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Marianense é destaque na redação
do Enem com NOTA MIL
Pedro Ferreira

Ouro Preto se despede
de Efigênia Carabina

No início da semana Ouro Preto sentiu mais uma perda irreparável. Na madrugada
do domingo (20) Efigênia Carabina, personalidade muito querida na cidade, faleceu
por problemas de saúde.
Efigênia nasceu em Ouro Preto no 21 de abril de 1947, e atuou como conselheira
tutelar e conselheira de saúde. Também foi mentora para a construção da APAE Ouro Preto e idealizadora da Associação Comunitária de Deficientes. Efigênia também
participou da primeira luta em favor das mulheres na cidade. Foi líder comunitária por
mais de 40 anos e presidente do Movimento Negro Jair Afonso Inácio. Efigênia foi
sambista, cantora, compositora e madrinha vitalícia dos carnavais de Ouro Preto.
Durante o domingo e a madrugada de segunda, o corpo de Efigênia foi velado
na Capela Velório da cidade, e logo cedo foi encaminhado para a Câmara Municipal,
onde foi realizada uma linda e emocionante homenagem. Por volta das 10h, o cortejo
saiu no carro do Corpo de Bombeiros para o Cemitério da Igreja de São José, onde o
corpo foi sepultado.
A equipe do Jornal O LIBERAL sente a morte de Efigênia e se solidariza com os
amigos e familiares neste momento de dor.

Em uma noite animada e com
grande participação da população,
a Prefeitura de Itabirito lançou oficialmente a programação do carnaval 2019, o Itabirito Folia. O evento
de lançamento aconteceu na quarta-feira (23) no Mercado Municipal.
O secretário de Cultura de Itabirito, Ubiraney de Figueiredo, afir-

O Instituto Nacional de Estudos e
Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) divulgou na sexta-feira (18)
as notas do Exame Nacional do Ensino
Médio (Enem) 2018. De acordo com a
instituição, das 55 redações que atingiram a nota máxima, mil pontos, 42 foram escritas por mulheres. Uma delas
é a marianense Laura Elisa Araújo, de
18 anos.
Mais de 4 milhões de pessoas fizeram a prova do Enem no final do ano
passado. De acordo com levantamento do perfil dos candidatos, divulgado
pelo Inep na segunda-feira (21) os estados de Minas Gerais ou do Rio de Janeiro, com média de 18 anos de idade,
compõem o perfil predominante entre
os participantes com nota máxima na
redação, que teve como tema “Manipulação do comportamento do usuário
pelo controle de dados na internet”. No
total, as mulheres representaram 76%
dos que tiraram a nota máxima na redação. Laura conta como se sentiu fazendo parte desse índice. “Fiquei imensamente feliz por fazer parte desses 55
estudantes que tiraram nota mil, ainda
mais feliz por saber que foram 42 mulheres. A gente sabe que há um atraso
em relação a educação e nós mulheres
estamos conquistando o nosso espaço e
vamos conquistar ainda mais, tanto na
educação, pois estamos mostrando que
somos excelentes, quanto no mercado
de trabalho, onde ainda há muita desigualdade. Nós vamos conseguir lutar e
superar tudo isso”, enfatiza.
O objetivo da estudante é cursar
medicina na Universidade Federal de
Minas Gerais (UFMG). Ela falou da
sua dedicação e como foi a preparação.
“Eu comecei minha preparação em

abril do ano passado, assim que me formei no IFMG de Ouro Preto. Fiz cursinho em Ouro Preto e aulas particulares
em Mariana. Além do apoio do professor de cursinho e do professor de redação, que foram essenciais para desenvolver esse conhecimento, eu busquei
ler bastante e me atualizar em diversas
disciplinas que são importantes para a
gente conseguir argumentar, independente do tema escolhido”, revela.
Destaque nas Olimpíadas de 2016
Durante seus estudos no IFMG,
Laura participou de concurso promovido pelo Ministério da Educação, em
parceria com a União Nacional dos
Dirigentes Municipais de Educação e
o Conselho Nacional dos Secretários
Estaduais de Educação, e foi escolhida
para ser uma das condutoras da Tocha
Olímpica na cidade de Ouro Preto.
A seleção envolveu alunos do Ensino
Fundamental e do Ensino Médio nos
municípios por onde passou a Chama
Olímpica.
Inscrições
Quem fez o Enem 2018, tem até
essa sexta (25) para se inscrever no
Sistema de Seleção Unificada (SISU)
que vai ofertar, no primeiro semestre
do ano, mais de 235 mil vagas nas Universidades Públicas do País.
Além de disputar às vagas do SISU, os participantes do Enem podem
concorrer a bolsas em instituições privadas, pelo Programa Universidade
para Todos (PROUNI) e participar do
Fundo de Financiamento Estudantil
(Fies). As inscrições para o Prouni, que
oferece bolsas de estudo integrais e parciais em instituições de ensino superior
privadas, serão abertas na terça-feira
(29) e vão até o dia 1º de fevereiro.

Itabirito apresenta
sua folia de carnaval
mou que, neste ano, a festa será em
horário determinado, criando um
ambiente mais familiar. “O carnaval vai ter programação de 11h às
24h. Queremos voltar ao tradicional
carnaval de rua, com programação
voltada para toda família e com
maior segurança”, enfatizou o secretário.

Ainda haverá a presença de
trios, mas sem circuito específico.
Na ocasião foi lançada também a
programação do Samba de Boteco,
que acontece de 8 a 17 de fevereiro.
Já o Itabirito Folia acontece de 27
de fevereiro a 5 de março. A programação completa em www.itabirito.
mg.gov.br
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Evite acidentes com animais
peçonhentos neste verão
Acidentes com os animais peçonhentos são mais comuns nos meses de verão, devido ao calor, umidade e período de reprodução. Manter a higiene e limpeza também
é fundamental, uma vez que lixo e entulhos podem servir
de abrigo para muitos destes animais, além de funcionarem
como chamariz para alimentação. Moradores de área rural e
trabalhadores da agricultura não podem deixar de usar luvas
e botas ao entrar em matas ou plantações.
Os animais peçonhentos que mais causam acidentes no
Brasil são: serpentes, escorpiões, aranhas, mariposas e suas
larvas, abelhas, formigas, vespas, besouros, lacraias e peixes.
Veja algumas dicas:
- examinar calçados, roupas pessoais, de cama e banho,
antes de usá-las;
- afastar camas das paredes e evitar pendurar roupas fora
de armários;
- não acumular entulhos e materiais de construção;
- limpar regularmente móveis, cortinas, quadros, cantos
de parede;
- vedar frestas e buracos em paredes, assoalhos, forros,
rodapés, portas janelas e ralos;
- manter limpos os locais próximos das casas, jardins,
quintais, paióis e celeiros;
- no amanhecer e no entardecer, evitar a aproximação da
vegetação muito próxima
ao chão, gramados ou até
mesmo jardins, pois é nesse momento que serpentes
estão em maior atividade.
- não mexer em colCARTÓRIO 2º SUBDISTRITO
DE OURO PRETO - MG , Antônio
meias e vespeiros. Caso
Dias (Antigo Cartório da Rua Nova).
estejam em áreas de risco
Telefax: (31)3552-2508. Oficial: Bel.
de acidente, contatar a auCássio Luiz de Lima - R. Barão de Catoridade local competente
margos,126, Centro, Sala 09 - Piso 02.
Faz saber que pretendem casar:
para a remoção.

- inspecionar calçados, roupas, toalhas de banho e de rosto, roupas de cama, panos de chão e tapetes antes de usá-los.
- controlar roedores existentes na área e combater insetos, principalmente baratas (são alimentos para escorpiões e
aranhas).
- caso encontre um animal peçonhento, afaste-se com
cuidado e evite assustá-lo ou tocá-lo, mesmo que pareça
morto, e procure a autoridade de saúde local para orientações.
Em caso de acidente com animais peçonhentos, procure
atendimento médico imediatamente – UPA ou Santa Casa.
Atenção - Não faça, em hipótese alguma, torniquete ou
garrete; não fure, corte, esprema ou faça sucção no local da
picada; não coloque folhas, pó de café, pomadas, fumo ou
urina no local da picada; não tome nem aplique bebidas alcoólicas no local.

PROCLAMAS
DE CASAMENTO

89,3 FM

Ouro Preto

Av. JK,16-4º andar, Ed. Higia - Bauxita/Ouro Preto

GUSTAVO DE CASTRO SILVA
VERSIANI PASSOS, brasileiro, solteiro, engenheiro metalurgista, natural
de Belo Horizonte-MG, nascido a
31/03/91, filho de Philipe Duval Versiani Passos e Yara Maria de Castro Silva Passos e CINTHIA GOMES DOS
REIS, brasileira, solteira, arquiteta e
urbanista, natural de Mariana-MG,
nascida a 30/01/91, filha de José Amarante dos Reis e Margacil Gomes dos
Reis; Ambos residentes nesta cidade;
WENDERSONN PALAZZI MAXIMIANO, brasileiro, solteiro, designer gráfico, natural de Mariana-MG,
nascido a 21/06/92, filho de Valmir
Aparecido Maximiano e Jane Sabino
Palazzi Maximiano e CÍNTIA TAYNARA BRUM ALVES, brasileira,
solteira, gestora qualidade, natural de
Ouro Preto-MG, nascida a 26/10/94,
filha de Lúcio Humberto José Alves e
Glorinha Brum Alves; Ambos residentes neste subdistrito;
RAFAEL LUÍS DA SILVA, brasileiro, solteiro, açougueiro, natural de
Ouro Preto-MG, nascido a 15/03/96,
filho de Reinaldo Luis da Silva e
Heloisa Angélica Coelho e SARAH
GABRIELLA MOREIRA MAPA
DA SILVA, brasileira, solteira, doméstica, natural de São Paulo-SP, nascida
a 17/11/97, filha de Quintino Moreira
da Silva e Sônia Maria Mapa; Ambos
residentes nesta cidade;
STARLING BATISTA RUFO, brasileiro, solteiro, empresário, natural de
Ponte Nova-MG, nascido a 26/10/92,
filho de Francisco Rufo Sobrinho e
Maria Rosângela Batista Rufo e LUANA CRISTINA XAVIER CAMPIDELI, brasileira, solteira, estudante,
natural de Ouro Preto-MG, nascida
a 18/12/92, filha de Adauto Ramos
Campideli e Janaina Aparecida Xavier;
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,22 de janeiro de 2019.
(a)Cássio Luiz de Lima
Oficial Titular

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

@evobikeshop
(31) 98433.0988

@evobikeshop
(31) 3553-2074

R. Santo Antº Leite, 20/loja 3-Cachoeira do Campo

PROVÍNCIA
SOCIAL
98,7 FM
Nova onda, sintonize agora

A Rádio de Ouro Preto
(31)
(31)

3551.4330
3551.3189

Financiamentos:
Banco do Brasil - CEF
Convênios: Assufop,
Assetfop, Visa e Mastercard

à vista no
dinheiro ou
cartão de
débito

Trabalhamos com a linha completa de padrão Cemig
*Aquecedor Solar *Tintas *Pisos
R. Pref. Washington Dias, 180 (ao lado
do Campo da Barra)
OURO PRETO
(31) 3551.2155

-

www.provinciafm.com.br

Ao vivo na rede!

