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Visita técnica à obra da nova UPA de Ouro Preto
Ane Souz

Manifestação contra corte
no orçamento da Educação

Ane Souz

Ane Souz

A Prefeitura Municipal de Ouro Preto realizou por meio de representantes do executivo municipal, acompanhados de vereadores, uma visita técnica nas instalações da nova Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Ouro
Preto. O prédio está sendo construído no bairro Saramenha, e segundo a prefeitura, já tem 40% da fase concluída.
Durante a visita, o prefeito Júlio Pimenta ressaltou que a nova UPA será um divisor de águas para a saúde no
município. “Essa unidade segue os padrões estabelecidos pelos órgãos do Ministério da Saúde e por isso já está
credenciada, o que não tínhamos antes. Com esse credenciamento vamos receber mais recursos para gerenciar a
UPA e o orçamento do município, que já é destinado a esse setor, poderá ser investido ainda mais na saúde, como,
por exemplo, na saúde primária”, destacou o prefeito.
O prédio hoje onde funciona o que a população conhece como UPA não é reconhecido pela Anvisa e nem
credenciado pelo Ministério da Saúde, por isso, o executivo ressaltou a necessidade de construção do novo prédio.
O presidente da Câmara, vereador Juliano, parabenizou o prefeito e a equipe, ressaltando que a cidade só tem
a ganhar. “Com essa obra a cidade agora vai conseguir captar mais recursos, o que vem a somar com a qualidade
e a prestação do atendimento na saúde, favorecendo o bem estar da população”, pontuou o vereador.
A obra, agora, se encontra em fase final da execução de alvenaria, com término dos pilares, cintamento e
instalação do sistema de descarga de proteção atmosférica (SPDA). A previsão é de que a obra seja concluída
no final deste ano. O local ainda vai contar com 137 vagas de estacionamento gratuitas e segundo a prefeitura, a
expectativa é de que seja instalado também no local um posto avançado do SAMU.

Documento de licenciamento de Paracatu
de Baixo é entregue à Fundação Renova
Larissa Gonçalves

PÁG. 5

PÁG. 13

ITABIRITO:
Pague seu IPTU em dia.
Nesta segunda-feira, 13, o prefeito de Mariana, Duarte Júnior, entregou à Fundação Renova representada pelo
Gerente de Licenciamento, Euzimar Rosado, o licenciamento ambiental para início das obras de reassentamento
de Paracatu de Baixo. A licença, que tinha o prazo de 180 dias para ser entregue, foi liberada pelo município com
apenas 60 dias.
O secretário de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, Rodrigo Carneiro, afirmou que esse processo traz mais expectativa e esperança para os moradores do subdistrito. “ Com esse licenciamento esperamos que
a Fundação Renova cumpra com os prazos para entrega das obras aos atingidos”, disse.
O licenciamento de Paracatu, foi aprovado no dia 8 de abril, em reunião do CODEMA (Conselho Municipal
de Desenvolvimento Ambiental), que aprovou com oito votos a favor, uma abstenção e um contra, além de condicionantes de anuência do Compat, o licenciamento da área para reassentamento do novo subdistrito de Paracatu.
A construção será feita no terreno Lucila, local escolhido pelo moradores.
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PROCLAMAS
DE CASAMENTO
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:
SERENO CHAVES DE CARVALHO GUERRA, brasileiro, solteiro,
químico, natural de Belo Horizonte MG, nascido a 12/02/82, filho de Ronald de Carvalho Guerra e Pia Márcia
Chaves Carvalho Guerra e KÁTIA
LUCIANA VITOR, brasileira, solteira, professora, natural de Belo Horizonte - MG, nascida a 14/06/83, filha de Maria Aparecida Vitor. Ambos
residentes neste subdistrito;
JULIANO GUSTAVO DOS SANTOS OZGA, brasileiro, solteiro, professor, natural de São Luiz Gonzaga-RS, nascido a 29/04/87, filho de Nelson Ozga e Maria Alceni dos Santos
Ozga e PATRÍCIA GRAZIELA DE
SOUZA, brasileira, solteira, servidora pública municipal, natural de Ouro
Preto-MG, nascida a 07/06/83, filha
de Geraldo José de Souza e Amélia
Sabina dos Santos de Souza; Ambos
residentes nesta cidade;
JONAS DE OLIVEIRA JÚNIOR,
brasileiro, solteiro, auxiliar serviços
gerais, natural de Ouro Preto-MG,
nascido a 16/09/96, filho de Jonas de
Oliveira e Eliane Benjamim de Oliveira e TALIA DE FÁTIMA SANTOS,
brasileira, solteira, do lar, natural de
Itabirito-MG, nascida a 11/02/99, filha de Geraldino Antônio dos Santos e
Lilian Fátima da Silva Santos; Ambos
residentes neste subdistrito;
DENILSON LOURENÇO ANDRÉ,
brasileiro, solteiro, pintor, natural de
Mariana-MG, nascido a 22/05/80,
filho de Geraldo André e Maria Cesária Lourenço André e IAMARA
MARIA DA CONCEIÇÃO MARTINS, brasileira, solteira, confeiteira,
natural de Ouro Preto-MG, nascida a
12/05/91, filha de José Geraldo Martins e Maria Ana da Conceição; 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, 15 de maio de 2019.
(a)Cássio Luiz de Lima
Oficial Titular
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CARTA AOS TEMPOS

