebeu
dos participantes e garantiu fazer bonito no Encontro Nacional de Motociclista, que acontece nos dias 30 e 31
de agosto e 1º de setembro. “Essa é a
primeira vez que viemos à Furquim e
o trabalho é muito gratificante. Estamos no circuito há dois anos, passando por cidades como Viçosa, Ponte
Nova, e outras localidades de Minas
e também do país. Há uma sensibilidade maior por eu ser motociclista e
isso tudo só agrega importância aos
eventos que a gente participa”, conta
Igor Dias.
Figurinha carimbada no evento, Igor conta que o mês é mais que
esperado para toda a família. “Há 10
anos viemos a Furquim prestigiar esse encontro maravilhoso. É sempre
muito especial para toda nossa família. Revemos velhos amigos e consolidamos ainda mais os laços entre os
colegas de clube. Parabenizamos a
todos pela organização e realização
da festa ímpar”, disse Marcelo Faustino, que veio de Viçosa participar do

evento e também já garantiu a participação no encontro nacional, que
acontece todos os anos em Mariana.
Outra banda esperada e que levantou os presentes foi Legião V. O
Tributo aos grandes nomes do rock
brasileiro cantou as melhores canções
dos discos e fez bonito na apresentação. “Desde o ano passado estamos
com esse contato para ver a possibilidade de participar desse evento tão
bacana. Já passamos por várias cidades do país e é sempre muito bom
tocar em um novo lugar. Adoramos o
distrito e suas histórias e pretendemos
voltar, com certeza”, afirma Nilson
Júnior, vocalista da banda.
A programação iniciou na sexta, 21, com a chegada dos motociclistas, que tiveram todo o suporte
como recepção e área de camping,
e se estendeu ao sábado, 22, na Praça da Matriz, oferecendo comidas
e bebidas típicas, artesanatos locais
e muita cultura. No domingo, 23, a
confraternização para os mais de 150
motoclubes foi para a despedida. Ao
som de bandas locais, os organizadores ofereceram um café da manhã aos
motociclistas.
12º Encontro Nacional de Motociclistas de Mariana - Também
consolidado em Mariana e presente
no calendário oficial do município,
o evento acontece nos dias 30 e 31
de agosto e 1º de setembro, na Praça
Gomes Freire. Também voltado ao
rock e country, a edição comemora
o 12º aniversário do Vira Latas Moto Clube e promete levar milhares de
pessoas nos três dias de encontro.

Sexta-feira, 28 de junho/2019
O LIBERAL Ed.1345 -MARIANA/ITABIRITO
www.jornaloliberal.net

Moradores de Passagem
de Mariana reclamam de
barulho nas imediações
de bomba d’água
Michelle Borges

Michelle Borges

Há mais de dois anos, vizinhos da casa da bomba d’água no distrito de Passagem de Mariana, lutam contra o barulho que o artefato causa. Alguns paliativos já foram realizados pelo Serviço Autônomo de Água e Esgoto (SAAE) de
Mariana, mas o problema ainda persiste. Um grupo de moradores procurou a
reportagem do jornal O Liberal para relatar a situação e as medidas que já foram
solicitadas à autarquia. Procurado, nenhum parecer oficial foi enviado à redação
pelo SAAE até o fechamento desta edição.
Moradores do distrito de Passagem de Mariana vêm desde 2017 solicitando
medidas do SAAE para resolver o problema do barulho da bomba, que tem
causado muito incômodo. Segundo eles, na rua, moram idosos, portadores de
necessidades especiais e principalmente crianças. Eles ainda relatam que já chegaram a medir os ruídos da bomba na rua e nas casas mais próximas, o que desobedece a norma da NBR 10.151. “A norma permite até 50 decibéis, mas na rua
chega a 81 e em algumas casas a 59. Outra norma descumprida são a segurança,
a ISO 9001 com as medidas paliativas. O isolamento acústico foi uma tentativa
feita a pouco tempo com o portão vazado e essas paredes com buracos para saída
de canos. É visível o serviço mal feito que foi realizado e que consequentemente
não resolveu nada”, demostra um dos moradores.
Ainda segundo relatos, os problemas se intensificaram após alteração do
horário de funcionamento do equipamento para solucionar a falta de abastecimento em um bairro vizinho. “Com o novo horário, de 8h às 19h, os problemas
só aumentaram. Quando a bomba está ligada é possível ver, há aproximadamente 100m de onde ela fica, a água vazando em um terreno baldio. Quando
ela está desligada, esse fato não acontece. Sem contar que, frequentemente, não
só a bomba passa por manutenção, devido a sobrecarga de funcionamento, mas
também os encanamentos. É possível ver aqui na rua, esses dias mesmo teve
manutenção e nem o entulho eles retiraram, nem da rua, nem do portão que
colocaram”, reforça outra moradora.
Ainda segundo os moradores, a bomba não teria muita funcionalidade, já
que não abastece a parte alta do bairro, e o abastecimento das casas próximas poderia ser feito por gravidade. Eles ainda mostraram ofícios que foram entregues
à Prefeitura de Mariana e ao SAAE, mas nenhuma solução definitiva foi apresentada. “Essa luta já vem desde outras gestões. Dizem que vão retirar a casa de
bomba daqui, mas somente depois que construírem uma Estação de Tratamento
de Água (ETA) no distrito. Mas quando será isso? Quanto tempo mais teremos
que esperar?”, questiona a moradora.
A reportagem procurou a autarquia na semana passada (19) e questionou
sobre todos os problemas apontados pelos moradores, mas até o fechamento
desta edição nenhum parecer foi encaminhado.
Por Michelle Borges