Ouça a Rádio

Ouça pela Internet

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

98,7

R. Seis, nº390 - Bairro Vila Alegre - Cachoeira do Campo
www.rangelmg.com.br/rangel.marmores@yahoo.com.br

Nylton
Gomes
Batista

PONTO DE VISTA
DO BATISTA
nbatista@uai.com.br

Poder da internet
A internet é, reconhecidamente, um vasto campo de pesquisa e
porta para o infinito das possibilidades e oportunidades, desde que
a pessoa esteja predisposta a encará-la, sujeitando-se aos incômodos, decepções e frustrações, assim como cá fora, pois caminho
atapetado com pétalas de rosa, só em sonho e... olhe lá! A grande
vantagem é que, na maioria das vezes, quando se tem um objetivo
a alcançar, opções são muitas e nada impede o prosseguimento
nas tentativas. Ao mesmo tempo não há que enfrentar cara feia ou
de má vontade; não se ouvem palavras ríspidas ou risinhos sarcásticos; portas estão sempre abertas e não há horário prefixado.
Para “fuçar” (o melhor termo é este mesmo) na internet basta o
PC conectado, de preferência em banda larga, e muita disposição,
conforme já dito. Não há que ter “dr” antes do nome, não precisa ter
QI (quem indica?) e nem muito dinheiro; algum até que ajuda. Incômodos há e é preciso estar preparado para contorná-los. Incômodo
está no site que não se abre ou já não existe, quando se o descobre e se tenta explorá-lo; pode estar na navegação” exageradamente lenta; como pode estar também na inconstância da interface
do site visitado, o que leva a muita perda de tempo a cada acesso
e consulta; e nas irritantes “captchas” que melhor estariam com a
denominação “chatas”. Para os não iniciados explica-se o que são
(ser inteligente) e não uma máquina, um robô que acessa a página.
As mais antigas são um conjunto de letras captchas: são códigos
gráficos fornecidos que, corretamente repetidos pelo internauta,
confirmam a identidade humana. Formadas por letras e algarismo,
embaralhados e de difícil leitura, constituem verdadeiro suplício o
acesso a determinados sites. Já existem captchas menos irritantes,
como uma operação aritmética simples, por exemplo, mas há sites
que primam pelo sadismo como os de alguns órgãos públicos, que
teimam naquelas primitivas e enervantes, provocando mais de vinte
tentativas sem solução.
Afora incômodos, há também perigo real na internet, especialmente para criadores de escorpião no bolso, que se negam a investir o mínimo em segurança para seus computadores e negócios
na internet. Quando menos se espera, um vírus invade o PC e põe
tudo a perder ou, se conectado à conta bancária sem a necessária
segurança, um “assalto virtual” pode zerá-la. Há fraudes, há golpes
de todos os tipos, mas, interessante é que funcionam mais com
aqueles que confiam em “laranja madura à beira da estrada” ou
que procuram levar vantagem em tudo, não deixando de acontecer
também com os que tratam a internet como parque de diversões,
onde se diverte sem maiores consequências. Não se nega e nem se
condena seu aspecto lúdico, mas há que considerar que, enquanto
muitos brincam, outro tanto vê isso como oportunidade para suas
ações maléficas. Até aquele ou aquela que procura um par para
suas aventuras, ou quiçá, para um relacionamento sério, deve considerar que, do lado de lá, nem sempre pode estar o que se procura, mas o que deve ser rejeitado. Nesse aspecto, considere-se, em
primeiro lugar, a aproximação física entre duas pessoas, ainda que
previamente conhecidas. Nem sempre o resultado é o melhor; muitas decepções acabam por impossibilitar até eventuais amizades. O
que se esperar, então, de contatos virtuais, nos quais o imaginário
pode falar mais alto que a sinceridade?
Depois de todos esses pontos negativos, pode-se argumentar
que fica anulado o que se disse da internet, no primeiro parágrafo. Não, não é por aí que se conclui, pois a realidade sempre se
mostra com duas faces e, na verdade, quem determina a qualidade da internet somos nós. Ao falar de qualidade, constata-se que
alguns empreendedores digitais primam pela vaidade, falsidade,
desinformação e exagero em suas divulgações, além de agressões grosseiras à Língua Portuguesa. Essas manifestações são
lamentáveis em todos os aspectos, mas destaque-se entre estes
o da língua, pois em se tratando de país onde pouco se lê, onde
não se dão os devidos cuidados no seu ensino – vide o medo da
redação no ENEM e nos vestibulares – textos mal escritos, exercem efeito multiplicador, estimulando a produção de outros iguais
ou piores. O Português ocupa a sexta colocação entre as línguas
mais faladas, no mundo (pela ordem, as primeiras são o Chinês, o
Espanhol, o Inglês, o Híndi e o Árabe). A comunidade lusófona (falantes do Português) engloba 255 milhões, dos quais 220 milhões
são brasileiros; maioria esmagadora. É grande responsabilidade,
não devidamente cumprida pelo Brasil, que leva os lusitanos a duras críticas, temendo pela deterioração da língua cuja paternidade
lhes cabe.
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CARTA AOS TEMPOS

*Pe. Miguel Ângelo Fiorillo

A semente, a árvore e o fruto

Andamos sempre com pressa,
sempre preocupados, não temos
tempo nem para “observar os lírios dos campos”. Corremos atrás
de tudo que julgamos necessário e
esperamos tudo o que nos deixariam felizes.
O fruto de uma árvore é apenas a consequência de um dedicado trabalho em preparar a terra e
semear, assim como as boas obras
daquele que “nasceu de novo” é o
resultado de uma vida em crescimento espiritual.
Todo crescimento, seja no campo ou na vida, tem o seu início com
pequenas sementes. Usarei alguns
elementos, como a semente, a árvore e o fruto, para ilustrar o desenvolvimento da vida cristã.
Quem já teve a experiência,
mesmo que por um curto tempo, de
semear uma semente, sabe que existe um cuidado especial na terra em
que será plantada. O próprio Jesus,
em uma das suas parábolas, conta
que uma sequência de sementes foi
lançada em diferentes solos e apenas
uma encontrou uma terra adequada
para o seu desenvolvimento.
O Evangelho é a semente que
fará germinar a fé. A partir daí,
Deus dá início a uma obra que a
cada dia irá se completando.
Um evangelho instantâneo só
serve para deixar os crentes mais
vazios. Um macarrão instantâneo
até resolve o problema da fome
daquele que está com pressa, mas
infelizmente, o apressado e faminto
não recebe os nutrientes que precisa e pouco depois já sentirá mais
fome. Quando isso acontecer, só
uma alimentação mais substancial
suprirá sua carência. Desse modo,
uma semente não se tornará árvore
da noite para o dia; assim como o
barro não se tornará vaso em um
minuto.
A Palavra lançada não voltará
vazia, antes, ela fará aquilo para
que foi designada, ainda que o seu
processo de mudança, muitas vezes, seja doloroso. Uma ostra só
libera a pérola quando, em seu interior, ela é agredida.
A mesma Palavra que abriu a
ferida a cicatriza. A mesma Palavra
Sindicato dos Condutores
Autônomos de Veículos
Rodoviários de Ouro Preto
CNPJ: 20.468.526/0001-08

Convocação de Assembléia
Geral Extraordinária
O Sindicato dos Condutores Autônomos de Veículos Rodoviários de Ouro Preto, CNPJ nº 20.468.526/0001-08,
com sede na Rua João Pedro da Silva,
nº 25, Bairro Bauxita, Ouro Preto/MG,
através de seus Diretores, representado
pelo Presidente, Sr. Nazareno Dias de
Freitas, vem convocar seus 50 filiados,
para a realização de ASSEMBLÉIA
GERAL EXTRAORDINÁRIA a
realizar-se em sua sede, no dia 11
de Fevereiro de 2019, ás 18:00h. (1ª
convocação, com 2/3 (dois terços) dos
Sindicalizado em condições de votar);
18:30hs ( 2ª convocação, metade mais
um dos Sindicalizados ,em condições
de votar) , ás 19:00 hs (3ª Convocação,
com no mínimo de 10 (dez) Sindicalizados, em condições de votar. A ordem
do dia dos trabalhos da referida assembleia geral será a seguinte: Aplicativo
para os Táxis e Taxímetro.
Ouro Preto, 25 de Janeiro de 2019.
Nazareno Dias de Freitas
Diretor-Presidente SCAVROP

que mostra a condição do homem
como pecador revela a Graça. A
mesma Palavra que quebranta o coração, o refaz.
A semente se desenvolve até
alcançar sua forma adulta — nesse
caso, uma árvore. A árvore passa
por determinadas estações que a
transformam. Algumas estações
a deixam mais bonita; outras, no
entanto, fazem-na perder suas folhas revelando, assim, suas imperfeições. As mudanças de estações,
ainda que atinjam a árvore, não a
fazem deixar de ser árvore. O tempo não a faz perder a essência, pois
enquanto ela estiver com suas raízes ligadas à terra, ela passará por
todas as estações e, no tempo certo,
produzirá seus frutos. Como o próprio Jesus disse, as aves do céu se
abrigarão nela.
Para todo o bom desenvolvimento de uma árvore é necessário dois critérios: o primeiro é ter
suas raízes ligadas a uma fonte de
nutrientes. De igual modo assim
acontece com a fé cristã. À medida que conhecemos a Deus mais
aprofundamos nossas raízes, e
dessa maneira, assim como a árvore, podemos passar por todas as
estações sem abandonarmos nossa
fé cristã. O segundo critério para o
desenvolvimento da árvore é podar
os seus ramos. Tiramos da árvore
seus ramos velhos e estimulamos a
produção dos seus frutos.
Temos a necessidade de deixarmos de lado a natureza do
“velho homem” e permitir que a
natureza do “segundo Adão” tome
forma em nós. As atividades espirituais, que parecem tão comuns
aos crentes, como frequência nos
cultos, leitura da Bíblia e oração,
nos fazem conhecer mais das nossas fraquezas e, consequentemente, mais da Graça de Deus que
nos ajuda a renunciar ao pecado.
Assim, somos podados. Nos diminuímos para que Cristo cresça em
nós e assim damos mais frutos.
Todos esses cuidados com a semente e o seu crescimento são para
que alcancem um resultado: o fruto.
Fomos criados para dar bons frutos.

Certa vez, Jesus, amaldiçoou uma
figueira que não dava frutos. O que
se espera de uma árvore frutífera
são os frutos. O que se espera de
novas criaturas são bons frutos. Só
oferecemos frutos de acordo com a
nossa natureza. Como posso esperar que um espinheiro dê figos? Assim, não posso esperar que alguém
que não conhece a Deus ofereça o
amor. Não falo do amor na sua forma platônica, de estar apaixonado
por alguém. Me refiro ao amor que
perdoa, que chora com os que choram, que levanta o caído e consola
o abatido.
Para quem já estudou botânica,
entende-se que o que importa em
uma planta não é seus frutos, mas
sim sua semente. O fruto é como
se fosse uma bolsa, uma proteção
para a semente que dará continuidade àquela espécie. Ainda que se
esperem bons frutos daqueles que
nasceram de novo, nada adianta
suas boas obras, se nelas não conter
a vida de Jesus, a semente da sua
Palavra.
Um exemplo claro dessa continuidade de vida está descrito na
profecia de Isaías 53, quando o
Cristo viu o fruto do seu penoso trabalho e ficou satisfeito. A Igreja é o
fruto da cruz, portanto, em nós está
contida a semente da vida de Jesus.
Vamos passá-la a diante.
Encerrando estas considerações que com certeza servirão de
subsídio para o futuro historiador
da Paróquia de São Sebastião, concluo: Por meio de seus Párocos, e
assistentes legitimamente constituídos, oficiaram no período de
03/1958 a 01/2019 3.829 casamentos e no mesmo período fizeram
nascer 16.189 santos que habitaram
a terra e habitarão a eternidade. Aos
Senhores Arcebispos, foram apresentados pelos Párocos de São Sebastião em 23 Celebrações de 1960
a 2018 8.742 crismandos. A Paróquia conta hoje com 14 Pastorais,
25 comunidades e 22 associações
e movimentos ligados à paróquia.
Viva São Sebastião e a Paróquia
nesta abertura de suas bodas de diamante! *Pároco da Boa Viagem