Defesa, questão de
direito humano
Levanta-se, novamente, a polêmica em torno da arma de fogo, depois que decreto presidencial flexibilizou sua posse e uso.
Entre outras alterações na lei, o decreto permite ao cidadão que
a tenha em casa (na verdade, desde janeiro último), para defesa
do seu lar e propriedade, amplia rede dos que podem ter o porte e condiciona a prática do tiro desportivo, por menores de 18
anos, à licença do pai ou mãe, ou outro responsável legal. Antes, os menores só podiam exercer tal atividade mediante aval
judicial.
Assim como em 2005 quando, às vésperas do Referendum,
a sociedade se dividiu em pró e contra o desarmamento, o mesmo volta a ocorrer depois do dito decreto presidencial. Entre os
defensores da proibição de armas há ingênuos, que acreditam
piamente que com isso se põe fim à violência, ainda que os
bandidos continuem armados; mas há os que, matreiramente,
escondendo a ideologia em que se escoram, querem a população desarmada, para que mais fácil seja dominada, no caso
de eventual tomada do poder. Em nome do que tentam impor,
passam por cima do direito à vida e do direito à sua defesa.
Devo esclarecer que não tenho e nunca tive arma de fogo,
não me interessa a sua posse e nem sei distinguir os muitos
tipos. Mas, isso é uma questão de opção pessoal, que não me
dá o direito de ser contra sua posse, lembrando que o direito de
posse não significa direito de uso indiscriminado por seu detentor, atendo-se este último ao uso exclusivamente em sua defesa,
de seu lar e sua propriedade. Por ocasião do Referendo sobre o
comércio de armas, em 2005, usei este espaço, para fazer campanha contrária e votei NÃO à proposta do governo. Continuo a
bater na mesma tecla. Sou pacifista, mas não hipócrita! O estado pode e deve controlar, rigidamente, o comércio, a posse e o
porte de armas, mas não simplesmente proibi-las ao cidadão,
cerceando dessa forma o direito de defesa, inerente a qualquer
pessoa.
Aqui é importante lembrar àqueles que defendem o desarmamento da população como meio de reprimir e combater o
crime, que a própria Declaração Universal dos Direitos Humanos reza em seu Art. III - Todo ser humano tem direito à vida, à
liberdade e à segurança pessoal. Segurança pessoal pressupõe
direito de defesa, que requer meios minimamente iguais aos do
agressor, coisa que o estado brasileiro – e nenhum outro – tem
condições de garantir ao cidadão. Não havendo, portanto, essa
garantia, o direito de defesa deve ser reconhecido ao cidadão
que, por sua vez, a providencia com seus próprios recursos e de
acordo com a lei. Desarmar a população, como se fazia até há
pouco, e não desarmar os bandidos, notadamente o chamado
crime organizado, é entrar num processo de suicídio! O ideal
seria o desarmamento geral, mas isso se a espécie humana
fosse do tipo angelical! Sendo a espécie humana o que é, os
governos que se moralizem, aprimorem-se e exerçam, de fato, a
autoridade constitucional em defesa do bem-estar coletivo, sem
intervenções e violações aos direitos individuais.
Os de boa vontade veem que o direito de defesa é sagrado,
inegociável, mas a hipocrisia medra, cá, acolá, e costuma falar
mais alto, para a alegria dos que pretendem ter a população fragilizada e dominada. Veja-se o caso dos que se levantam contra a nova regra para os menores praticantes do tiro desportivo.
Alguns defendem a manutenção da regra anterior, ou seja, com
autorização judicial, alegando que agora os menores ficam expostos â violência ou à instigação a ela. Nem é preciso muito
raciocinar, para perceber que o argumento é descabido e sem
base, pois com autorização judicial o menor ficaria sob os mesmos efeitos ditos maléficos. Treinar tiro ao alvo, em ambiente legalizado, com segurança e monitoramento a cargo de profissionais, não contém em si nenhuma violência ou incitamento a ela.
Os que pensam o contrário deveriam voltar sua atenção para o
futebol, altamente recomendado aos jovens. No gramado e fora
dele a violência rola solta e ninguém fala em proibir os jovens de
praticá-lo ou de comparecimento aos estádios. Não por coincidência, agora tais espaços são denominados arenas; arena dos
gladiadores e dos leões devoradores de cristãos, em Roma! Sob
outro aspecto, direito ao voto para menores, que podem ainda
não ter maturidade política, é mais sério e perigoso que prática
do tiro desportivo orientado!
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Mineração em discussão
Não se questiona a importância
da mineração para o mundo contemporâneo. Mas é urgente uma
discussão crítica e independente sobre os vários aspectos desta atividade, especialmente em Minas Gerais
por sua vocação mineral. Do ouro
ao ferro, passando pelas pedras preciosas, Minas Gerais viveu ciclos
de exploração mineral sem que a
atividade, que atrai capitais nacionais e estrangeiros e gerou grandes
lucros, tenha produzido benefícios
socioeconômicos para os mineiros em grau e alcance compatíveis
com a rica diversidade mineral de
seu subsolo. Esta questão, que economistas e historiadores apontam,
também precisa ser devidamente
abordada na discussão. A mineração pode perfeitamente produzir
mais benefícios para os municípios
mineradoras em vários aspectos e
setores.
O preço do minério de ferro,
que se elevou nos últimos dez anos,
e a velocidade da exploração de jazidas, acelerada por equipamentos
modernos e de maior porte, e a toda
a logística de transporte nacional e
internacional, multiplicaram nos
últimos anos a capacidade da extração mineral. E maior foi a produção