PANORAMA

Conheça o Projeto
APAExonados pelo esporte
A Prefeitura de Mariana, através da Secretaria de Esportes e
em parceria com a APAE, realiza
desde fevereiro deste ano o Projeto APAExonados Pelo Esporte. A
iniciativa promove para os alunos
da instituição atividades físicas e
de lazer, como ginástica, alongamentos, lutas, queimada, handebol
e futsal. O trabalho é desenvolvido
pelos professores de educação física da APAE e pelos monitores da
Secretaria.
Atualmente, são mais de 200
alunos atendidos pelo programa.
Segundo o monitor, Diêgo Daniel,
a iniciativa tem como principal objetivo o desenvolvimento global da
pessoa com deficiência intelectual
e/ou múltipla através da prática esportiva. "Esse projeto proporciona
para o público de grupos especiais
o desenvolvimento da coordenação
motora e cognitiva, fazendo que
eles possam melhorar seus movimentos e ter uma atenção maior ao
fazer suas atividades diárias. Além
de proporcionar a inclusão destes
indivíduos na sociedade, tanto para
iniciar um trabalho remunerado e
também no convívio em sociedade”, destacou.
As atividades são realizadas de
segunda a quinta da 7h as 11h30 e
nas sextas de 12h30 às 17h. O telefone de contato é o (31) 3558-2143.
XIII Olimpíada Regional das
Apae's - O projeto auxilia também
na preparação dos alunos para XIII
Olimpíada Regional das APAE´s.
O evento acontecerá nos dias 30 e
31 agosto em Mariana. A competição irá receber inúmeras instituições da região para disputar as modalidades: futsal, peteca, natação,
queimada, lancebol e handebol.
Serviço de Acolhimento em
Família Acolhedora é implementado pela Prefeitura de Mariana
Cuidar temporariamente de

uma criança ou de um adolescente afastado da família de origem é
o papel destinado às famílias acolhedoras. Em Mariana, essa rede de
proteção deu mais um importante
e largo passo para o aperfeiçoamento da sistemática prevista para
a garantia do direito à convivência
familiar ao instituir o Serviço de
acolhimento. O Serviço é uma ação
de política pública contemplada na
Política Nacional de Assistência
Social e vem se expandindo em
nosso país.
Na prática, a criança ou adolescente, cujos pais ou outros responsáveis estejam impossibilitados
de cumprir sua função de cuidado
e proteção, são encaminhados para uma família acolhedora até que
possa retornar para sua própria, ou
ser adotado.
O secretário municipal de
desenvolvimento social, Juliano
Magno Barbosa, ressalta que a modalidade de Acolhimento em Família Acolhedora está prevista no
Estatuto da Criança e Adolescente
(ECA). “A orientação é de que o indivíduo ou casal interessado preencha uma ficha cadastral, disponibilizada no site da prefeitura, ou faça
contato com o serviço e apresente a
documentação necessária. A equipe
técnica, composta por assistente social e psicóloga, se reunirá com os
candidatos e se houver indicação,
encaminhará a família para encontros de qualificação. Os participantes recebem orientações e suportes
contínuos por parte da equipe do
serviço”, explica Juliano.
Coordenadora da Proteção
Social Especial, Cristina Pereira
adverte que o acolhimento é provisório. “Há um trabalho sistemático
a ser realizado com as famílias de
origem para que possam receber
novamente em seu convívio as
crianças e adolescentes. Caso isso

não seja possível, a medida a ser
adotada é o encaminhamento desses para a adoção. É importante,
desde já, que os candidatos tenham
clareza da provisoriedade do acolhimento familiar, que cumpre uma
função bem definida no curso do
tempo” – esclarece Cristina Pereira.
Os interessados em se inscrever devem seguir alguns critérios, como: residir no município
Mariana há mais de dois anos; ser
maior de 21 anos; não possuir antecedentes criminais, comprometimento psiquiátrico e dependência
de álcool e outras drogas; possuir
disponibilidade de tempo, tanto nos
cuidados com a criança e com o
adolescente, bem como para participar das atividades do serviço Família Acolhedora; não estar inscrito
no Cadastro Nacional de Adoção
(CNA) e não manifestar interesse
por adoção e existir a concordância
dos membros da família acolhedora com o acolhimento. Para dar
legalidade ao cadastrado, carteira
de identidade; CPF; certidão de casamento (se houver); comprovante
de residência atualizado; certidão
negativa de antecedentes criminais;
atestado de saúde física e mental e
comprovante de rendimentos deverão ser apresentados.
Para realizar o seu cadastro e
ter acesso a todas as informações
do serviço, bem como a ficha de
cadastro, basta visitar a página
do Família Acolhedora na aba da
Secretaria de Desenvolvimento
Social e Cidadania, no site oficial
do município: mariana.mg.gov.br.
A sede do serviço fica localizada
na Secretaria de Desenvolvimento
Social, Rua 2 de Outubro, s/n, Vila
Maquiné. O contato, para dúvidas e
esclarecimentos, também pode ser
feito pelo telefone (31) 3558-2854,
ou pelo e-mail: familiaacolhedoramariana@mariana.mg.gov.br.