Valdete
Braga

AMENIDADES
valdetebraga@yahoo.com.br

Festa no céu
Cheguei de viagem e encontrei Ouro Preto mais triste. Eu estava a par dos acontecimentos, tanto através dos meios de comunicação, como por contato com amigos, mas isto não me impediu de
sentir a energia que a cidade emanava.
Quando pessoas queridas e engajadas partem, a cidade também morre um pouco, e não foram uma nem duas, em muito pouco tempo. Claro, todas as vidas são importantes. Claro, todos nós
temos família e amigos e todas as pessoas que partem deixam
tristeza e saudade em alguém. Conhecida ou anônima, cada vida
tem a sua importância e uma não é melhor do que a outra.
Mas em nossa passagem por aqui, algumas pessoas se destacam mais do que outras. Não significa que sejam melhores como
ser humano, mas deixam legados que nem todos conseguem.
Ouro Preto tem história e pessoas que tornam essa história
viva. Pessoas que são história. Quando em um prazo tão curto
vamos recebendo notícias de um que parte, depois outro, depois
outro, dói.
Quando eu era criança, minha mãe tinha uma superstição que
herdou dos pais, que por sua vez herdaram dos avós, e ela levava
a sério. Sempre que ia numerar mortes, o último número vinha seguido do próximo, com a frase “com o cachorro”. Por exemplo, se ia
contar que duas pessoas morreram, ela complementava “três com
o cachorro”. Se o número de mortos era três, concluía “quatro com
o cachorro” e assim por diante.
Não sei de onde veio esta ideia estranha, talvez porque na época não se tivesse a consciência de que a vida dos cães, como de
todos os animais, também é valiosa. Não é uma vida humana, mas
é uma vida e deve ser respeitada.
Conversando com um amigo, numerando e nominando as pessoas importantes para Ouro Preto que partiram tão próximas umas
das outras, lembrei-me desta história e fiquei imaginando se não
teria vindo daí a minha dificuldade em numerar partidas.
Cabe esclarecer que quando digo “importante” estou utilizando
o verdadeiro sentido da palavra. Enquanto estive viajando, a cada
dia chegava notícia de algum ouropretano, por nascimento ou escolha, verdadeiramente importante para a cidade, que partiu. Não
fiquei tanto tempo assim fora, e antes de sair, alguns já haviam
partido. Não conhecemos os planos de Deus, mas por algum motivo, Ele decidiu receber de uma vez só tantos cidadãos importantes
para nossa cidade. Talvez para ajudá-lo a olhar por ela. Que todos
se reúnam no céu em uma grande festa.
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Restaurantes da UFOP
serão 100% terceirizados

A Universidade Federal de
Ouro Preto (UFOP) publicou nesta semana um edital para a contratação de uma empresa terceirizada
para fornecer as refeições nos restaurantes de Ouro Preto e Mariana. A instituição alega que, nos
últimos anos, houve uma redução
significativa no número de funcionários do setor.
De acordo com nota da instituição, no fim de 2018, o restaurante contava apenas com 14
servidores efetivos, que já foram
realocados para outros setores. Já
os funcionários dos restaurantes
que eram terceirizados, aproximadamente 80, foram demitidos, vis-

Motorista
morre em
acidente em
Cachoeira
do Campo

Um motorista de caminhão
morreu em um acidente na tarde da
sexta-feira (18), entre Cachoeira do
Campo e Amarantina, distritos em
Ouro Preto. O caminhão, carregado
de areia, que seguia pela BR-356,
sentido Itabirito, tombou no acostamento, na altura do km 70.
Segundo informações da Polícia Militar Rodoviária, o motorista
ficou preso as ferragens e faleceu
no local. Não houve outro veículo
envolvido e não se sabem as causas
do acidente. A vítima era morador
de Itabirito.
Denúncias
Sugestões
Críticas
Novidades
ENVIE PARA

-7530
9
8
4
8
9
(31)

Após mudança na gerência,
de Intercampo para ValeNet,
clientes ficam insatisfeitos com
a qualidade do serviço

No final de 2018, a Valenet
comprou a Intercampo Telecom
e a partir daí começaram os problemas de conexão dos antigos e
novos clientes da empresa. A Valenet é uma empresa de telecomunicações presente em 40 cidades
mineiras. Na região, Ouro Preto,
Mariana e Itabirito, muitos usuários reclamam do serviço.
Depois da transição da empresa, alguns clientes relataram à
reportagem de O LIBERAL
diversos problemas com a conexão, seja na oscilação do sinal ou
na queda da rede. “O serviço já
era ruim, mas agora conseguiu
ficar pior. Sem contar que estou
pagando mais caro. É um absurdo
isso. Não tem um dia sequer que
a minha internet não cai ou osci-

la”, reclama um cliente. “Antes eu
conseguia assistir filmes online,
nem travava. Agora tenho sorte
de conseguir assistir a um trailer.
Ficou foi péssimo”, reclama outro.
A reportagem ouviu consumidores das três cidades, e os problemas relatados foram sempre
os mesmos, que a conexão com
a internet está intermitente e apresentando diversas falhas.
A Valenet informou que nos
últimos dias vem passando por
períodos de instabilidade, causado por uma sequência de fatores
fora de seu domínio. “Apesar do
minucioso planejamento e do alto
investimento da integração Valenet e Intercampo, intervenções
e mudanças são necessárias (e
inevitáveis) em toda operação”.
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A empresa informou ainda que
o problema foi agravado pelo
rompimento de cabo de fibra óptica que interliga Belo Horizonte
a Ouro Preto e que a transição
de uma empresa para outra leva
tempo para se adequar. “Transições entre sistemas de empresas
enfrentam desafios na integração
em todas as áreas: operacionais,
rede, sistemas, recursos materiais
e humanos. Devido a estes fatores, o período de instabilidade se
agravou na última semana; mas a
rede não esteve totalmente inoperante por nenhum período de tempo e, sim, instável”, pontua.
O comunicado informou ainda que a equipe trabalha 24 horas
para normalizar a situação o mais
rápido possível.

to que o contrato com a empresa
encerrou em dezembro.
A universidade também relata que outro fator que resultou na
decisão foram as compras de insumos, chegando a mais de 25 mil
contratos para a compra de materiais de limpeza, gêneros alimentícios e para a manutenção de equi-

pamentos. “Com a terceirização
dos serviços, a empresa contratada poderá utilizar toda a estrutura
oferecida pela UFOP, no entanto,
a empresa também ficará responsável pelas compras, preparação
e distribuição das refeições, além
da limpeza e da manutenção dos
equipamentos”, explica em nota.

Comarca de Ouro Preto, MG, Edital de citação, prazo de 20 (vinte) dias –
Drª Ana Paula Lobo Pereira de Freitas, MMª Juíza de Direito da 2ª Vara Cível da
comarca de Ouro Preto, Estado de Minas Gerais, em pleno exercício do seu cargo,
na forma da Lei etc. Faz Saber, a todos quantos o presente edital virem ou dele
conhecimento tiverem, expedido dos autos eletrônicos nº 50006423020178130461,
da Ação de Usucapião proposta por Maurício das Chagas, brasileiro, solteiro,
aposentado, RG nº MG-10.406.525 SSP/MG, CPF 046.738.136-42, residente e domiciliado na localidade denominada Bom Retiro, distrito de Santa Rita, Ouro Preto/
MG, do imóvel rural situado na localidade de “Bom Retiro”, Distrito de Santa Rita
de Ouro Preto, Zona Rural de Ouro Preto/MG, área de 160.667,27m², perímetro de
2.358,63m com as seguintes divisas e limites: “Inicia no ponto 1 (7.726.731,881
E 648.860,358) (coordenadas Georreferenciadas DATUM WGS84”) situado na
margem do Rio Lambari com a divisa de Maria Coelho Moreira. Deste ponto parte
com azimute 35º19’10” perfazendo uma distância de 80,67m confrontando pela
margem do Rio Lambari até o ponto 2. Do ponto 2, parte com o azimute 155º07’15”
perfazendo uma distância de 161,58m confrontando com a divisa de Elenice Sandra
de Souza até o ponto 3. Do ponto 3, parte com o azimute 74º12’04” perfazendo uma
distância de 48,25m confrontando a divisa de Elenice Sandra de Souza até o ponto
4. Do ponto 4, parte com o azimute 29º19’56” perfazendo uma distância de 76,57m
confrontando com a divisa de Elenice Sandra de Souza até o ponto 4ª. Do ponto 4ª,
parte com o azimute 29º19’56” perfazendo uma distância de 67,85m confrontando
com a divisa de Jeane Valéria Fortes Alves até o ponto 5. Do ponto 5, parte com
o azimute 315º13’50” perfazendo uma distância de 106,37m confrontando com a
divisa de Jeane Valéria Fortes Alves até o ponto 6. Do ponto 6, parte com o azimute
291º46’59” perfazendo uma distância de 51,72m confrontando com a divisa de Jeane Valéria Fortes Alves, até o ponto 7. Do ponto 7, parte com o azimute 33º43’10”
perfazendo uma distância de 74,47m confrontando pela margem do Rio Lambari
até o ponto 8. Do ponto 8, parte com o azimute 148º49’57” perfazendo uma distância de 808,00m confrontando com a divisa de Antônio Alberto Faustino até o
ponto 9. Do ponto 9, parte com o azimute 253º44’38” perfazendo uma distância de
134,58m confrontando com a divisa de José Raimundo da Silva Araújo até o ponto
10. Do ponto 10, parte com o azimute 281º39’24” perfazendo uma distância de
234,48m confrontando com a divisa de Antônio Alberto Faustino até o ponto 11. Do
ponto 11, parte com o azimute 335º20’34” perfazendo uma distância de 514,05m
confrontando com a divisa de Maria Coelho Moreira, até o ponto de início.” E, por
este edital ficam citados os terceiros interessados, para, querendo, vir contestar a
presente ação, no prazo legal de 15 (quinze) dias, sob pena de não o fazendo, presumirem-se aceitos, com verdadeiros, os fatos alegados na inicial (art. 335 do NCPC).
Ficando constado que em caso de revelia será nomeado curador especial, nos termos do art. 257,IV, NCPC. E, para que ninguém alegue ignorância, mandou a MMª
Juíza de Direito expedir o presente edital que será publicado no jornal “Diário do
Judiciário. Dado e passado nesta Cidade e Comarca de Ouro Preto, Estado de Minas
Gerais aos 28 de setembro de 2018. Eu, Maria Cristina de Araújo Fernandes, Escrivã Judicial, subscrevi. Ana Paula Lobo Pereira de Freitas – Juíza de Direito.

Comarca de Ouro Preto, MG, Edital de Citação, prazo de 20 (vinte) dias – Drª Ana
Paula Lobo Pereira de Freitas, MMª Juíza de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de
Ouro Preto, Estado de Minas Gerais, em pleno exercício do seu cargo, na forma da Lei
etc. Faz Saber, a todos quantos o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem,
expedido dos autos eletrônicos nº 500066136201-78130461, da Ação de Usucapião
proposta por Maria Coelho Moreira, portador do RG nº MG 4650754, SSP/MG, inscrito no CPF sob o nº 60398856691, residente e domiciliada na Rua José Guilherme,
nº 272, Centro, Ouro Branco/MG, do imóvel rural com as seguintes divisas e limites:
“Inicia no ponto 1 (N7726732,642, E 648859,600) (coordenadas georreferenciadas
DATUM WGS84) situado na Margem do Rio Lambari com a divisa de Luzia Taciana
Dias. Deste ponto com azimute de 155º12’07” perfazendo uma distância de 514,05m
confrontando a divisa de Luzia Taciana Dias até o ponto 2. Do ponto 2, parte com
azimute 281º22’03” perfazendo uma distância de 600m confrontando com a divisa
de José Raimundo da Silva Araújo até o ponto 3. Do ponto 3, parte com azimute
36º49’58” perfazendo uma distância de 525,35m confrontando com o Rio Lambari,
até o ponto 1 de início”. E, por este edital ficam citados os terceiros interessados, para,
querendo, vir contestar a presente ação, no prazo legal de 15 (quinze) dias, sob pena
de não o fazendo, presumirem-se aceitos, com verdadeiros, os fatos alegados na inicial
(art. 335 do NCPC). Ficando constado que em caso de revelia será nomeado curador
especial, nos termos do art. 257, IV, NCPC. E, para que ninguém alegue ignorância,
mandou a MMª Juíza de Direito expedir o presente edital que será publicado no jornal
“Diário do Judiciário”. Dado e passado nesta Cidade e Comarca de Ouro Preto, Estado
de Minas Gerais aos 28 de junho de 2018. Eu, Maria Cristina de Araújo Fernandes,
Escrivã Judicial, subscrevi. Ana Paula Lobo Pereira de Freitas – Juíza de Direito.
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Ouro Preto é referência
com programa de cessão
de terreno para empresas

O programa atraiu 13 empresas e foi apresentado em reunião com gestores de
Desenvolvimento Econômico da Região dos Inconfidentes e Alto Paraopeba

H

oje, 25 de janeiro de 2019, comemora mais uma primavera nosso colaborador Nylton Gomes Batista, de
Cachoeira do Campo, e para somar mais alegrias, ele
completou também, 30 anos que escreve para o jornal. Toda a equipe do O LIBERAL lhe deseja muitos anos de
vida, Pirella! Feliz aniversário!