de rejeitos, que hoje se acumulam
em 350 barragens por todo o território mineiro. Os riscos ambientais
igualmente ampliam-se e nos legam terras estéreis, destruição de
coberturas vegetais, contaminação
e destruição de nascentes e cursos
d’água. E, tragicamente, provocam
desastres com perdas de vidas humanas, como vimos em Mariana
e Brumadinho. Está claro que se
misturam a ganância pelos lucros e
a negligência operacional numa relação de causa e efeito que precisa
ser interrompida urgentemente.
Há que se discutir e repensar a
mineração em todos os seus aspectos e seus impactos nos municípios
mineradores. O conhecimento científico sobre a Engenharia de Minas
e a Geologia permite explorações
seguras, controle de impactos ambientais e a construção de barragens
seguras. Ou seja: a mineração pode
perfeitamente ser feita sem riscos
ambientais e para vidas humanas.
A questão precisa voltar-se também
para a discussão sobre empresariedade e ética. A mineração, que traz
impactos ambientais, não pode ser
predatória e livre, irresponsável e
inconsequente, regida pelo lucro
a qualquer preço. Parâmetros téc-

nicos e legais para concessão de
lavras e fiscalização precisam ser
revistos. Não se trata de impedir a
mineração, mas de garantir que se
realize com normalidades plenas,
sem perder a lucratividade.
Resta esperar que Estado, municípios, mineradoras e a academia estejam efetivamente discutindo a mineração, à luz da realidade que vivemos hoje e os impactos que acarreta.
E com a brevidade que a atividade
requer. Parcela de responsabilidade
neste processo cabe também aos
municípios que se relacionam diretamente com a exploração mineral.
Eles precisam empregar melhor o
royalty do minério, hoje de 3,5% do
faturamento total. Não investem na
diversificação econômica, como determina a legislação da Contribuição
Financeira pela Exploração Mineral
(Cefem) e não fiscalizam as mineradoras, não controlam a deterioração ambiental nem as condições de
trabalho e riscos a vidas humanas.
E, ao final, herdam terras estéreis,
ocupações urbanas desordenadas e
outros danos ambientais e sociais. E
sofrem diretamente a perda de vidas
humanas.
*Jornalista (mwerkema@
uol.com.br)

Ouro Preto confirma 27 casos
de dengue no município

A Secretaria de Saúde de Ouro Preto divulgou na terça-feira (14) um Boletim Epidemiológico com
números de casos de dengue no município. Até o momento, foram notificados 79 casos da doença.
Desse total, 22 ocorrências foram descartadas, 30 casos são
considerados suspeitos e outros
27 estão confirmados.
Em relação às pessoas infectadas pela dengue, segundo
o boletim, 24 pessoas contraíram a doença no município e
os outros três casos são considerados importados, já que as
vítimas foram infectadas em
outras localidades.