Os candidatos à Carteira Nacional de Habilitação (CNH) em
Itabirito poderão fazer a prova de
legislação na própria cidade a partir
da terça-feira (2). Os exames serão
aplicados duas vezes por semana,
na sede da Delegacia de Polícia
Civil, localizada na Avenida dos
Inconfidentes, 3.977, bairro Santa
Efigênia.
A sala preparada para a aplicação dos testes conta com seis cabines, e as provas serão no formato

eletrônico, mediante agendamento
nos Centros de Formação de Condutores ou pelo site do Detran. De
acordo com o Delegado Regional
em Ouro Preto, Isaías Confort, essa mudança vai proporcionar mais
comodidade e segurança aos candidatos, que antes tinham que se
deslocar até Ouro Preto para fazer
o exame. “A Polícia Civil não economizou esforços para que essa demanda fosse atendida. Hoje é uma
realidade”, ressalta.
De acordo com a Polícia Civil,
uma média de 40 candidatos, sema-

nalmente, faziam a prova de legislação em Ouro Preto. Com o novo
posto de aplicação de provas, todo
o procedimento para a obtenção
da CNH passa a ser realizado em
Itabirito. Os exames de direção já
são feitos no município, duas vezes
por semana. Para a implantação da
sala de testes de legislação, a Polícia Civil contou com a parceria de
autoescolas da cidade.
Informações sobre a obtenção
da CNH e marcação de exames
estão disponíveis no site www.detran.mg.gov.br

Prova de Legislação passa a ser
aplicada em Itabirito

P

astoral da Criança e do Menor de Itabirito elegeu
sua coordenação paroquial para o período de maio
de 2019 a maio de 2021 durante a assembleia realizada
no Centro de Pastoral da Criança e do Menor. A assembleia contou com a presença da coordenadora regional da
Pastoral da Criança, do Pároco Pe. Edmar José da Silva e
também da coordenadora emérita Luzia do Nascimento
Ferreira. A nova coordenação eleita tem como titular Rosane Aparecida Rodrigues Palheiros Matos (líder comunitária e assistente social voluntária) e auxiliares Astézia
Chieza Coelho (líder comunitária voluntária) e Sara de
Castro Pereira (psicóloga/equipe técnica).
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Cerca de 60 esportistas de Itabirito participaram da Maratona
do Rio de Janeiro 2019 nos dois dias de competição: sábado
(21) e domingo (22). A concentração foi no Aterro do Flamengo. A viagem foi organizada pelo também esportista João Marcelo e contou com 100 pessoas de Itabirito. “Eventos desse
tipo são muito bons. Não deixa de ser um incentivo a uma vida
com saúde e à confraternização entre amigos”, disse Sandra
Obadovski, uma das participantes de Itabirito.
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Crimes e criminosos
deixam rastros
HÁ MUITOS MISTÉRIOS por trás das mortes de personagens
famosas, haja à vista, se levarmos em conta o falecimento de indivíduos importantes como: Kennedy, Elvis Presley, Lady Di, Hitler,
Osama Bin Laden, Michael Jackson, Marilyn Monroe, Getúlio Vargas, Bruce Lee, Robert Kennedy, Juscelino Kubstchek, Lennon,
PC Farias, o menino Bernardo, Isabella Nardoni e outros grandes
nomes da música como:Janis Joplin, Jimi Hendrix, Jim Morrinson,
Amy Winehouse, que partiram quase com a mesma idade.Todos
se foram deixando o mundo estupefato pela busca e clara causa
de suas mortes.
ENTRETANTO, um dos últimos casos, apesar de rapidamente
descoberto, deixou-me revoltado porque praticado pela própria mãe
de maneira violentíssima, sem piedade, sem compaixão, sem aparente remorso, sem lágrimas, como se tudo fosse uma justificável e
natural ação. Está nos noticiários atuais, de nossos programas televisivos, a imagem da matrona assassina de cara limpa, sem nenhuma expressão de remorso, de perda, de dor. Ela é o motivo visível
da covardia, da violência insana contra seu próprio filho inocente,
imaculado, puro, que acreditava piamente no amor materno, hora
transformado na foice assassina da morte dele.
Por que está sendo tão pouco transmitido e focalizado pelas
nossas televisões, rádios e jornais? Será, somente, porque a terrível
mãe assassina foi descoberta? Mas, basta isso? Não! Este caso,
esta mãe embrutecida de coração e de alma merecem o repúdio
público de todas as formas.
- Rhuan, garoto de nove anos, cruelmente assassinado na nossa capital, Brasília: “O crime teria sido motivado por um profundo
ódio pela criança, pois representava o passado amoroso da mãe e
era considerada um ‘peso’ na vida homoafetiva das envolvidas. Primeiro, realizaram elas mesmas uma “cirurgia improvisada” no menino. Cortaram-lhe o pênis e a bolsa escrotal, símbolos inocentes de
seu gênero masculino. Não satisfeitas com o resultado, decidiram
liquidar o garoto. A investigação do assassinato mostrou detalhes
repugnantes. Enquanto a mãe esquartejava a criança, Kacyla preparava a churrasqueira onde partes do corpo seriam queimadas.
Rosana também arrancou a pele do rosto de Rhuan e tentou retirar
com uma faca seus glóbulos oculares. Finalmente, o menino levou
uma dúzia de facadas da mãe e foi decapitado – ainda com sinais
vitais. Como não conseguiram desaparecer com o corpo na churrasqueira, as mulheres distribuíram partes em mochilas, encontradas em bueiros e nos arredores da casa. (Fernando Fabrinni, em
Dom Total.com, 14/06/19).”
ENFIM, meu Senhor e meu Deus, exclamou Castro Alves (ante
o horror acontecido com os escravos no Navio Negreiro): onde estás que não me respondes?
- Eu sei Senhor, tu deste o dom da liberdade ao ser humano!
Mas, por que tanta maldade com uma inocente e indefesa criança?
A Constituição brasileira não aprova a pena de morte. O que
esta mãe merece, certamente, seria a prisão perpétua, também ausente de nossa lei maior. A impunidade não pode prosperar no caso
dessa desnaturada mãe e sua amiga íntima. Os benefícios da lei
não deverão ser aplicados em casos como este, porque extrapolam
a compreensão e a piedade humanas. Espera-se que a justiça não
feche os olhos, ocultando um crime desta natureza, e o modo como
foi praticado. A punição deve ser exemplar!