Durante o Encontro dos Secretários Municipais de Desenvolvimento Econômico, realizado na
sexta-feira (18) em Ouro Branco,
foi apresentado o Programa de
Cessão de Terreno que incentiva a
vinda de novas empresas para Ouro
Preto para gerar empregos na cidade. Os gestores presentes elogiaram a iniciativa da administração
pública ouro-pretana e solicitaram
informações para implantação em
suas cidades.
O economista Ricardo Reis,
coordenador do programa na Secretaria de Turismo, Indústria e
Comércio, representou Ouro Preto na reunião. “Cada cidade tem a
sua peculiaridade, vocação e perfil, mas não podemos trabalhar o
Desenvolvimento Econômico de
forma isolada. É preciso esse intercâmbio, essa troca de experiências
e o desenvolvimento conjunto de
projetos, visando o fortalecimento dessas regiões como um todo”,
explica.
Durante a reunião, também
foram apresentados os projetos desenvolvidos nas demais cidades nas
áreas de indústria, comércio, turismo, empreendedorismo, entre ou-

tros. Também estiveram em pauta a
situação financeira dos municípios
e as propostas para o ano de 2019
frente à situação econômica o Estado de Minas Gerais e do país, além
da realização de ações conjuntas
entre os municípios.
Participaram o vice-prefeito e
secretário de Desenvolvimento em
Ouro Branco, Celso Vaz, o secretário de Desenvolvimento Econômico de Mariana, Júlio César Vasconcelos, o economista da Secretaria

de Indústria e Comércio de Ouro
Preto, Ricardo Reis, o secretário de
Desenvolvimento Econômico de
Lafaiete, Rafael Lana, o assessor
da Secretaria de Desenvolvimento
de Itabirito, Reinaldo Francisco, o
secretário de Desenvolvimento de
Itabirito, Antônio Neto de Avelar,
e o secretário de Desenvolvimento
Econômico, Inovação e Tecnologia
de Congonhas, Chistian Elizandro
Souza Costa. A próxima reunião
será em fevereiro em Itabirito.

Ouro Preto prepara “o melhor carnaval da história”

As novidades “Baile de Máscaras”, “Batalha de Confetes” e “Corso Carnavalesco” prometem agitar a cidade histórica nos meses de fevereiro e março

Abrindo alas para as “Damas
do Samba”, tema do Carnaval Patrimônio, as ruas de Ouro Preto
serão ocupadas de alegria com os
cortejos dos blocos caricatos, os
desfiles das escolas de samba e diversos ritmos musicais com bandas
de artistas locais, distribuídos nos

seis dias de carnaval promovendo
uma festa com atrações para todas
as idades e todos os gostos.
A folia já se inicia no mês de
janeiro com a eleição da “Corte
Momesca”, rei e rainha do carnaval,
promovida pela Liga das Escolas de
Samba, juntamente com o resgate da
Ane Souz

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

“Batalha de Confetes”, que remete
aos antigos carnavais ouro-pretanos,
com bastante confete e serpentina
para alegrar as ruas do centro histórico e levar as pessoas a participarem
da magia carnavalesca.
Nos finais de semana de fevereiro, o Pré-Carnaval tomará conta
do Largo de Marília, no bairro Antônio Dias, com as manifestações
culturais da cidade, tais como:
apresentações musicais, desfiles de
blocos caricatos e alegorias.
Também no Pré-Carnaval, outra modalidade vai agitar as ruas
históricas: o “Corso Carnavalesco”
que desfilará com os carros antigos
carregados de pessoas com fantasias burlescas.
No sobe e desce das ladeiras
históricas, 45 blocos caricatos fazem o cortejo nos diversos trajetos
pelo centro histórico e também nos
distritos. As apresentações musicais passarão pelos quatro palcos
localizados na Praça Tiradentes,
no Largo do Cinema, no Largo da
Alegria e na Rua das Flores (Espaço Hip Hop) nos seis dias de festa.
As Escolas de Samba desfilam na
Praça Tiradentes na segunda-feira
de carnaval, e este ano, as baterias
das escolas também irão se apresentar nos distritos para levar mais
atrações para quem não mora no
centro histórico.
O Carnaval de Ouro Preto também destaca o “Baile de Máscaras”
que acontecerá na Praça Tiradentes, e promete ser o maior baile de
máscaras do mundo em ambiente
aberto – a atratividade já está em
contato o Guinness Book para

conquistar o recorde. O baile será
repleto de apresentações cênicas e
musicais, além de oficinas de criação de máscaras.
A alegria também está garantida para as crianças: o Carnaval Infantil contará com cortejos dos blocos Bandalheira Mirim, Zé Pereira
Mirim e Charanga de Lata Mirim,
área de lazer e muitas brincadeiras
na Praça Tiradentes, no domingo de
Carnaval.
Revisitando os antigos carnavais, do dia 13 de fevereiro a 10
de março, no Salão Expositivo da
Casa dos Contos, o carnaval ouro-pretano ficará representado através
da exposição “Memórias do Carnaval” com elementos que rememoram a festa, que é um dos destaques
da cidade de Ouro Preto.
Economia:
Para o Carnaval de 2018, foi
captado o valor de R$ 2,4 milhões
de reais por meio do projeto de lei

de incentivo: “Circuito Carnavalesco - Cultura, Arte e História do
Carnaval”, o que dispensa gastos
aos cofres públicos municipais,
fator imprescindível para este momento de crise, que, além de gerar
renda e empregos temporários,
movimenta a economia do Município. Segundo dados do Setor de
Estudos e Pesquisas da Secretaria
de Turismo, Indústria e Comércio
(SEPETUR), o retorno financeiro
na atividade turística durante o Carnaval de 2018 foi, em média, 8 milhões de reais. A Prefeitura de Ouro
Preto, em contrapartida ao projeto,
vai aumentar a segurança com um
maior recrutamento de policiais
e brigadistas, conforme convênio
com a Polícia Militar e o Bombeiro Civil, e dar melhor assistência à
saúde com o Atendimento Médico
Ambulatorial montado na Rua Senador Rocha Lagoa, para atender
aos foliões durante o carnaval.
Ane Souz

-feira, 25 de janeiro/2019
O LIBERAL Ed.1324 - SextaOURO
PRETO
www.jornaloliberal.net

6

PANORAMA
D

epois de longo silêncio, têm-se notícias alvissareiras sobre a sorte do
último dos grandes sobrados, testemunhas imóveis da história antiga de Cachoeira do Campo. Esperemos que não fique em tão somente
conversa mole pra boi dormir, e, se faça, realmente, o que se anuncia. É
bom saber que, pela primeira vez, se fala que o Palácio da Cachoeira era
a residência, de fato, do governador da capitania e não de veraneio, como
pretendem os “alumiadores” do distrito sede, em detrimento do restante
do município. O primeiro e maior quartel da cavalaria de Minas, não teria
sido edificado em Cachoeira do Campo, se aqui não residisse o governador. Também a grandiosidade da Ponte do Palácio é testemunha, uma
vez que foi construído exclusivamente para acesso ao palácio, ao chegar
de Vila Rica, entrando pela Rua do Tombadouro, seguindo pela Rua 7 de
Setembro e Rua Nossa Senhora Auxiliadora. O arraial ainda estava contido à margem direita do Rio Maracujá, então bastante volumoso; do lado
esquerdo, o Palácio da Cachoeira foi a primeira edificação. Faltou dizer,
na reportagem que a Paróquia Nossa Senhora de Nazaré foi criada em
1708/1709 ainda na categoria “curato” ou “paróquia de missão”, elevando-se a “paróquia colatícia”, em 1724.

A professora de Língua Portuguesa da Escola Estadual Dom
Pedro II, Semir Emiliano, comemorou mais uma primavera ao
lado dos filhos e marido no dia
15 de janeiro. Muitos anos de
vida, paz, saúde e amor.

O

s clientes da maternidade da Santa Casa de Ouro Preto já podem
contar com o serviço da Unidade Interligada de Registro Civil, estabelecido dentro do próprio hospital. Desde o dia 18 está disponível o registro
das crianças que nascem na Santa Casa. A Unidade Interligada de Registro
Civil funcionará no horário de 08h às 12h de segunda a sexta-feira. É importante salientar que apenas as crianças que nascem na Santa Casa podem
ser registradas na unidade interligada, independente da cidade de residência
dos pais, e o registro deve ser realizado durante o período da internação.
Caso a criança tenha alta, a família deverá solicitar o registro nos cartórios
de registro civil de Ouro Preto ou do local de residência. O registro de nascimento e a primeira via da certidão são gratuitos. A Santa Casa informou
que em breve, a unidade do cartório estabelecida dentro do hospital também contará com o serviço de registro de óbitos.

C

om o objetivo de capacitar pessoas para que elas possam, além de
ampliar seus conhecimentos, ter uma alternativa de fonte de renda, a
Transcotta criou o Transformação. Entre os dias 28 à 31 de janeiro, estarão
abertas as inscrições para os cursos de Mosaico, Fotografia e Pintura em
Tecido. O Projeto começouom quatro cursos que foram crescendo ao longo dos anos nas comunidades de Mariana, Ouro Preto e região. Os cursos
têm uma duração média de um ano e, ao final, os alunos recebem certificado de conclusão e participam de uma mostra de trabalhos. Informações
em transcottatransformacao.com.br

N

o dia 5 de fevereiro, o Centro Desportivo da UFOP, o CEDUFOP,
retoma as aulas de yoga. As atividades ocorrem sempre às terças e
quintas, às sete e meia da manhã. As aulas são gratuitas e as inscrições
podem ser feitas pessoalmente com o instrutor, no horário da aula.

Casarão antes e depois

O

Clube da melhor idade de Ouro Preto, o Renascer, promove no sábado (26) o baile comemorativo de Bodas
de Prata, em celebração aos 25 anos de fundação da instituição. O evento acontece no Caem às 22h, com
apresentação de Sérgio e Delson e Banda. Informações com a Edna pelo tel: (9)8833-3981. O presidente da entidade Wellington Pedrosa Xavier destacou que: “ Completar 25 anos para uma associação é muito importante porque mostra a união, a participação, o associativismo dos seus associados no sentido de manter esse clube erguido,
em pleno funcionamento desde a data de sua fundação”.
Sidnéa Santos

D

e 5 a 7 de fevereiro, o IFMGcampus Ouro Preto promove
a sexto SIEST, Semana Interna
de Estudos em Segurança do Trabalho. O evento tem como tema
“Saúde Mental e Segurança no Trabalho: O equilíbrio que não pode
faltar”. A ação acontece no Auditório Central, no IFMG, que funciona
na Rua Pandiá Calógeras, nº 898,
no Morro do Cruzeiro.

Os dias 17 e 18 de Janeiro foram
de muita risada na Santa Casa
da Misericórdia de Ouro Preto.
Através do Projeto de Eficiência
Energética da Cemig, o Instituto HAHAHA esteve no hospital,
levando alegria e risadas para
os pacientes, acompanhantes e
funcionários do hospital. A Santa Casa agradece à CEMIG pela
parceria e parabeniza ao Instituto HAHAHA pelo lindo trabalho.