DIREITO DO
CONSUMIDOR

Felipe
Comarela
Milanez

Previdência privada:
você sabe o que é?
Em meio a tantas discussões sobre a reforma da previdência aumentou a preocupação dos cidadãos com o futuro, em especial, com
a manutenção do recebimento de recursos financeiros quando da aposentadoria, de maneira a não sofrer uma redução brusca dos valores
disponíveis para o atendimento das suas necessidades. O tema é importante e, apesar de não parecer, tem muita relação com o direito do
consumidor, em específico, quando o consumidor opta por contratar o
comumente denominado “Plano de Previdência Privada”. Esse termo
aparece nos mais diversos canais de comunicações e certamente você
já leu alguma publicidade nas suas redes sociais apresentando este
serviço. Entretanto, exatamente por nos faltar informação sobre aspectos básicos da previdência privada, muitos ainda acreditam se tratar de
um bicho de sete cabeças e que, por isso, sequer chegam a avaliar a
possibilidade de adotar esse modelo para garantir uma complementação quando da aposentadoria paga pelo INSS ou, até mesmo, como
principal fonte de recursos a partir do momento de retirar do mercado
de trabalho. A dificuldade que a maioria dos brasileiros tem para realizar
um planejamento das suas finanças e dos seus investimentos é fruto,
principalmente, da ausência de atenção dos Governos com a educação
econômica dos seus cidadão, entretanto, nunca é tarde para começarmos a apresentar sobre temas que nos são tão importantes e que poderão auxiliar para uma tomada de decisão mais consciente. O primeiro
ponto a ser esclarecido é o de que a “Previdência Privada” é um modelo
de investimento pensando em médio e longo prazo, com a finalidade
de, a partir da contribuição periódica e dos rendimentos auferidos com
a aplicação do recursos no mercado financeiro pela instituição responsável pela gestão do plano de previdência privada, o consumidor possa
realizar retiradas mensais de valores oriundos desse investimento ou,
ainda, retirar de uma só vez o resultado final de anos de contribuição e
aplicação do seu dinheiro no mercado financeiro. Todavia, é fundamental que o consumidor compreenda que, a depender das características
da contratação, ele estará assumindo um grau pequeno, médio ou de
significativo risco no que se refere à sua aplicação, que, em alguns casos, poderá se mostrar, no futuro, exatamente quando o acesso aos frutos da aplicação dos recurso financeiro será mais importante, como um
péssimo negócio. Compreendendo minimante o que significa um plano de previdência privada, necessário identificar as duas formas mais
usuais de planos de previdência privada oferecidos pelas instituições financeiras: o VGBL – Vida Gerador de Benefício Livre e o PGBL – Plano
Gerado de Benefício Livre. Algumas diferenças entre eles são bastante
simples, e podem ser apresentadas já nesta coluna, os demais, serão
objeto de abordagem nas próximas publicações. A primeira diferença,
e talvez a mais importante no que se refere aos impactos fiscais da
decisão, refere-se ao imposto de renda. Sim, o Leão irá, cedo ou tarde,
dar a sua mordida. As contribuições realizadas no VGBL não podem ser
utilizadas para dedução do imposto de renda, todavia, a sua incidência
ocorrerá, aquando da retirada de valores junto ao seu plano, apenas
sobre a parcela de recursos referentes aos rendimentos, e não sobre o
valor total obtido ao final do plano. Essa informação é importante, pois,
o VGBL é indicado para os contribuintes que fazem a declaração do
Imposto de Renda de maneira simplicidade. Já o PGBL é a opção indicada para o consumidor que, ao fazer a sua declaração do imposto de
renda, utiliza a declaração completa, pois é possível abater da base de
cálculo do Imposto todos os valores transferidos para o plano durante o
ano, respeitando-se o limite de 12% do valor da renda bruta tributário.
Entretanto, diferentemente do que ocorre com o VGBL, o imposto de
renda incide sobre todos os valores aferidos ao longo do plano, tanto sobre os depósitos realizados, como sobre os rendimentos obtidos.
Esta diferença em relação à incidência do Imposto de Renda deve ser
objeto de avaliação pelo consumidor tão logo decida por contratar um
plano de previdência privada, já que os efeitos financeiros da incidência
apenas sobre os rendimentos ou então sobre todos os valores auferidos ao longo do tempo poderá resultar em um maior ou menor impacto
sobre o investimento realizado, assim como sobre os recursos utilizados para que, no futuro, tenha condições de garantir a manutenção das
suas necessidades. Em razão do espaço, outros assuntos igualmente
relevantes sobre “Previdência Privada” serão abordados nas próximas
colunas, sempre sob a ótica do esclarecimento e da informação aos
consumidores. Prof. Felipe Comarela Milanez – Departamento de
Direito da UFOP – Coordenador do Núcleo de Estudos Consumo,
Vulnerabilidade e Desenvolvimento Econômico.

- Sexta-feira, 17 de maio/2019
O LIBERAL Ed.1339OURO
PRETO/MARIANA
www.jornaloliberal.net

4

Manifestações contra cortes
no orçamento da Educação
mobilizam população de
Ouro Preto e Mariana
Na quarta-feira (15), em mais
de 200 cidades do país, brasileiros
manifestaram contra o corte no orçamento para a educação, feito pelo Ministério da Educação (MEC),
e que afetou principalmente as
universidades públicas federais.
Em Ouro Preto e Mariana, as pessoas também foram às ruas para
protestar no evento que ficou conhecido nas redes sociais como o
#TsunamidaEducação.
Em Ouro Preto, o ato teve início com concentração em frente
ao Restaurante Universitário da
UFOP, no campus Morro do Cruzeiro e reuniu centenas de pessoas
em uma caminhada que seguiu até
a Praça Tiradentes. Em Mariana, a
mobilização teve concentração no
ICSA, e os manifestantes seguiram em passeata até o ICHS.
Leandro Andrade, presidente
do Conselho Municipal de Educação destacou a importância da
participação da sociedade com
um todo. “Não adianta apenas os
professores e estudantes manifestarem seu descontentamento nas
redes sociais. As pessoas precisam
entender que é fundamental ir às
ruas, elas precisam se mobilizar,
pois direito a gente consegue lutando, direito não cai do céu”,
ressaltou. Leandro ainda destacou
que há uma proposta de promover
aulões públicos nas duas cidades,
explicando os efeitos desses cortes
na educação e também palestras
em escolas que tiverem interesse,
segundo ele, “a medida importante
para conscientizar é informar”.
Impactos na UFOP
O Pró-Reitor de Planejamento e Desenvolvimento da UFOP,
Eleonardo Lucas Pereira, enfatizou que se não houver uma reversão desta medida, dificilmente
qualquer instituição pública de
ensino terminará o ano letivo em
2019. “Por mais que a gente venha