Aviso de Julgamento da Proposta e
Habilitação – O SAAE de Itabirito torna
público que realizou abertura da Proposta e Habilitação do Processo Licitatório
nº086/2019, na modalidade de Pregão Presencial nº049/2019 Objeto: contratação de
empresa especializada em locação de retro
escavadeira com operador e locação de um
caminhão tipo basculante com operador,
para prestação de serviço no município de
Itabirito-MG, conforme especificações do
anexo I, do Edital, Empresa Vencedora e
Habilitada: Itabirito Edificações e Serviços LTDA, perfazendo um valor total de
R$25.755,00 (Vinte e cinco mil setecentos
e cinquenta e cinco reais), Itabirito / MG,
24/06/2019 – Eng.º Wagner José Silva Melillo, Diretor Presidente do SAAE.
Extrato do Contrato para Locação de
Retroescavadeira. Referência: Processo
Licitatório nº086/2019, na modalidade
Pregão Presencial nº049/2019, Contratante: Serviço Autônomo de Saneamento
Básico de Itabirito-MG. Empresa Contratada: Itabirito Edificações e Serviços LTDA.
Objeto: contratação de empresa especializada em locação de retro escavadeira com
operador e locação de um caminhão tipo
basculante com operador, para prestação de
serviço no município de Itabirito-MG, conforme especificações do anexo I, do Edital,
Valor Total Deste Contrato: R$25.755,00
(Vinte e cinco mil setecentos e cinquenta e
cinco reais), Forma de pagamento: conforme edital. Vigência: Até 31/12/2019. Dotação Orçamentária: Operações e Manut. em
Abast. de Água nas Sedes Urbanas. 17 512
1701 4001 33.90.39.00. e Operações e Manut. em Esgot. Sanit. nas Sedes Urbanas. 17

512 1702 4002 33.90.39.00. Data da assinatura do contrato: 24/06/2019. 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
nº087/2019, na modalidade de Pregão
Presencial nº050/2019 Objeto: contratação
de empresa especializada no fornecimento
de concreto usinado, com fornecimento do
transporte e bombeamento do material, a
fim de atender as necessidades do SAAE Serviço Autônomo de Saneamento Básico
de Itabirito-MG, conforme especificações
do anexo I do Edital, Empresa Vencedora
e Habilitada: Concretominas Indústria e
Comércio LTDA EPP, perfazendo um valor
total de R$33.120,00 (Trinta e três mil cento
e vinte reais), Itabirito / MG, 25/06/2019 –
Eng.º Wagner José Silva Melillo, Diretor
Presidente do SAAE.
Extrato do Contrato para Prestação de
Serviço de Fornecimento de Concreto
Usinado. Referência: Processo Licitatório nº087/2019, na modalidade Pregão
Presencial nº050/2019, Contratante: Serviço Autônomo de Saneamento Básico
de Itabirito-MG. Empresa Contratada:
Concretominas Indústria e Comércio LTDA EPP. Objeto: Contratação de empresa
especializada no fornecimento de Concreto
usinado, com fornecimento do transporte e
bombeamento do material, a fim de atender
as necessidades do SAAE - Serviço Autônomo de Saneamento Básico de Itabirito-MG, conforme especificações do anexo
I do Edital, Valor Total Deste Contrato:
R$33.120,00 (Trinta e três mil cento e vinte reais), Forma de pagamento: conforme
edital. Vigência: Até 31/12/2019. Dotação
Orçamentária: Op. Manut. Ações de Gestão Adm. Geral SAAE: 17 512 1711 4.030
44.90.30.00. Data da assinatura do contrato:
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MEIO AMBIENTE: Canudos e copos de
plástico na mira de PLs aprovados pela
Câmara de Itabirito
Dois projetos de lei de cunho ambiental (PLs 26/2019 e 35/2019) foram
aprovados unanimemente pelos vereadores de Itabirito. Dois dos maiores
poluidores do planeta em discussão:
copos e canudos de plásticos, ambos
do tipo descartáveis.
Um dos projetos tem a intenção
de proibir que servidores usem copos
de plástico em repartições públicas
(UPA, UBSs, Prefeitura e Câmara, por
exemplo). O outro quer proibir o uso
de canudinhos em bares e restaurantes
de Itabirito, bem como em empresas
públicas. Todavia, supermercados e
distribuidoras continuarão vendendo
canudinhos. E os usuários das repartições públicas (aqueles que não são
servidores) terão copos de plásticos à
disposição. Neste último caso, trata-se
de uma questão de higiene.
Os dois projetos são de autoria do
vereador Léo do Social (PRP) e aguardam pela sanção ou veto do prefeito
Arnaldo dos Santos (MDB), uma vez
que já foram aprovados em redação
final na Câmara.
“Itabirito precisa estar de acordo

Vereador Leo do Social propõem abolir uso de
copos plásticos e canudos
com a tendência mundial de respeito
mo a massa de macarrão, por exemao planeta. Cidades como São Pauplo. Hoje em dia, milhões de animais
lo, Rio de Janeiro e Florianópolis já
marinhos morrem ou ficam doentes
criaram leis para copos descartáveis
ao ingerir materiais plásticos que são
e canudos. No caso dos canudinhos,
lançados nos mares direta ou indiretao ideal é que sejam usados produtos
mente (quando jogados nos rios). Isso
feitos com materiais recicláveis, cotem de acabar!”, disse Léo.