D

ivulgado na quinta-feira (24)
o resultado final do Processo
Seletivo 2019/1 para ingresso nos
cursos de graduação do Instituto Federal de Educação, Ciência
e Tecnologia de Minas Gerais
(IFMG). O processo seletivo dos
cursos superiores é feito com base na nota do Enem. No entanto,
os interessados em ingressar no
IFMG que não forem aprovados
no Vestibular podem ainda ter a
chance de ingresso via Sisu. Ao
todo, são 51 cursos de graduação,
ofertados em 16 cidades mineiras.
A lista completa com os convocados para matrícula, após o prazo
de recursos, pode ser acessada na
página do processo seletivo www.
ifmg.edu.br

João de
Carvalho

A CIDADE
E EU

drjoaodecarvalho@yahoo.com.br

Morreu o amigo
dos presos

FOI UM EXCELENTE advogado que soube valorizar o ser
humano como pessoa, como gente, ainda que estivesse no fundo do poço. Refiro-me ao ser humano criminoso! Normalmente
visto como um fora da lei, e por isto afastado da convivência
social, e, simplesmente, jogado nos fundos de um cárcere, onde
expiasse seus erros, sua má conduta, seu crime.
A pena nada mais é do que a vingança do Estado, quando
o indivíduo, devidamente julgado, com ampla defesa (hoje, após
segunda Instância) fosse pagar sua pena, sua condenação. A
sociedade o abandona, porque indigno de viver em seu meio,
onde causa medo, preocupação, perigo, e, até mesmo repetição
de seus primitivos instintos: o crime!
Esta é a Lei. Este é o resultado de uma sentença condenatória. Este é o destino do réu. A cadeia será seu domicílio, sua
casa, sua cela, sua morada, até que ele pague a pena, a condenação aplicada pelo Juiz!
MÁRIO OTTOBONI, advogado, jornalista, nascido aos 11
de setembro de 1931 em Barra Bonita e falecido aos 14 de
janeiro de 2019, tomado de grande espírito humano de amor
e compreensão do estado do prisioneiro, criou, em 1972, um
modelo de ressocialização de presos e do método de tratá-los,
denominado APAC (Associação de Proteção e Assistência aos
Condenados).
Para ele ninguém é irrecuperável. Seu óbito recente deixa o
mundo mais pobre, pela sua ausência. Mas, a sua obra continua
fazendo verdadeiros milagres em benefício dos condenados pela Justiça, mas sempre esperançosos de um retorno à sociedade com expectativa de possível reinserção no meio social, sem
reincidência!
Ottoboni é autor de mais de trinta livros entre os quais citamos os seguintes: “Cristo Chorou no Cárcere”, “Cristo Me
Marcou”, “Cristo Sorrindo no Cárcere”, “Ele e eu”, “O Mártir do
Cárcere” e “Vamos Matar o Criminoso?”. Este, entendo como
sendo a mais importante de suas obras, todas elas voltadas para a firme confiança que tinha em relação aos encarcerados.
Em Minas Gerais, mais de 30 cidades (incluindo Itabirito),
possuem unidades da APAC, dando assistência com 3.708 vagas destinadas ao acolhimento de presos. O TJMG, Tribunal de
Justiça de Minas Gerais, através de seu presidente, decretou luto oficial de três dias pelo falecimento do criador da APAC. Neste
homem de fé, conhecimento, disposição e ação falaram alto: a
inspiração divina, a emoção, a razão, o coração e a força de vontade posta à toda prova pelos inúmeros problemas que certamente encontrou e enfrentou com serenidade para criar tal obra.
EM SUMA, ele legou-nos frases de efeito, fé e confiança,
como estas:
- “Não deixarei de estar espiritualmente em orações com os
Apaqueanos e, onde estiver, estarei solidário com os irmãos
de fé”.
- “A recuperação não depende apenas do aprisionamento,
mas também do tratamento humanizado e oportunidade de trabalho”.
Afinal, Ottoboni foi o criador, condutor e nos legou uma obra
que é um modelo de prisão em que, os detentos têm a chave da
cela e assumem a gerência das unidades, quando se destacam
pelo comportamento e se demonstram conscientes e praticantes das normas da APAC.
Ao notável advogado Mário Ottoboni, ora recolhido à eternidade, tendo passado sua vida em São José dos Campos, o
agradecimento de todos os detentos deste Brasil. – Sua fé é a
nossa esperança – .
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Mãos a obra: Prefeitura retoma
obras da Avenida José Farid Rahme

Maior obra viária de Itabirito garantirá qualidade de vida para toda a população
Nessa segunda-feira, 21, a Prefeitura de Itabirito retomou as obras
da Avenida José Farid Rahme. A
empresa ganhadora do processo
licitatório, Bom Retiro Empreendimentos, iniciou a mobilização da
obra, com a análise e verificação do
local e preparação do maquinário
necessário. Após esse período ini-

cial, será realizada a execução da
base, imprimação e asfaltamento
dos trechos em que ainda não foram realizados, iniciando no cruzamento da Rua Alcides Domingo,
indo no sentido do Campo do Esperança, no Bairro São Geraldo.
As obras da nova avenida consistem em drenagem, construção

do muro de contenção, rotatória,
pista de ciclismo e caminhada de
um trecho de aproximadamente um
quilômetro, que vai até rotatória da
Rua Cristóvão Militão com Waldir
Salvador de Oliveira, no Centro.
A drenagem da primeira etapa e a
construção dos muros de contenção
já foi finalizada.

Comunicado: Identificação de Agentes
Comunitários de Saúde de Itabirito
Devido às denúncias recebidas
sobre a atuação de falsos agentes
comunitários de saúde (ACS) na
cidade, a Prefeitura de Itabirito
alerta à população sobre a importância da correta identificação dos
profissionais da área.
Todos os ACS da Prefeitura de
Itabirito utilizam coletes verdes,
recém recebidos da administração
municipal, com logo da prefeitura.
Os profissionais também utilizam

Itabirito sediará
VII Fórum Mineiro dos
Pontos de Cultura

O Ponto de Cultura Adolescer com Arte e Cultura de Itabirito promove entre os dias 22 a 24 de fevereiro, o VII Fórum Mineiro de Pontos de
Cultura. O evento é organizado pela Comissão Estadual dos Pontos de
Cultura e é promovido com recursos do patrocínio do Governo do Estado
de Minas Gerais, por meio do Fundo Estadual de Cultura.
Construído de forma autônoma e colaborativa pela Rede de Pontos
Mineiros, o Fórum abordará temas importantes como a regulamentação
da Política Nacional de Cultura Viva, o processo de autodeclaração, reconhecimento e a situação da Rede Estadual de Pontos de Cultura. O evento
acontece em Itabirito e contará com a participação de diversos pontos de
cultura do estado, que irão contribuir com o desenvolvimento da rede.
Os interessados em participar do Fórum podem se inscrever até domingo (27) pela internet.
Informações e a ficha de inscrição pelo site casadolescente.blogspot.br
Fundo Estadual de Cultura
A Casa do adolescente recebeu em Outubro
do ano passado, um recurso de R$35 mil para
realização do VII Fórum Mineiro dos Pontos de
Cultura. A ação é uma parceria entre a Secretaria
de Estado de Cultura e Associação O Adolescer
para a Vida.
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camisa branca de uniforme e crachá de identificação. As visitas são
sempre gratuitas e realizadas apenas de segunda a sexta-feira.
Em caso de dúvidas, o morador pode entrar em contato com a

Unidade Básica de Saúde (UBS)
de referência para confirmar se a
pessoa em sua casa é realmente o
agente do seu bairro. Em casos
suspeitos, o indicado é entrar em
contato com a Polícia.

Elson
Cruz

NOTAS
DA PEDRA

cogumelo2005@yahoo.com.br

Extemporânea: Como noticiamos confirmou-se o fato de a população poder amargar
mais uma eleição extemporânea ainda no
primeiro semestre deste ano (pendendo confirmação após julgamento de embargos e recursos). A história de
2009 se repete em 2019. O TRE cassou por 6x0 o mandato do atual
prefeito e vice, por abuso de poder econômico e captação ilícita
de recursos de campanha. Assim como em 2009, o presidente da
câmara assumiria como prefeito interino até a posse do eleito.
Livro do Dedé: O nosso meio literário enriquece cada vez mais,
desta vez com o lançamento do livro intitulado “Casos do Mano
Dedé” de autoria de Zaíra Melillo Martins Lima, uma expoente
da nossa cultura. Ela é graduada em letras e psicopedagogia. Suas
premiações encontram-se publicadas em várias antologias no Brasil e no exterior. Pertence a academia de Letras do Brasil, França e
Portugal. A obra é uma viajem ao passado recente e conta ainda a
trajetória de uma família empreendedora e participativa no progresso do nosso município.
Papy Tudo: Um dos o maiores colaboradores da Bandalheira através das décadas é o Renato do Papy Tudo. Ele participou e incentivou a busca de velhos instrumento em Amarantina, participou dos
ensaios quando o grupo ia para o Posto Russo ensaiar a marcha
fúnebre sob a batuta do Anésio de Zé Ferreira. Renato é grande
empreendedor de nossa city, sempre esteve ao lado dos músicos e
foliões distribuindo água, refrigerante e principalmente a cerveja
para melhorar a embocadura dos músicos, promovendo a folia com
custo zero. Os admiradores e músicos da Bandalheira reconhecem
e agradecem o apoio incondicional deste destacado itabiritense.
Borrachudo: O tradicional clube de nossa cidade, o usina Esperança Futebol Clube está com nova diretoria e a eles desejamos
votos de feliz gestão: Presidente Vicente de Paula Toledo, vice Sidney Lúcio de Lima, social Sérgio José Barbosa, relações públicas
Gilmar Paranhos, patrimônio Gilberto Assis, esporte Cesar Braga,
comunicação Edésio Nolasco, financeiro Thales Breno Cruz.
Você tem saudade? Das festas de Santo Elói, padroeiro dos metalúrgicos, que sempre no dia 1º de dezembro reunia centenas de fiéis
para os atos religiosos. Também aconteciam shows com cantores
renomados. A cidade vivia clima de festa e muita devoção.
Cata Branca: Os Escoteiros Cata Branca, que congregam meninos e meninas e também adolescentes e adultos, tem realizado
eventos sempre ministrando ensinamentos na formação de cidadãos com alta consciência ecológica e humanitária. É sempre gratificante acompanhar e presenciar as atividades aqui desenvolvidas.
Carnaval: Na capital, quase 50 bairros promovem desfile de carnaval, o que certamente vai diminuir o fluxo de foliões em nossa
cidade, que programa um carnaval com um novo formato, excluindo principalmente a apresentação dos trios elétricos na Praça do
JULIFEST.
Por onde anda? Edna Martins, ministra da Igreja Batista Shalom. Casada com o pastor Roberto, Edna é exemplo de dedicação
competência no comado dos cultos daquela importante instituição.
Edna Martins é gente de destaque na cidade encanto.
Curtinhas: Partidos políticos já se preparam para uma nova eleição. *Itabirito perdeu o desportista Geraldo Xereré. *Domingo é
dia de Galo e Raposa ás 11h. *Bonita cerimônia marcou a posse
do presidente do União Marcelo dos Santos Sobrinho (Bicão). *Vicente Paula Toledo, presidente do Esperança quer dar prioridade
as escolinhas de futebol. *Muito elogiada a 3ª cavalgada de São
Sebastião.
Para refletir: Nós acreditamos: Que os governos devem ser mais
de leis do que de homens. (Credo Júnior)
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TRE mantem cassação
de prefeito e vice de Itabirito

Alex Salvador e Wolney de Oliveira afirmam que vão recorrer ao TSE

O Tribunal Regional Eleitoral de
Minas Gerais (TRE-MG) manteve a
cassação dos mandatos do prefeito
de Itabirito, Alex Salvador (PSD) e
do vice-prefeito, Wolney de Oliveira
(DEM) por abuso do poder econômico nas eleições de 2016. Com decisão
unânime, 6x0, em sessão realizada na
segunda-feira (21) o TRE negou provimento ao recurso, ressaltando que
a execução da decisão somente será
feita após o julgamento de eventuais
embargos de declaração.
O Ministério Público Eleitoral
(MPE) desenvolveu uma Ação de
Investigação Judicial Eleitoral (AI-

JE) sob a justificativa de que Alex
teria recebido doações de pessoas
jurídicas durante a campanha eleitoral de 2016, o que não é permito por
lei. A doação teria sido repassada
por empresas que prestam serviço
de transporte em Itabirito e, de acordo com o MPE, funcionários das
empresas supostamente fizeram as
doações para a campanha da chapa
vencedora nas eleições de 2016.
Da decisão ainda cabe recurso
e ambos permanecem no cargo até
o julgamento. Caso sejam cassados,
o prefeito e o vice de Itabirito serão
afastados e o presidente da câmara

PANORAMA

assume interinamente, até que novas
eleições sejam convocadas.
O Prefeito Alex conversou com
a reportagem de O LIBERAL e
afirmou que vai entrar com os recursos, até que se extenuem como garante a Lei. “Estamos tranquilos com
relação a essa ação, a prefeitura continua funcionando a todo vapor. Os comentários de que a prefeitura vai parar, não vai ter mais carnaval, é tudo
mentira, boatos. Continuamos nosso
trabalho normalmente. Retornamos
as obras na avenida Farid Rahme, vai
ter carnaval, assim como o Samba de
Boteco”, destacou o prefeito.