Ane Souz

Ane Souz

a fazer as contenções, o percentual
bloqueado é muito significativo.
Nós já estamos buscando medidas de cortar alguns recursos da
capacitação, reduzir os gastos com
gestão, visando uma contenção
de custos. Se não houver essa reversão, basicamente a gente tem
bloqueios que o governo fala que
é de 30%, mas em algumas ações,
principalmente vinculadas ao funcionamento da instituição, esse
bloqueio chega a 39%”, destaca.
Ainda segunda segundo o Pró-reitor, na UFOP, o corte será de
R$ 20,8 milhões dos seus R$ 65,6
milhões disponíveis para despesas

de manutenção e investimento.
Dos Estados Unidos, o presidente Jair Bolsonaro, em coletiva de imprensa, classificou os
manifestantes de “idiotas úteis”.
Segundo o presidente, a queda na
arrecadação obrigou a contenção
de recursos.
A UNE, uma das organizadoras da manifestação nacional,
estima em 1,5 milhão o número
de pessoas nas ruas no dia 15.
Em Ouro Preto e Mariana não há
confirmação do número de manifestas. Uma nova greve geral está
prevista para o dia 14 de junho.
Com colaboração de Rodolfo Simões

Prefeituras de Ouro Preto, Itabirito e Mariana realizam
evento ao Dia da Luta Antimanicomial
A Prefeitura de Ouro Preto, juntamente com as prefeituras de Mariana e
Itabirito, divulga a programação de ações
voltadas ao Dia da Luta Antimanicomial.
O Movimento tem se fortalecido como
um importante ator social na luta pela
garantia e defesa dos direitos humanos no
Brasil, em especial dos direitos das pessoas com transtornos mentais. O dia 18
de maio estabelecido como o Dia da Luta
Antimanicomial foi instaurado em 1987
na cidade de Bauru, durante o Congresso
de Trabalhadores de Serviços de Saúde
Mental. O Congresso deu visibilidade
ao Movimento da Luta Antimanicomial,
adotando o lema "Por Uma Sociedade
Sem Manicômios" e inaugurando uma
nova trajetória da proposta de Reforma
Psiquiátrica Brasileira.

Segunda a Coordenadora Administrativa da Rede de Atenção Psicossocial de
Ouro Preto, Paula Oliveira Alves de Brito, o evento é de suma importância, pois a
sociedade está passando por um momento crucial, onde a união se faz necessária
e a saúde mental é um tema que abrange
todos os setores de nossa sociedade.
A Rede de Atenção Psicossocial do
Município de Ouro Preto convida toda
a população a participar ativamente da
Semana do 18 de Maio. A programação
inicia no dia 06 de maio com uma exposição, na cidade de Itabirito, dos trabalhos
realizados nas oficinas dos CAPS's. No
dia 15 de maio, em Ouro Preto, será
realizada uma Roda Formativa "Loucura
e Resistência" com o Paulo Amarante - militante e referência nacional do