Tribunal determina devolução de mais de R$16
milhões por uso indevido de recursos da Cfem

de Figueiredo Silva (Cultura e Turismo) em R$ 3,9 milhões; • Octávio João
Silva Baeta (Obras e Serviços) em R$
2,2 milhões; • Carmem Lúcia Santiago
de Miranda (Comunicação Social) em
R$ 125 mil; • Sanders Jones de Assis
(Desenvolvimento Econômico) em
R$ 267 mil; • Jussara do Carmo Vieira
(Assistência Social) em R$ 24,9 mil; •
Alessandro Rohlfs Massaini (Esportes e
Lazer) em R$ 168 mil; • Artidório Pereira Senem (Segurança e Trânsito) em R$
681 mil; • Marília de Toledo (Fazenda)
em R$ 193 mil; • João Batista dos Reis
Alves (Assessor Jurídico) em R$ 59,7
mil; • Antônio Neto de Avelar (Agricultura, Pecuária e Abastecimento) em R$
47,7 mil; • Lúcio Flávio Rodrigues Bastos (Obras e Serviços) em R$ 83,6 mil;
• Sebastião Antônio da Silva (Chefe de
Gabinete) em R$ 110 mil.
O TCE determinou ainda que o atual
prefeito envie um projeto de lei à Câmara
Municipal, no prazo de 180 dias, “com
o objetivo de criar um fundo específico
para recebimento e gerenciamento
da compensação financeira e regu25/06/2019. Wagner José Silva Melillo, DiBruno Neves Vignoli, por determinação do Conselho Municipal de
lamente a sua aplicação”, bem coretor Presidente do SAAE.
Desenvolvimento Sustentável e Melhoria Ambiente – CODEMA,
Aviso de Julgamento da Proposta e Habimo a “emissão de recomendação ao
litação – O SAAE de Itabirito torna público
torna público que solicitou, através do Processo nº 6017/2019, LAS,
atual prefeito de Itabirito para que
que realizou abertura da Proposta e HabiliLicença Ambiental Simplificada para atividade G-01-03-1 Cultuse abstenha de utilizar recursos da
tação do Processo Licitatório nº088/2019,
ras anuais, semiperenes e perenes, silvicultura e cultivos agrossilviCfem em despesas indevidas, nos
na modalidade de Pregão Presencial
pastoris, exceto horticultura no endereço Estrada Real, s/nº. Parte da
termos da fundamentação desta
nº051/2019 S.R.P. nº019/2019 Objeto:
Fazenda Santa Cecília, Acuruí – ITABIRITO/MG
proposta de voto”.
Registro de preço para futura e eventual
Prefeitura se posiciona
contratação de empresa especializada em
A prefeitura de Itabirito divulrealização de serviços na área de hidrogeoAUTO POSTO PONTO FORTE LTDA., por determinação do
gou nota onde contesta a determilogia, para elaboração de relatório técnico,
Conselho Municipal de Desenvolvimento Sustentável e Melhoria
com intuito de obtenção de outorga de água
nação na quinta-feira, 27/06:
do Ambiente – CODEMA torna público que solicitou através do
subterrânea para poços tubulares localiza“A Prefeitura de Itabirito esProcesso nº 2978/2019 Licença Ambiental Simplificada para as
dos nas zonas rurais e urbana de Itabirito
clarece os fatos divulgados refeatividades
de
Painel
Eletrônico
de
Publicidade,
no
endereço
Rua
– MG, e também mão-de-obra especialirentes à decisão administrativa do
Ana Maria Teixeira, nº 26, Bairro Santa Efigênia do Município de
zada na avaliação, análise e interpretação
Tribunal de Contas do Estado de
Itabirito/MG.
de informações específicas de nível d’água
Minas Gerais (TCE/MG) que ene vazões em nascentes do aquífero constituído pelas formações ferríferas, sendo os O Serviço Autônomo de Saneamento Básico – SAAE – Torna Publico o Extrato da tendeu como irregular a aplicação
dados da rede de monitoramento ambiental Ata nº017/2019 - Registro de Preço 019/2019 - Processo Licitatório nº088/2019 – Pre- da Compensação Financeira pela
da UTA do SAAE, conforme especificações gão Presencial nº051/2019 – Objeto: Registro de preço para futura e eventual contratação Exploração de Recursos Minerais
do anexo I, do Edital, Empresa Vencedora de empresa especializada em realização de serviços na área de hidrogeologia, para elabora- (CFEM) - imposto do minério.
e Habilitada: Block Engenharia e Constru- ção de relatório técnico, com intuito de obtenção de outorga de água subterrânea para poços
Os investimentos foram reações EIRELLI, perfazendo um valor total tubulares localizados nas zonas rurais e urbana de Itabirito – MG, e também mão-de-o- lizados em benefício da populade R$133.080,00 (Cento e trinta e três mil bra especializada na avaliação, análise e interpretação de informações específicas de nível ção para melhorar a educação, a
e oitenta reais), Itabirito / MG, 26/06/2019 d’água e vazões em nascentes do aquífero constituído pelas formações ferríferas, sendo os diversificação econômica e meio
– Eng.º Wagner José Silva Melillo, Diretor dados da rede de monitoramento ambiental da UTA do SAAE, conforme especificações do
ambiente, conforme determina a
Presidente do SAAE.
anexo I, do Edital, Fornecedor e Relação do serviço segue planilha abaixo:
Lei 7.990/1989, além de investiFornecedor: Block Engenharia e Construções EIRELLI - CNPJ: 21.549.432/0001-26
mentos em cultura, esporte e asOp. Manut. Ações de Gestão Adm Geral Saae - 17 512 1711 4.030 33.90.39.00 - Empresa Contratada - Bloch Engenharia
sistência social. O município e a
população não tiveram qualquer
Item Especificação
Unid Qtde Valor
Valor Total
prejuízo, sendo injusto determiUnit.
nar ressarcimento, e, por isso, já
1
Prestação de Serviço de Elaboração de Documentos para os Processos de
un.
10
6.900,00 69.000,00
está sendo preparado recurso para
Outorga:
reverter a situação. Os secretários
2
Análise de Dados de Monitoramento: Emissão de relatório técnico mensal,
mês
12
5.340,00 64.080,00
municipais agiram corretamente e
com a análise minuciosa dos dados da Rede de Monitoramento Ambiental
dentro da lei, prova disso é que as
da UTA do Saae; Emissão de art. do Profissional Qualificado, conforme
Contas da Prefeitura dos anos de
Solicitação do Órgão Ambiental.
2013 até 2016 já foram aprovadas
Valor Total: R$133.080,00
pelo próprio Tribunal de Contas e
A íntegra da ata encontra-se disponível no Departamento de Licitações, Compras e Contratos. Homologação e Ratificação: 26/06/2019. pela Câmara de Vereadores”.
A Primeira Câmara do Tribunal
de Contas do Estado de Minas Gerais
(TCE-MG) em sessão de 18 de junho,
determinou que diversos secretários e
ex-secretários municipais da Prefeitura
de Itabirito façam o ressarcimento de
R$ 16,4 milhões ao erário municipal
por uso indevido de recursos da Compensação Financeira pela Exploração de
Recursos Minerais (Cfem) em 2013. A
Corte de Contas ainda aplicou multas
que somam R$ 87 mil aos então gestores. A Cfem é uma compensação paga
pela utilização econômica dos recursos
minerais em seus respectivos territórios,
e deve ser aplicada apenas em projetos
que, direta ou indiretamente, revertam
em benefícios para a comunidade local,
na forma de melhoria da infraestrutura,
da qualidade ambiental, da saúde e da
educação.
Em sua proposta de voto, o relator do processo de Auditoria número
951.424, conselheiro substituto Adonias Monteiro, ressaltou as aplicações