S
Mateus Machado Brandão

erginho Barbosa, cantor itabiritense, lança o CD “Circo dos
Amores”, com 10 canções: clássicos carnavalescos de Itabirito.
Sétimo disco da carreira do cantor,
'Circo dos Amores' começou a ser
registrado em 2008 e concluído
mais de uma década depois. O CD
possui dez canções de diversos
compositores de Itabirito, que
se dedicaram a criar marchas,
sambas-enredo, frevos, ritmos
afro-brasileiros e até hinos, que
embalaram os clubes tradicionais,
as escolas de samba, os blocos
caricatos e os salões de baile, ao
longo do século XX. O show de
lançamento do álbum acontece no
sábado (26), a partir das 20h, na
Praça da Matriz, no distrito Acuruí,
em Itabirito.

C

adastramento do Transporte Escolar Municipal de Itabirito pode ser realizado até o dia 31 de janeiro. O cadastro deve ser realizado de segunda a sexta-feira, de oito da manhã a meio dia e meia, no Galpão do Mercado
Municipal. Confira a documentação necessária e mais informações em www.itabirito.mg.gov.br

A

Matrículas
Abertas

Paróquia de São Sebastião, em Itabirito, comemora 60
anos de fundação. Em 1958, o Arcebispo da Arquidiocese de Mariana, Dom Helvécio Gomes de Oliveira, atendendo a uma solicitação do Padre Antônio Faustino Reis;
Pároco da Paróquia de Nossa Senhora da Boa Viagem, e do
seu irmão, Padre Geraldo Magela Reis; Vigário Cooperador, enviou para Itabirito, provisoriamente, o Revmº. Padre
Adelmo Ferreira da Silva, que a partir de 15/02/1958 passou
a celebrar e dirigir o território da futura Paróquia. Menos
de um mês depois, o Revmº. se tornou o Pároco da Capela
Curada de São Sebastião. De acordo com Padre Miguel, Pároco da Igreja da Boa Viagem, a Paróquia de São Sebastião,
por meio de seus Párocos e assistentes, oficiaram no período de 03/1958 a 01/2019 3.829 casamentos, e no mesmo
período, 16.189 batismos. A Paróquia conta hoje com 14
Pastorais, 25 comunidades e 22 associações e movimentos
ligados à paróquia.

Imagens meramente ilustrtivas

Quer ANUNCIAR no JORNAL
ou no SITE, nos informe pelo:

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

1890
1
9
4
8
(31) 9

Sexta-feira, 18 de janeiro/2019
O LIBERAL Ed.1323 -ITABIRITO/MARIANA
www.jornaloliberal.net

Extrato de dispensa de licitação de Prestação de Serviço de Manutenção Auto
Elétrica - Referência: Dispensa de licitação nº015/2019, Processo Licitatório nº
029/2019, nos termos da Lei nº 8.666/93,
com suas posteriores alterações. Contratante: Serviço Autônomo de Saneamento Básico de Itabirito - MG. Contratada: Auto Elétrica Beto & Sinfrônio Ltda. Objeto: Prestação de serviços elétricos de Manutenção
Preventiva e Corretiva para os veículos pertencentes à Frota do SAAE. Valor por hora
de manutenção: R$69,62 (sessenta e nove
reais e sessenta e dois centavos). Valor Total
das horas contratadas: R$6.962,00 (Seis mil
novecentos e sessenta e dois reais). Forma
de pagamento: mensal com 05 (cinco) dias
úteis após a emissão e conferência da Nota
Fiscal. Vigência: Fica contratada 100 (cem)
horas ou até 31/12/2019. Dotação Orçamentária: 17.512.1701 4001 3390.39.00.
Permanecem inalteradas as demais cláusulas e condições do contrato original. Data da
assinatura: 17/01/2019. Engº Wagner José
Silva Melillo, Diretor Presidente do SAAE.
Extrato de Contratos de Serviço de
Manutenção Auto Elétrica - Referência:
Dispensa de licitação nº 015/2019, Processo Licitatório nº 029/2019, nos termos
da Lei nº 8.666/93, com suas posteriores
alterações. Contratante: Serviço Autônomo
de Saneamento Básico de Itabirito-MG.
Contratada: Auto Elétrica Beto & Sinfrônio
Ltda. Objeto: Prestação de serviços elétricos
de Manutenção Preventiva e Corretiva para
os veículos pertencentes à Frota do SAAE.
R$6.962,00 (Seis mil novecentos e sessenta
e dois reais). Forma de pagamento: em 05
(cinco) dias úteis, após, emissão e aceite
da Nota Fiscal. Vigência: Até 31/12/2019.
Dotação Orçamentária: 17.512.1701 4001
3390.39.00. Data da assinatura do contrato:
17/01/2019. Wagner José Silva Melillo, Diretor Presidente do SAAE.
Extrato de contrato de Prestação de Serviços Borracharia - Referência: Dispensa
de licitação nº016/2019, Processo Licitatório nº 030/2019 - conforme Art. 24 Inciso
II da Lei nº 8.666/93, com suas posteriores
alterações. Contratante: Serviço Autônomo
de Saneamento Básico do Município de Itabirito - MG. Contratada: São Cristóvão Distribuidora Comércio de Pneus e Acessórios
Ltda. Objeto: contratação de empresa especializada para prestação de serviços de borracharia em pneus dos veículos que servem
ao SAAE. Valor do contrato: R$4.650,00(Quatro mil seiscentos e cinquenta reais).
Vigência: até 31/12/2019 ou até expirar o
quantitativo licitado. Dotação Orçamentária: 17.512.1701 4001 3390.39.00. Data da
assinatura do contrato: 17/01/2019. Engº.
Wagner José Silva Melillo, Diretor Presidente do SAAE.
Extrato de Contratos de Serviço de Borracharia - Referência: Dispensa de licitação nº 016/2019, Processo Licitatório nº
030/2019, nos termos da Lei nº 8.666/93,
com suas posteriores alterações. Contratante: Serviço Autônomo de Saneamento
Básico de Itabirito-MG. Contratada: São
Cristóvão Distribuidora Comércio de Pneus
e Acessórios Ltda. Objeto: contratação de
empresa especializada para prestação de
serviços de borracharia em pneus dos veículos que servem ao SAAE. Valor do contrato: R$4.650,00(Quatro mil seiscentos e
cinquenta reais). Vigência: até 31/12/2019
ou até expirar o quantitativo licitado. Dotação Orçamentária: 17.512.1701 4001
3390.39.00. Data da assinatura do contrato:
17/01/2019. Engº. Wagner José Silva Melillo, Diretor Presidente do SAAE.
Extrato do 1º Termo Aditivo do Contrato de Prestação de Serviço - Referência:
Credenciamento nº 001/2018, nos termos
da Lei nº 8.666/93, com suas posteriores
alterações. Contratante: Serviço Autônomo
de Saneamento Básico do Município de
Itabirito - MG. Contratada: Cooperativa de
Crédito de Livre Admissão do Médio Piracicaba e do Circuito do Ouro LTDA. – Sicoob Credimepi. Objeto: Prestação de serviço de Recebimento de Contas de Consumo
de Água e Esgoto e outras tarifas devidas
ao SAAE. Valor por guia: de R$1,45 (um
real e quarenta e cinco centavos) referente
ao recebimento de 10 (dez) contas. Valor
Total Aditado: R$14,50 (quatorze reais e
cinquenta centavos). Forma de pagamento:
conforme contrato. Vigência: Fica aditado por mais 01 (um) mês, até 31/01/2019.
Dotação Orçamentária: 17.122.1701 4001
3390.39.00 Permanecem inalteradas as
demais cláusulas e condições do contrato
original. Data da assinatura do Termo Aditivo: 27/12/2018. Engº Wagner José Silva
Melillo, Diretor Presidente do SAAE.
Pregão Presencial – 008/2019 - 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° 031/2019, na Modalidade
de Pregão Presencial nº008/2019. Objeto:
contratação de empresa especializada na

prestação de serviços de caldeiraria e serralheria (por kg), para fabricação e montagem
de peças, componentes e estruturas em perfis e chapas metálicas nas áreas de atuação
do SAAE de Itabirito - MG, com fornecimento de insumos, material e mão-de-obra,
conforme especificações do anexo I, do edital no dia 07/02/2019 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
Pregão Presencial – 009/2019 - 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° 032/2019, na Modalidade de
Pregão Presencial nº009/2019. Objeto:
Contratação de empresa especializada na
prestação de serviços de tornearia para atender o Sistema de Abastecimento de Água e
Esgoto do Município de Itabirito-MG, conforme especificações do anexo I, do edital,
no dia 08/02/2019 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
Pregão Presencial – 010/2019 - 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° 033/2019, na Modalidade
de Pregão Presencial nº010/2019. 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 NR09, NR23 e NR06 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 11/02/2019 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

A

Comunidade da Figueira
retomou seus trabalhos
do primeiro semestre de 2019
na segunda-feira (21) acolhendo Pessoas com Deficiências
(PcDs) durante seu horário
de funcionamento, entre 07h
e 17h. A Comunidade da Figueira trabalha há 29 anos
acolhendo e valorizando de
forma integral Pessoas com
Deficiências, que muitas das
vezes se encontram na situação de vulnerabilidade perante a sociedade. A Comunidade
da Figueira não tem cunho
educacional, mas sim de assistência buscando integração
dos PcDs, atendendo pessoas
do município de Mariana e
região. Para a manutenção de
seus trabalhos são realizados
vários eventos ao longo do
ano. Venha conhecer o trabalho realizado, agendando
uma visita pelo telefone 35572179, ou colabore para a manutenção de suas atividades
com doações.
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Homem é preso por ameaçar
ex-mulher via whatsApp em Itabirito
Um homem foi preso na tarde da quarta-feira (16) em
Itabirito, após mandar mensagens de áudio, via WhatsApp, ameaçando de morte a ex-mulher. A vítima já tinha
uma medida protetiva contra o ex-companheiro, por
agressões e intimidações.
De acordo com a Polícia Civil, entre as ameaças, o
acusado afirmava que se a mulher contasse para alguém,
ela iria se arrepender, pois ele acabaria com a vida dela.
A vítima não se intimidou e logo procurou a Delegacia
da Polícia Civil de Itabirito para relatar as ameaças. Uma
ação foi encaminhada para o Ministério Público da cidade que expediu uma medida protetiva à mulher. Mesmo
assim, o homem seguiu com as ameaças. Dessa forma, a
Polícia Civil pediu a prisão do agressor. “Infelizmente,
é rotina esse tipo de violência. Chega sábado, domingo,
feriado e as denúncias de Maria da Penha aumentam bastante. Os casos aumentaram, mas o número de casos que
conseguimos resolver, seja com conciliação ou medidas
protetivas também foram satisfatórias”, destaca a escrivã
da delegacia de Polícia Civil de Itabirito, Luciana Senem,
que faz atendimento à mulher, vítima de violência doméstica.
Luciana também é autora do projeto Caminho da
Harmonia, que visa acompanhar as mulheres vítimas de
violência. Segundo ela; “as vítimas de violência doméstica de ordinário não procuram ajuda. Permanecem em silêncio e não buscam soluções efetivas para o problema”.
E é justamente o contrário que o projeto procura fazer,

A policial Luciana presta auxílio às vítimas
de violência doméstica

dar uma solução imediata para que as vítimas não desistam
da denúncia. “Esse momento de coragem da mulher, de
quebra de silêncio, tem que ser aproveitado e uma das formas de aproveitar esse momento é prestar à vítima um bom
atendimento na Delegacia de Polícia, que, juntamente com
o Judiciário, são a porta de entrada da notícia da violência”,
explica Senem.
O projeto consiste em proporcionar um atendimento efetivo e eficaz que possa ajudar a vítima a quebrar o ciclo de
violência. Após o atendimento, é feito o acompanhamento
do caso.