Movimento Antipsiquiatria e
Antimanicomial. No dia 16 de
maio será realizado o II Seminário Microrregional de Saúde
Mental na cidade de Mariana.
No dia 17 de maio, também
em Mariana, será realizado um
desfile pelas ruas da cidade. No
dia 20 de maio, em Ouro Preto,
acontece uma Roda de Conversa "Diálogos- Saúde Mental"
com o professor Aisllan Assis
- militante da Luta Antimanicomial. No dia 21 de maio, encerrando a semana de resistência,
Lourdes Machado - militante
mineira do Movimento Antimanicomial - participa de mais
uma roda de conversa.
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Em protesto pela falta
de água em alguns
bairros de Ouro Preto,
pauta da Câmara de
Vereadores é trancada
A 24ª Reunião Ordinária da Câmara de Ouro Preto foi realizada nessa quinta-feira (9). Cinco representações e dez indicações foram aprovadas. Além disso, três
projetos de lei e um projeto de resolução foram distribuídos às comissões. A dívida
do município com a Cemig, que resultou no corte de energia elétrica no sistema
de abastecimento de água e, consequentemente, a falta de abastecimento em alguns
bairros da cidade foi o tema das representações 54/2019 e 55/2019, amplamente discutidas pelos edis.
Segundo o vereador Marquinho do Esporte (SD), autor de um dos requerimentos, é preciso uma resposta oficial para saber se o problema é do município ou da
Cemig. “Sei que em 2017 a Prefeitura renegociou a dívida com a Cemig e a informação que eu tenho é que a Prefeitura não está pagando e, inclusive agora, veio esse
corte na energia. No meu entendimento não era nem para ter chegado a esse ponto, já
que, com certeza, a Cemig notificou o município. Nós tivemos hoje um depoimento
muito triste de uma senhora do bairro Morro Santana, que está com o marido doente
em casa e, há sete dias, não cai água na casa dela. Isso é muito triste. A gente sabe que
ficar sem luz é uma situação, mas sem água é quase impossível”, disse.
Com o objetivo de cobrar agilidade e normalização no serviço de abastecimento
de água do município, o presidente da Câmara, vereador Juliano Ferreira (MDB),
decidiu trancar a pauta da reunião. “Há muitos dias está havendo um clamor das
comunidades do Morro da Queimada, Morro Santana, Morro São João, Morro São
Sebastião, Piedade, Treze de Maio e Córrego Seco de que não há abastecimento de
água já que houve o corte de energia elétrica no sistema de abastecimento. A Prefeitura tem um acordo com a Cemig de uma dívida e está cumprindo devidamente. No
entanto, o pagamento mensal está com atraso e a Cemig teve essa atitude voraz de
chegar e cortar a energia elétrica, o que acabou culminando na falta de abastecimento
de água. Sei dos esforços do executivo, mas, ainda assim, tranquei a pauta para que
o Prefeitura aperte mais a Cemig porque ela também tem a sua parcela de culpa. Sei
também que a Cemig tem uma dívida que ultrapassa 10 milhões com Ouro Preto.
Então, se ela é tão é de eficiente em cobrar a sua dívida ela deveria ser eficiente da
mesma forma em pagar ao município o que ela deve. O trancamento de pauta é
para atender os cidadãos ouro-pretanos que vem sendo afligidos pela falta de água.
Esperamos que isso se resolva o mais rápido possível porque é quase impossível uma
pessoa ficar em casa sem água. Sabemos das dificuldades. Se o legislativo puder
fazer alguma coisa para contribuir, com certeza iremos fazer”, pontuou.
Durante a reunião, o vereador Chiquinho de Assis (PV) entrou em contato,
por telefone, com uma servidora do Semae e ela informou que não há previsão de
quando o abastecimento de água nesses bairros irá voltar. Porem, segundo a servidora, no bairro Piedade o serviço está sendo restabelecido gradativamente. “É muito
importante frisar que não é papel do vereador o saneamento básico, não é o papel
do vereador levar água para as pessoas, mas sim cobrar que nós tenhamos serviços
públicos de qualidade. E essa questão da interrupção devida a falta de pagamento à
Cemig é um ato extremamente covarde com a nossa população. O povo não quer
saber quem está devendo, o povo quer água de qualidade. É com tristeza que a gente
vê a pauta da Câmara trancada, cheia de projetos para votar, requerimentos, mas a
Câmara tem que se mover e mostrar que tem independência política e está do lado
do povo”, destacou.
Para a vereadora Regina Braga (PSDB), é importante questionar a Prefeitura
sobre a situação. “Chegou a esse ponto de ter que cortar a luz das bombas de água e
deixar vários bairros, várias pessoas sem água. Imagina uma família com acamados,
com crianças. Escolas tiveram que interromper o horário normal de aula porque não
tem água. E a prefeitura não mandou caminhão-pipa para amenizar o sofrimento.
Então a gente tem que questionar. Eu imagino que a Cemig, para chegar nesse ponto,
deve ter enviado muitas notificações. O prefeito simplesmente cruzou os braços e
deixou tudo acontecer. Isso é um absurdo. Mas quero ouvir também a Cemig, questionar se há riscos de mais cortes. O presidente foi muito feliz em interromper a pauta. Não passa mais nada aqui enquanto não normalizar essa situação de falta d’água
no município”, ressaltou.
Vereador solicita esclarecimentos sobre queda de
energia em Catarina Mendes
Ainda durante a reunião, foi solicitado por meio da representação 52/2109,
de autoria do vereador Juliano Ferreira, esclarecimentos da Cemig em relação aos
problemas de queda de energia na localidade de Catarina Mendes, em Ouro Preto.
Segundo o vereador Luiz Gonzaga (PR), que também assinou a representação, foi
muito importante a solicitação, já que o problema vem acontecendo constantemente
há alguns meses. “Até sete meses atrás não estava com tanto problema, mas agora
começou a ser constante e tem muita gente perdendo mercadoria, principalmente
quem possui comércio. Eu parabenizei o Juliano e assinei junto com ele porque já
estava trazendo essa demanda, mas agora é uma situação frequente. Antes tinha uma
Lei que, em 48h religava a luz, mas já passaram até sete dias sem religar. Nesse
período, as pessoas perdem a sua mercadoria e depois para a gente ir à Justiça pedir
ressarcimento dos bens perdidos é muita amolação”, explicou.
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Parque do Itacolomi é
selecionado para programa de
concessão administrativa
O Parque Estadual do Itacolomi em Ouro Preto será uma das
unidades de conservação do estado que passará pelo processo de
concessão. O programa, referente
a 2019 até 2022, foi lançado pelo governo de Minas no início de
abril, e tem como objetivo promover, com parcerias com o setor
privado, a gestão dos serviços oferecidos aos visitantes nos parques
estaduais.
O Parque do Itacolomi está
em oitavo lugar nas concessões
do ranking de 20 unidades de conservação, que foram listadas de
acordo com alguns critérios como
plano de manejo, regularização