equivocadas dos recursos da Cfem pelo
município de Itabirito, tais como pagamentos de dívidas e juros, impressões
de carnês de IPTU, acordos judiciais
para pagamentos de aluguéis vencidos
e despesas correntes do município não
atreladas à finalidade para a qual foi
criada. Em seu voto, o conselheiro José
Alves Viana decidiu pelo ressarcimento
dos valores aplicados de forma irregular.
“Inúmeros foram os usos inadequados
dessa fonte preciosa e temporária de recursos que em nada contribuíram para o
ressarcimento da fauna e da flora devastada, nem para o desenvolvimento local
voltado à sustentabilidade do município
em matéria ambiental”.
Desta forma, a Primeira Câmara do
TCEMG determinou o ressarcimento
ao erário municipal dos valores, sendo
cada secretário responsável pela devolução referente aos gastos irregulares
feitos por sua pasta, sendo:
• Valdir José de Morais (Administração) em R$ 8,3 milhões; • Ubiraney

Elson
Cruz

NOTAS
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cogumelo2005@yahoo.com.br

Padroeira: Quis o destino que o mês consagrado à Padroeira Nossa Senhora da Boa Viagem
fosse o tempo ideal para que os eleitores voltassem às urnas com o propósito de escolher um
novo prefeito. O TRE marcou para o dia 04 de agosto. Os pré-candidatos se movimentam neste fim de semana no preparativos para
escolhas, registros etc. Através das orações pedimos sabedoria para
desta vez, elegermos um prefeito e vice afinado com os anseios da
população, colocando o fim a uma crise financeira e moral. Itabirito
merece gestores confiáveis.
60 anos: Lideranças se preparam para comemorar os 60 anos da
criação da Paróquia de São Sebastiao, legado do saudoso Padre
Adelmo Ferreira da Silva, que com o apoio da sociedade construiu
a bela matriz. Um evento histórico que deverá reunir fiéis de toda a
região. Aguardem a programação.
Beco do Rato: Confirmado, Beco do Rato apresenta o Samba do
Porco dia 10 de agosto, no sítio de Tião Cabeção. O evento conta
com atrações como Fernando Procópio, Pirulito da Vila dentre outros. Ingressos 15 e 30 reais; evento será realizado de 19 a zero hora.
Em recuperação: O médico ginecologista e obstetra Gilberto Bastos (Dr. Gilbertinho) discípulo do saudoso Dr. Hélio Ferreira Bastos,
se recupera bem de uma cirurgia. A cidade torce pelo breve regresso
ao nosso convívio, considerando que Dr. Gilbertinho (Juca) é gente
querida e admirada em nossa sociedade.
Atrações: O cantor Tuika de Itabirito, o conjunto Dupla Face e a
famosa quadrilha Pé de Serra, da capital, são atrações nas festividades em honra ao Padroeiro Santo Antônio, na grande Glaura, dia 14
de julho. O evento marca também o primeiro festival gastronômico
daquele charmoso distrito. Fique atento!
Curtinhas: *Para marcar o dia de São Pedro, o presidente do União,
Marcelo Bicão, está preparando uma tarde esportiva. *Mostrando
carinho e preocupação com os nossos velhinhos, muitos já aderiram
ao projeto de doações através das contas do SAAE, informe-se pelo
tel. 3561-1151. *Os escoteiros Cata Branca estão com uma série de
eventos programados, conheça de perto a importância deste trabalho
para a formação da cidadania de nossos jovens. *Sucesso nas comemorações de 50 anos do Lions Club de Itabirito que têm Welby Gurgel como novo presidente. *Depois da Copa América as emoções
tem endereço certo: Toca da Raposa.
Por onde anda? Giovanni Donada Melillo, filho do ex-prefeito
Gastão Melillo. Empresário bem sucedido e que mostrou seu valor
e competência como vice-prefeito e posteriormente, secretário de
Desenvolvimento Econômico, trazendo grandes conquistas para a
cidade. Sempre cordial e participativo, Giovane Donada Melillo é
gente de expressão na região dos Inconfidentes.
Para refletir: A cultura forma sábios; a educação, homens. (Louis
Bonald)
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Itabirito ganha
Apac e terá
84 vagas para
regimes fechado,
semiaberto e
aberto