PANORAMA
Aurélio de Freitas

A

pós uma manutenção na rede elétrica no distrito Cláudio Manoel, em Mariana, os moradores relatam que não tiveram mais problemas. Os vereadores da Câmara de Mariana, juntamente com moradores e representantes da
Cemig, se reuniram com a empresa, que se comprometeu a realizar a poda de
uma árvore para cessar as quedas constantes de energia – alvo de reclamação da
comunidade. Além da poda da árvore, o gerente de relacionamento da Cemig,
Ricardo Luiz Gouveia Sampaio, levou a reivindicação da Câmara e dos moradores para que a concessionária atualize o sistema de distribuição de energia
elétrica do distrito, passando de monofásico para trifásico.

Completou 90 anos de idade, no
dia 23 de janeiro, Terezinha de
Oliveira Ferreira. A comemoração
acontece no sábado com familiares e amigos com uma maravilhosa festa regada com muita comida, bebida e música ao vivo. “Que
a Luz de Deus venha até você, ilumine os seus caminhos e encha
você de graças. Feliz Aniversário!
Fernando Helbert e Família”.

Aurélio de Freitas

A

Câmara de Mariana, em parceria com a Polícia Civil, oferece a emissão de
Carteira de Identidade. Por meio do Centro de Atendimento ao Cidadão
(CAC), cerca de 500 pessoas são atendidas por mês na unidade. Os registros
são gratuitos para a primeira via do documento, além daqueles que apresentarem boletim de ocorrência por furto, mudança de estado de domicílio ou baixa
renda comprovada. Já para quem solicitar a 2ª via, é preciso efetuar o pagamento de uma taxa de R$ 71,86, através do Documento de Arrecadação Estadual
(DAE). O custo é estipulado, exclusivamente, pelo governo do estado, através
da Secretaria de Estado da Fazenda.

D

eputado Thiago Cota tomará posse para o seu segundo mandato no
dia 1° de fevereiro. A Reunião Preparatória terá início às 14 horas,
no Plenário, e será acompanhada por prefeitos, presidentes de câmaras
municipais, deputados federais, autoridades do Estado, convidados e familiares dos parlamentares. Logo após, será eleita a Mesa da Assembleia
para o primeiro biênio. Reeleito em 2018, com 55.870 votos, o deputado
fez questão de convidar a todos os eleitores e amigos para participarem
da cerimônia. A reunião será transmitida ao vivo pela TV Assembleia,
pelo Portal da Assembleia e pela página da ALMG no facebook.

Divulgada a data para
inscrições de vendedores
ambulantes durante o Carnaval
A Secretária de Cultura e Turismo informa que as inscrições para
vendedores ambulantes atuarem durante o Carnaval 2019 estarão abertas entre os dias 28 de janeiro a 1º de fevereiro. Os interessados deverão
se inscrever no CAT, localizado na Rua Direita, 93, das 8h às 17h, portando cópias da Identidade, CPF e comprovante de residência.
O secretário da pasta, Efraim Rocha, pede atenção dos interessados no momento de preenchimento da ficha de inscrição e as normas vigentes para o evento. “É importante que todos se atentem as condições
para evitarmos transtornos durante o carnaval. Para isso, teremos uma
equipe disponível na secretaria para explicar todos os detalhes e sanar
as dúvidas que surgirem”, explicou frisando que a inscrição não garante
o deferimento. “Assim que encerrarmos as inscrições, as secretarias envolvidas se reunirão para os critérios de seleção”, disse.
A abertura do evento será no dia 28 de fevereiro e vai até o dia 5
de março. Ao todo teremos 72 apresentações, dentre cortejos, shows,
desfiles de escolas de samba, blocos, bailes, além de uma programação
especial voltada para as crianças e para a Velha Guarda.

Gestão cumpre cronograma e
realiza pagamento das férias
dos professores

“Reafirmo aqui nosso compromisso em trabalhar para construirmos juntos os melhores caminhos para a educação do nosso município”. Com essas palavras o prefeito Duarte Júnior anunciou no início da
semana o pagamento das férias dos servidores municipais da área da
educação. De acordo com a Secretaria de Fazenda, o valor chegou ao
montante de R$ 2,5 milhões, pagos a 438 servidores da área.
No final do ano passado Duarte foi recebido por dezenas de professores em visitas realizadas nas escolas municipais. Durante o bate
papo, o prefeito esclareceu várias situações que o município vinha enfrentando. “Tínhamos que dar uma satisfação aos nossos professores
da real situação que estávamos passando. Agradeço a cada um deles
pela dedicação e trabalho realizado no último ano, que nos encheu de
orgulho desde o Ensino Infantil, até o cursinho Pré-Enem”, afirma Duarte
Júnior, pontuando também que a atual gestão fará o máximo para que
seja mantida a educação pública de qualidade em Mariana, mesmo com
a queda absurda na receita e o atraso constante nos repasses por parte
do Governo Estadual, fato que, de acordo com o prefeito, vem gerando
diversas dificuldades em vários setores.
Responsabilidade com o futuro de nossos alunos - Não optando pela proposta majoritária decidida em assembleia da Associação Mineira
dos Municípios, onde parte das cidades mineiras decidiram por iniciar
o ano letivo apenas após as festividades de Carnaval, a Administração
Municipal comunicou na tarde de ontem, 23, que a rede municipal de
ensino iniciará suas atividades no próximo dia 5 de fevereiro. De acordo
com Duarte Júnior, o setor da Educação é prioridade e essencial. “Mesmo com todo esse desgaste sofrido pela falta de repasse do Governo
Estadual, não vamos permitir esse atraso. Como já disse em outras ocasiões, o futuro das nossas crianças e jovens dependem disso”, afirma.
Os municípios que decidiram adiar o início das aulas foram unânimes
em apontar os atrasos dos repasses estaduais como fator principal na
tomada de decisão.Sobre o início nas instituições estaduais, foi informado pela superintendência que as aulas terão início no dia 7 de fevereiro.

Prefeitura inicia campanha de
vacinação contra brucelose

A Prefeitura de Mariana, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Rural, dá início nesta semana à primeira fase de vacinação contra a
brucelose. No ano de 2018 foram imunizadas mais de 1.200 bezerras
de 3 a 8 meses de idade. Para este ano é previsto que cerca de 1.000
bezerras sejam contempladas com a iniciativa.
Para o secretário de Desenvolvimento Rural, Wander Moreira, a vacinação demonstra uma preocupação do poder público com o alimento
que chega na mesa dos marianenses. "Essa é uma forma de combater
a brucelose na nossa área rural, já que é uma doença perigosa, que pode ser transmitida as consumidores. Por isso é essencial a adesão dos
produtores”, afirmou o secretário.
A brucelose é uma doença bacteriana que afeta diversos animais,
incluindo os bovinos. Já os seres humanos podem contrair a doença ao
consumir produtos como leite não pasteurizado, produtos lácteos contaminados (como queijo e manteiga), carne mal passada entre outros. O
cuidado com a vacinação das bezerras evita com que o animal contraia
a doença e ela seja, consequentemente, transmitida à população.

Inscrições abertas para a 35ª
edição da Corrida da Ressaca

As inscrições já estão abertas para a 35ª edição da Corrida da Ressaca. O tradicional evento, que cresce a cada edição, acontece no dia
10 de março, na Praça Gomes Freire, às 9h. Na edição deste ano, serão
8,5km de diversão, desafios e um percurso que promete mostrar ainda
mais as belezas do município. Com a largada na Praça Gomes Freire, o
trajeto passa pela Rodovia dos Inconfidentes, Catete, Wenceslau Braz,
além da Rua Barão de Camargos para, por fim, retornar a Praça Gomes
Freire, onde será feito o pódio. A premiação conta com troféus para os
primeiros colocados gerais e medalhas para os três primeiros participantes de cada uma das categorias.
Inscrições - As inscrições podem ser feitas até o dia 25 de fevereiro.
Para quem é morador da cidade, na Arena Mariana, das 8h às 11h30 e
de 13h às 17h, ou pelo e-mail: inscricoesmariana@gmail.com para atletas de fora da cidade. É possível ter acesso a ficha de inscrição no site da
Prefeitura de Mariana (mariana.mg.gov.br). É necessário que os interessados levem UM pacote de fralda geriátrica. Os 200 primeiros inscritos
ganharão uma camisa da Corrida. Informações, ligue: (31) 3557-2128.
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Prefeitura de Mariana realiza
repasse às bandas de música

Pedro Ferreira

A Prefeitura de Mariana anunciou na tarde de segunda-feira,
22, o repasse da subvenção às 11
bandas de música da cidade, através da Associação Marianense de
Bandas (AMARBANDAS). Cada
uma receberá R$21 mil, o que totaliza uma quantia de R$231 mil.
O auxílio é referente ao ano de
2018 e deverá ser utilizado para a
manutenção delas.
O prefeito Duarte Júnior comemorou o repasse e destacou a
importância de valorizar as corporações musicais. “As bandas
têm enorme representatividade na
cultura de Mariana e eles devem
receber total atenção da administração pública. Esse valor que repassamos a cada uma é para ajudá-las a dar manutenção no que elas
consideram importantes”, disse.
Duarte ainda justificou o atraso,
ressaltando que não mediu esforços para atender as bandas em suas
diversas solicitações. “Sabemos
que esse montante deveria ter sido repassado, no entanto, tivemos
que priorizar o pagamento da folha. Mesmo assim, conseguimos
atender outros pedidos”, afirmou.
Para o presidente da Associação Marianense de Bandas, Carlos
Roberto da Silva, a subvenção é de
grande valia. “Para as bandas esse
auxílio é muito importante, pois
nos ajuda na compra e reforma de
instrumentos, uniformes, nas aulas
de música e outras necessidades
internas. Com esse repasse financeiro é possível darmos continuidade ao nosso trabalho e mantermos viva tradições centenárias”,
ressaltou.
Alteração – Antes, para realizar o repasse às bandas era necessário que elas apresentassem
um Plano de Trabalho e, posteriormente, a prestação de contas à Prefeitura de Mariana. Visando maior
autonomia as bandas, foi feito uma

mudança de modo que a verba é
repassada à AMARBANDAS e
ela realiza a transferência para cada uma. Com isso, a prestação de
contas deverá ser feita para a Associação. Essa alteração enaltece
a AMARBANDAS e gera maior
autonomia as corporações.
Confira quais bandas receberão a subvenção de R$ 21 mil:
– Sociedade Musical 16 de Julho – Bairro Colina, Mariana
– Corporação Musical Sagrado
Coração de Jesus – Padre Viegas
– Corporação Musical São Sebastião – Bandeirantes
– Corporação Musical São Se-

bastião – Cláudio Manuel
– Sociedade Musical Nossa
Senhora da Conceição – Furquim
– Sociedade Musical 8 de Dezembro – Cachoeira do Brumado
– Sociedade Musical Santa
Cecília – Passagem de Mariana
– Sociedade Musical São Caetano – Monsenhor Horta
– Sociedade Musical São Sebastião – Passagem de Mariana
– Sociedade Musical São Vicente de Paulo – Bairro Chácara,
Mariana
– Sociedade Musical União
XV de Novembro – Centro, Mariana