fundiária, infraestrutura e atratividade de mercado. Maria Lúcia
Cristo, gestora do Parque Itacolomi, esclareceu o assunto, que
segundo ela chegou a ser mal interpretado por alguns, que confundiram a concessão com a privatização. “Os serviços oferecidos aos
visitantes serão passados a uma
empresa especializada no assunto.
Isso vai permitir maior qualidade
e especialização no atendimento.
Enquanto a administração do Parque fica sob responsabilidade do
governo, nós passamos por muitos
entraves como a morosidade, pois
não é finalidade do Instituto Federal de Florestas (IEF) cuidar do

turismo de aventura”, explica Maria Lúcia. Ela ainda destaca que
com a situação financeira atual do
estado dificulta a manutenção de
conservação do local para receber
visitantes.
Segundo a gestora, será repassado para a iniciativa privada 5%
de área do Parque que é referente
ao uso público, a parte de acesso
à visitação. “Eu participei de todo
o estudo do processo de viabilidade econômica, e está tudo muito
bem embasado. Além disso, com
a concessão, o IEF terá melhores
condições de continuar a cuidar
dos outros 95% do Parque, pois a
parte de uso público, que é a Fazenda do Manso e a recepção de
visitação, demandam muito tempo
e mão de obra. Com a concessão,
todos saem ganhando”, enfatizou
Maria Lúcia.
De acordo com o governo, Minas Gerais possui um dos maiores
Sistemas Estaduais de Unidades
de Conservação (SEUC) do país,
composto por um total de 94 unidades de conservação, totalizando
aproximadamente 3,5 milhões
de hectares de áreas protegidas.
Atualmente, a gestão é feita exclusivamente pelo poder público,
bem como a destinação dos recursos para operação e manutenção
dessas reservas ambientais.

TJMG lança Centro Judiciário de Solução
de Conflitos e Cidadania em Ouro Preto
O Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJMG) promoveu uma
cerimônia de instalação do Centro
Judiciário de Solução de Conflitos e
Cidadania (Cejusc) na Comarca de
Ouro Preto. O evento contou com a
participação de diversas autoridades e
também dos estagiários de direito, que
auxiliarão em ações de mediação.
O serviço consiste na conciliação
e a mediação de solução de pendências, nas quais as próprias partes envolvidas são incentivadas a resolver
seus problemas de forma autônoma
e harmônica. O trabalho conta com
o auxílio do conciliador ou do mediador, que é uma pessoa capacitada
e neutra, que orienta os envolvidos
buscando construir alternativas em
conjunto. A Desembargadora Mariângela Meyer Pires Faleiro presidiu
a cerimônia e destacou a importância
do Cejusc para o bem estar da sociedade. “Não é possível mais que se
aguarde o tempo para que processos
seguidos cresçam no judiciário... A
mediação tem resultado numa forma de convivência e relacionamento
bem melhor, pois não é um terceiro
que resolve o problema, e por isso, o
rompimento de um vínculo familiar,
às vezes, não acontece”, ressalta a
Desembargadora.
Em Ouro Preto, o serviço será
coordenado pela juíza Kellen Cristini de Sales e Souza, que destacou a
conquista para a cidade. “Representa
um ganho muito importante para a
nossa comarca, por se tratar de um
meio alternativo de solução de conflitos. Todos aqueles que têm uma
demanda em potencial, que possa vir
a desaguar numa ação judicial, antes
do ajuizamento desta ação, agora tem
um mecanismo para tentar resolver

Michelle Borges

o problema”, pontua Kellen. A juíza
diretora do foro de Ouro Preto, Ana
Paula Lobo Pereira de Freitas, ressaltou a importância do Cejusc para
a justiça da cidade. “Essas formas alternativas de soluções de conflitos diminui a demanda de processos, com
as pendências ainda não ajuizadas, de
maneira rápida, por isso é um ganho
também para os processos”, ressalta

Ana Paula.
A perspectiva é de que o início
das audiências no Cejusc comece na
última semana de junho. Na ocasião
os estagiários aprovados em processo
seletivo da comarca tomaram posse.
Em Minas Gerais, há cerca de 140
Cejusc e segundo a Desembargadora, a previsão é de que mais 15 ainda
sejam implantados este ano.
Michelle Borges
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PANORAMA
Estão abertas as inscrições para
o Cine-Expressão - A Escola vai
ao Cinema. O evento faz parte
da 14ª edição do CineOP - Mostra de Cinema de Ouro Preto,
que acontece entre os dias 05
e 10 de junho. As escolas interessadas em participar podem
consultar o regulamento e se
inscrever gratuitamente até 20
de maio pelo site www.cineop.
com.br. Todas as atividade serão
realizadas no Cine Vila Rica e no
Cine-Teatro. Informações pelo
telefone: (31) 3282.2366.