A Secretaria de Administração Prisional do
Governo de Minas Gerais inaugurou na segunda-feira (24) a nova Associação de Proteção e
Assistência aos Condenados (Apac) de Itabirito.
A unidade recebeu o nome do criador do método,
Mário Ottoboni, e oferece 84 vagas destinadas ao
público masculino para regimes fechado, semiaberto e aberto.
A Apac de Itabirito vai funcionar no espaço
do Centro de Reintegração Social (CRS). O método Apac prevê um sistema mais humanizado
para cumprimento da pena, como destacou o
presidente do Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJMG), desembargador Nelson Missias de
Morais, na cerimônia de inauguração. “É de extrema importância o envolvimento da sociedade
e da família do recuperando. Precisamos de mais
amor entre as pessoas, mais humanidade. De nada adianta encarcerar quem cometeu um delito e
não recuperar essa pessoa”, enfatizou o desembargador.
Em entrevista ao TJMG, o diretor do foro de
Itabirito, juiz Antônio Francisco Gonçalves, titular da 2ª Vara Cível, Criminal e de Execuções Penais, ressaltou que a Apac é uma grande conquista
para a cidade. “Ela é fruto de uma luta de mais de
20 anos de tentativa de melhorar as condições dos
presos na comarca”, declarou. Como a cidade não
conta mais com um presídio, para o juiz Antônio
Francisco, a medida vai atender a uma demanda
das famílias dos recuperandos, que estarão mais
próximos para visitação.
O presídio se encontra fechado devido ao
alerta máximo para um possível risco de rompimento das barragens Forquilhas I e III, da Vale,
que estão localizadas em Ouro Preto.
O espaço Apac Itabirito
A obra contou com mais de R$2 milhões de
investimento e oferece 40 vagas para o regime
fechado com espaços para laborterapia e sala de
aula; 28 para o semiaberto com espaços destinados para oficina, sala de aula, padaria, biblioteca,
horta e ainda com disponibilidade física para a
criação de outras estruturas; e 16 para o aberto.
O espaço conta ainda com área administrativa, farmácia, setor jurídico, setor financeiro e espaços para atendimento à família e atendimento
técnico. Os consultórios médico e odontológico
40 anos: A equipe de profissionais da contabilidade Itabirito
são comuns aos três regimes.
comemorou os 40 anos de implantação. Nestas décadas, a
O Centro de Reintegração Social (CRS) Máequipe presidida por Edson Marcelino de Assis prestou relerio Ottoboni está localizado no Marzagão e foi
vantes serviços a nossa comunidade, sendo homenageado
construído em um terreno de quase 4,5 metros
por diversas vezes no Legislativo Municipal e entidades de
quadrados, com uma área coberta total de cerca
classe. A equipe, além de assessoria à empresários, produde 1,8 metros quadrados. Essa nova unidade sotores rurais e ao cidadão comum, contribui sobremaneira na
ma-se a outras duas Apacs da 3ª Região Integrada
preparação e formação de mão de obra. Contabilidade Itabirito
de Segurança Pública (Risp) – de Nova Lima e de
é parte da história da cidade encanto.
Santa Luzia. Ao todo, passam a ser 376 vagas em
CRSs na região. Segundo dados do TJMG, Minas Gerais é o estado que mais possui Apacs, com 86 unidades do tipo. Desse total,
45 mantêm convênio com o Governo do Estado, sendo seis em construção e 38 para manutenção de despesas, totalizando 3.708
vagas mantidas com verbas estaduais.
Apac - O método Apac foi criado em 1972, pelo advogado e jornalista Mário Ottoboni, com o objetivo de promover a humanização das prisões, sem perder de vista a finalidade punitiva da pena. O modelo auxilia na execução penal e na administração do
cumprimento das penas privativas de liberdade dos regimes fechado, semiaberto e aberto. O trabalho da Apac baseia-se em um
método que se destaca pela corresponsabilidade do preso em sua recuperação, pelo envolvimento e colaboração dos familiares dos
presos e pela solidariedade e disciplina para reciclar valores e desenvolver habilidades profissionais dos condenados. De acordo
com o TJMG, enquanto no sistema convencional 75% a 85% dos detentos voltam a cometer crimes, na Apac esse percentual não
chega a 15%. 			
Por Michelle Borges
Cecília Pederzoli
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R. Dr. Eurico Rodrigues, 721 - Praia/ITABIRITO

Matrículas
Abertas

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

O BERRO DO
BODE ZÉ

Molecagem
imperdoável!