Mesmo após um 2018 difícil,
a Prefeitura de Mariana manterá o
início do ano letivo de 2019 sem
alterações. As aulas, de acordo com
a Secretaria de Educação, iniciarão
no próximo dia 05 de fevereiro em
toda a rede municipal, incluindo
creches e a Educação de Jovens e
Adultos (EJA).
“Mesmo com todas as dificuldades nós estamos nos desdobrando. Nossa gestão não deixará de
dar atenção aos serviços essenciais

e, sem dúvidas, a educação é um
deles”, afirma o prefeito Duarte Júnior, pontuando que a dívida do Estado com o município só vem sem
acumulando. “Dentre vários repasses que não são feitos de maneira
integral, existe o Fundeb e também
a verba referente ao transporte escolar. Isso dificulta o andamento
dos trabalhos, mas de toda forma
não deixaremos que o aluno sofra
as consequências. É o futuro de
cada um deles que está em jogo”,

finaliza.
De acordo com a Associação
Mineira de Municípios (AMM), o
retorno das aulas está condicionado
à quitação integral dos repasses, incluindo, também, a dívida anterior.
No entanto, Mariana não aderiu ao
acordo da assembleia e manterá o
retorno das aulas da rede municipal
de ensino para antes do Carnaval.
Somente em Mariana a dívida
do Estado chega na casa dos R$ 34
milhões, de acordo com o prefeito
Duarte. Mesmo diante desse cenário a gestão assumirá as atividades
escolares quase que integralmente.
“Temos que ser responsáveis em
relação aos alunos, às mães das
crianças que hoje compõem o quadro das creches e, também, com os
nossos jovens adultos que estão batalhando para se formar. Por isso arcaremos com o transporte, merenda
e todas as demais obrigações”, afirma Du.
A Secretaria de Educação fica
localizada na Avenida João Ramos
Filho, n°298, Barro Preto – prédio
do Iprev. Para mais informações,
ligue: (31) 3558-1183.

Pedro Ferreira

Ano letivo inicia sem atrasos nas
escolas municipais de Mariana

Felipe Cunha
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Marianenses lideram pódio na
26ª da Corrida de São Sebastião

Visita em cachoeira promove
conscientização e aprendizado
para jovens de Mariana
Alunos do Projeto Social “Formando Cidadãos e Atletas para o Futuro” do bairro Santo Antônio, em parceria com a Secretaria de Meio
Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, conheceram na última sexta-feira (18) um importante local de lazer da região, a cachoeira da Bombaça, localizada no Bairro Santo Antônio, em Mariana.
A atividade teve grande importância para a valorização da conscientização ambiental no município. Os alunos tiveram a oportunidade
de explorar a trilha que leva até a cachoeira e perceber o quanto é importante a preservação das nascentes e das matas. Na oportunidade,
os lixos encontrados pela trilha foram recolhidos pelos jovens.
Para o funcionário da Secretaria de Meio Ambiente, Anderson de
Jesus de Paula, que acompanhou e orientou os jovens durante a caminhada, o encontro em grande importância na construção do caráter
ambiental. “A educação ambiental é a chave e o caminho para um futuro próspero para as próximas gerações”, comentou.
O objetivo deste projeto social é estimular a integração, cooperação, autonomia e participação social dentro de Mariana e nas vidas dos
adolescentes que participam do programa. Assim, as parcerias e o vínculo com o meio ambiente servem como ferramenta de transformação
social.
O Projeto atende crianças e jovens da comunidade dos bairros São
Gonçalo e Santo Antônio com atividades de futebol e recreação. “Uma
educação que valorize a ética, a moral e o social, preparando os jovens
não somente para suas obrigações do dia a dia, mas também para a
vida em harmonia com o meio ambiente", destacou Lúcio Henrique,
idealizador do projeto.

Parte do Calendário Oficial do
Município de Mariana, a Corrida
de São Sebastião movimentou o
distrito de Águas Claras e Cláudio
Manoel neste final de semana. Em
sua 26ª edição, cerca de 200 atletas
participaram da Corrida Rústica,
em um percurso de 6km, e também
da prova de Mountain Bike, onde
os atletas pedalaram 51,6 km de
pura adrenalina pelas estradas de
nossos distritos.
Na busca do pódio, os marianenses quase dominaram por completo as posições mais desejadas
da competição. No desafio MTB,
Jefferson Batista Flores, de Mariana, conquistou o primeiro lugar, seguido do ouro-pretano Kilder Melo
e também do marianense Henrique
Tavares, que chegaram em segundo e terceiro, respectivamente.
Já a Corrida Rústica foi dominada pelos gaveteiros. Antônio
Marcos Marques, Victor Henrique
dos Santos e Walace Moreira dos
Reis conquistaram os primeiros
lugares no pódio após 6km, tendo
como largada o distrito de Águas
Claras.
Prestigiando o evento e participando da entrega das medalhas,
o prefeito Duarte Júnior ressaltou
a importância da competição e
reafirmou o apoio da Prefeitura de
Mariana nos eventos esportivos
da cidade. “Nos tornamos aqui em
Minas Gerais a capital do esporte.

É um sentimento de satisfação ver
que a cada dia temos mais pessoas
envolvidas nas modalidades esportivas em nossa cidade”, disse Duarte parabenizando todos os atletas
pela participação.
Jefferson Batista, ganhador do
primeiro lugar geral no MTB, destacou as mudanças nessa edição,
considerando-as positivas para os
atletas. “Primeiramente parabenizo
toda a organização da Prefeitura de
Mariana pela qualidade do evento.
O trajeto foi bem diferente, pegando uns trechos da competição do
Iron Biker, o que tornou mais técnico. Esse ano tive a oportunidade
e consegui esta vitória. Estou muito
feliz com o resultado, fruto também

de todo um trabalho em equipe, por
isso, estendo o agradecimento a todos da equipe Soul Cycles por essa
conquista”, afirmou.
Primeiro evento do ano e abrindo o calendário esportivo, a expectativa é de muito movimento em
2019, segundo o subsecretário de
Eventos Esportivos, Bruno Freitas. “Conseguimos alcançar nosso
objetivo logo nesse início de ano
e é somente uma amostra do que
está por vir. O prefeito vem acompanhando e buscando melhorias e,
com certeza, vamos trazer muitos
mais atletas para as competições
municipais”, finaliza. Para conferir
o resultado completo, acesse o site
da Prefeitura: mariana.mg.gov.br

O BERRO DO
BODE ZÉ

Sinal dos tempos
Findas as festas de fim de ano, é hora de cada um procurar
seu rumo, porque trabalhar é preciso, a não ser que o(a) felizardo(a) esteja em gozo de férias e é fato que muitos estão, a julgar
pelo movimento de pessoas e bagagens na estação rodoviária. O
calor abrasador, que faz a festa para o vendedor de picolés (sorvete no palito para paulistas), também proporciona maior exposição
de corpos, peles de todas as cores e de quase todas as idades.
A um canto grupo de jovens, presumidamente recém saídos da
adolescência e prontos para o primeiro saçarico, completamente
livres das amarras legais da menoridade, faz alarido acima do tom
ambiental, o que chama a atenção dos circulantes. Cada um a
empunhar e cavacar seu brinquedo da moda, todos parecem desligados do ambiente onde estão, porém presos à realidade virtual,
reagindo a ela com risos, gritos e movimentos corporais. Enquanto isso, pessoas desembarcam, pessoas embarcam, ônibus chegam, ônibus partem, no pulsar um tanto regular do terminal. A um
dado momento, uma das jovens leva as mãos à cabeça e grita: o
ônibus! É nessa hora que voltam à realidade, consultam relógios e
constatam que o embarque para o grupo já era!
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Atenção aos últimos sorteios
do natal solidário Cooperouro
A promoção Natal Solidário
Cooperouro está chegando à reta
final. Faltam apenas dois sorteios
para você ser um cooperado contemplado. Neste sábado, dia 26 de
janeiro, às 18h, serão sorteados os
últimos 7 vales-compras de R$300.
Já no dia 02 de fevereiro, também
às 18h, sairá o prêmio mais esperado da promoção: 01 Fiat Mobi Zero
quilômetro. Os sorteios ocorrem no
hall da Cooperativa e podem ser
acompanhados pelo público.
Para participar, o Cooperado

precisa fazer no mínimo R$100 em
compras, retirar o cupom no terminal eletrônico, responder a pergunta
nele impressa e depositá-lo na urna
até meia hora antes dos sorteios.
Já foram realizados 7 sorteios

desde o início da campanha, premiando até agora 49 cooperados.
Ao todo serão distribuídos R$50
mil em prêmios. Regulamento em
www.cooperouro.coop.br/cooperouro

Prefeitura e MP assinam TAC que
regulariza programa de controle
populacional de cães e gatos de Mariana
Dando continuidade ao trabalho e política pública de cuidado e
atenção aos animais de rua, principalmente cães e gatos, foi celebrado na última semana o Termo
de Compromisso de Ajustamento
de Conduta, TAC. O documento,
assinado no dia 4 de dezembro,
firmado entre o Ministério Público do Estado de Minas Gerais e o
município de Mariana, trata da implantação do programa de controle
populacional ético e humanitário
desses animais em área urbana.
O TAC foi assinado pelo secretário municipal de saúde, Danilo Brito, representando o executivo local, e a promotora Luciana
Imaculada, chefe da Coordenadoria Estadual de Defesa da Fauna,
o Cedef, que faz parte do Centro
de Apoio Operacional das Promotorias de Justiça de Defesa do
Meio Ambiente, do Ministério Público Estadual. Com a assinatura
do promotor de justiça da comarca de Mariana, Guilherme de Sá
Meneghin, o documento foi formalizado, passando a gerar efeitos
jurídicos.
Segundo o secretário de saúde,
Danilo Brito, o documento aborda
a regularização dos trabalhos realizados no âmbito da Secretaria
Municipal de Saúde no que diz
respeito ao controle populacional
de cães e gatos. “Esse passo é fundamental para criarmos diretrizes
legais no que se refere aos trabalhos realizados através do Centro
de Acolhimento de Animais, o
CAA. A partir de agora seguire-

mos todas as orientações que o
Ministério Público nos passou e
que está previsto no TAC”, afirma
o chefe da pasta.
Diversas conversas foram realizadas entre MP e executivo até
que o documento fosse de fato
firmado e diferentes fatores foram
avaliados, tais como a carência
de execução de políticas públicas
e o risco à saúde humana, animal
e ambiental, além da expectativa
de que a implantação iniba os casos de zoonoses no município. No
TAC são estabelecidos pontos de
partida para temas como: manejo
ético populacional, castração, elaboração de campanhas educativas,
fiscalização, entre outros.
Para a promotora Luciana Imaculada, muitos benefícios serão
gerados a partir do cumprimento
do termo. “Assim que o município
se organizar e começar a executar
os itens que estão previstos, esperamos que os bons resultados comecem a fluir e tragam benefícios,
tanto para a população marianense,
quanto aos animais e ao meio ambiente comum. Acredito que a assinatura do termo é um marco muito
importante e que essa relação entre
o MP e o município seja positiva”,
reforça a promotora.
O promotor de justiça de Mariana, Guilherme de Sá Meneghin,
afirma que o TAC é o mais importante instrumento de resolução extrajudicial dos conflitos coletivos.
“Por isso acreditamos que Mariana
construiu uma via importante para
garantir a defesa da fauna local,
Amanda Fernandes

em consonância com os valores de
nossa Constituição”, afirmou o representante do Ministério Público,
que ainda lembra que “constitui
crime abusar, ferir, mutilar ou maltratar animais silvestres, domésticos ou domesticados, nativos ou
exóticos, nos termos do art. 32 da
Lei n. 9.605/1998”.

Fiat Mobi que será sorteado dia 02 de fevereiro

Allan Almeida