Em nível individual, há o consenso em torno do princípio de que
ninguém está obrigado a prometer, mas se promete, está obrigado
a cumprir. É uma questão de educação, de lealdade, até de honestidade para consigo próprio, a despeito de quaisquer dificuldades,
que uma pessoa cumpra seus compromissos junto a outrem. Deixem-se fora disso os compromissos de negócios, regidos por leis,
decretos, regulamentos e outros mandamentos oficiais, amparados
pela Justiça. Fala-se aqui tão somente da relação indivíduo a indivíduo, em seus tratos do dia-a-dia, que merecem consideração, de
par a par, como se negócios fossem; é o que determina o conceito
de civilidade. Transpondo-se para o plano coletivo, tratos e promessas desaparecem mas existem os costumes adquiridos, mantidos
ano após ano, convertendo-se em tradição e, por isso, usados como chamariz na chamada aos visitantes, que podem contribuir para
o desenvolvimento da economia local. É o que Ouro Preto fez, e
muito bem, a partir de 1963, quando resgatou do período colonial a
tradição dos tapetes de flores, nas festas religiosas. O que se fez,
em 1963, em homenagem especial à Padroeira do Pilar, passou a
se repetir, ano após ano, nas procissões da Ressureição (Páscoa)
e de Corpus Christi, ocasiões em que o povo local e centenas de
turistas se maravilhavam com a manifestação artística em apoio à
fé. Nas festividades de Corpus Christi deste ano, por meio de um
grupo, que se revela contra Ouro Preto e contra o povo ouro-pretano, quebrou-se de forma desrespeitosa a bela tradição, quando
o trabalho foi abandonado incompleto, ou mal feito, sem falar em
manifestação de cunho político, totalmente à revelia do sentimento
de fé do povo, que teve início nas últimas procissões do gênero, em
anos anteriores. Para completar o desserviço e insulto a todos que
compareceram ao dito evento religioso, restos de material (serragem de madeira) não empregado foram largados no meio da rua
ou amontoados nos passeios, causando transtornos aos participantes da procissão. Independentemente de quaisquer motivos,
que possam ter acalentado os (i)responsáveis, o comportamento
foi lamentável, injustificável e revoltante. O comportamento deseducado, desrespeitoso, desleal e indigno de cidadãos de qualquer cor
partidária, causou estranheza a visitantes e constrangimento aos
ouro-pretanos conscientes de suas responsabilidades como anfitriões. Foi uma molecagem imperdoável! Saudades da voz do Pilar
que, há dez anos, se calou!

Restaurante e Churrascaria PEDROSA

Dona Sônia
De 2ª a sábado,

com prato comercial

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

Audiência pública sobre
poluição sonora em Ouro Preto
Essa semana, o Vereador Geraldo Mendes (PCdoB) encaminhou à Câmara Municipal de Ouro preto
(CMOP) solicitação
para realização de uma
audiência pública, com
o tema “Poluição sonora e perturbação do
sossego: Oportunidade de Melhora”, a ser
realizada no dia 15 de
julho, as 18h, no Plenário da CMOP.
Segundo o vereador a audiência pública foi um encaminhamento retirado de uma reunião chamada pela Força Associativa dos Moradores de
Ouro Preto (FAMOP), ocorrida no dia 4 de abril, no Pró-Melhoramentos
(Bauxita), com a presença de presidentes de associações de moradores da
cidade, bem como, membros da comunidade, onde relataram os casos de
poluição sonora, majoritariamente produzido por repúblicas estudantis.
Importante destacar, que são reclamações constantes e que o município já possui uma sobre o tema (Lei do Silêncio), criada em 2006 e modificada em 2011, com o número 111/ 2011, e também uma resolução do
Ministério Público (MP), já que poluição sonora é classificada como um
crime ambiental, como também, gera perturbação do sono que comprovadamente traz malefícios a saúde. A recomendação do MP, considera
as peculiaridades do sistema de repúblicas da cidade, mas destacando a
importância do cumprimento das legislações pertinentes ao crime de perturbação do silêncio.
Para Geraldo Mendes: “De acordo com a legislação, alguns casos de
denúncia são encaminhados, porém ainda existe uma ineficiência, no sentido de permanecerem os casos de perturbação do silêncio, sendo assim
necessário um espaço de resolução pública, onde haja diálogo entre a população e os estudantes, de forma a resolver o problema”.
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Antigo depósito de rejeitos em
Ouro Preto será transformado
em espaço de lazer
A empresa Novelis vai recuperar a área e construir um espaço
de lazer. Os três bairros incluídos
na remediação contarão também
com melhorias promovidas pela
14ª Edição da Prefeitura Itinerante.
Na terça-feira, dia 18, a Prefeitura de Ouro Preto promoveu uma
reunião da Novelis com a população ouro-pretana na qual foram
repassados detalhes sobre as obras
de remediação ambiental que a
empresa realizará no Lago do Azedo. A área que engloba partes dos
bairros Nossa Senhora de Lourdes, Jardim Alvorada e Vila São
José está desativada desde 1974 e
foi local de disposição de rejeitos
provenientes da fabricação de alumina da fábrica de Saramenha.
Será realizada a terraplanagem, impermeabilização, drenagem e contenção das margens do
córrego. As obras terão início na
próxima segunda-feira com a supressão e resgate de fauna para
execução de desmatamento e destocamento. A previsão é de doze
meses de duração e replantio de
6.900 árvores.

Ane Souz

Prefeito Júlio Pimenta em reunião com moradores e Novelis

O prefeito Júlio Pimenta informou que a área será transformada em um espaço de lazer, o qual
contará com uma quadra, pista de
skate, área de caminhada e contemplação. Ele explicou que a revitalização dos bairros é um sonho
antigo dos moradores. “Fizemos a
reunião com a presença dos mora-

dores, agradecemos à Novelis pela
responsabilidade e vamos também
realizar a Prefeitura Itinerantes nesses três bairros a partir de agosto”.
Todas as obras possuem licença ambiental e foram planejadas da
melhor maneira possível para recuperar o espaço e contribuir para segurança e bem estar da população.