À

convite da Câmara Municipal de Matosinhos, Angelo Oswaldo vai a
Portugal para uma série de palestras sobre o ciclo do ouro, o barroco
mineiro e a devoção ao Senhor Bom Jesus de Matosinhos em mais de 40
cidades de Minas Gerais. Ele viaja no dia 6 de junho e participa do jubileu
de Matosinhos, cidade litorânea do norte de Portugal, na região do Porto.
Ângelo Oswaldo disse que o convite da Câmara de Matosinhos demonstra
o interesse dos portugueses pelos laços históricos com Minas Gerais e que
essas palestras vão divulgar o patrimônio cultural e turístico durante uma
das festas populares mais famosas e concorridas de Portugal.

Por mais segurança aos
pedestres e ordenamento
no trânsito na Praça
Tiradentes

A

Fundação de Arte Ouro Preto
(FAOP) prorrogou o prazo de inscrições para interessados em montar exposições na Galeria de Arte Nello Nuno
em 2019. As inscrições seguem até o dia
14 de junho. O candidato deve preencher uma ficha de inscrição pelo site e
enviar portfólio, impresso ou em mídias.
Serão aceitas propostas de exposições
coletivas e individuais em diversas categorias. O resultado final será divulgado
no dia 5 de julho, no Diário Oficial do
Estado de Minas Gerais. A ficha e inscrição e mais informações em www.faop.
mg.gov.br, ou pelo telefone 3552-2480.
Jorge Mariano

O vereador Chiquinho de Assis (Partido Verde) voltou a pedir pelo
retorno das ilhas que organizavam o trânsito e davam segurança aos pedestres na Praça Tiradentes. De acordo com o vereador: “Estamos há anos
pedindo essa ação”. Retiraram, desatendendo um Termo de Ajustamento
de Conduta (TAC) até hoje as pessoas sofrem com a mobilidade na praça
central da cidade. “Seguimos firmes na luta pedindo essa ação em nome
dos usuários da praça, principalmente dos pedestres”.

D

epois de circular por várias cidades do Brasil, o espetáculo Causos de
Brasêro, protagonizado por Marcelino Xibil Ramos, volta aos palcos
de Ouro Preto. Com apresentação marcada para a Casa da Ópera na sexta-feira (17) às 19h. O espetáculo terá parte da renda dos ingressos revertida
para a NAVIOP, entidade mantenedora do Centro de Valorização da Vida
(CVV) de Ouro Preto. Os ingressos custarão R$ 20,00 (inteira) e R$ 10,00
(meia-entrada) e podem ser adquiridos na Queijaria Tesouros da Canastra
e no Dirceu Café e Bar.

E

stão abertas as inscrições para novos alunos de judô na Fundação Aleijadinho. As vagas são para crianças de 3 a 15 anos e as inscrições devem ser feitas na sede da Fundação, que está localizada no antigo Senai em
Saramenha. Os interessados devem comparecer ao local de segunda a sexta,
de 8h às 12h, e de 13h às 16h. As aulas têm início no dia 1º de junho e os
candidatos vão passar por uma avaliação socioeconômica.

E

stão abertas as inscrições para oficinas do Festival HipHop.doc, que
acontece no dia 25 de maio, em Ouro Preto. O evento vai contar com
duas oficinas: Arte em Grafite – história, técnicas e conceito, que terá atividades práticas ministradas por Binho Barreto; e também a oficina, RapLabJazz: Uma Experiência Sonora, que será ministrada por Marcelo Coelho,
Crônica Mendes e Diego Silva. As oficinas terão uma hora e meia de duração e serão realizadas no Paço de Misericórdia. Ao todo são ofertadas 40
vagas para cada atividade. Informações no site www.ouropreto.mg.gov.br.
Já as inscrições podem ser realizadas pelo e-mail: evento@unmusic.com.br

De 3ª a domingo,
com churrasco
sábado e
domingo

Restaurante e Churrascaria PEDROSA

R. Padre Rolim, 1470
São Cristóvão - OURO PRETO

N

a quarta-feira (22) a Câmara Municipal de Ouro Preto recebe uma Audiência
Pública para debater sobre a importância da reativação do trecho do Trem que
liga Belo Horizonte a Ouro Preto e Mariana. Em reunião realizada no dia 30 de
abril, foi aprovado um requerimento de autoria da deputada Marília Campos (PT).
O evento será promovido pela Comissão Extraordinária Pró-Ferrovias Mineiras da
Assembleia Legislativa de Minas Gerais (ALMG).
O projeto de extensão da Universidade Federal de Ouro Preto (UFOP)
O Sujeitas Sujeitadas, realiza a segunda roda de conversa na segunda-feira (20). O projeto faz parte do Programa de Incentivo à Diversidade e Convivência (PIDIC) e tem como objetivo criar um espaço
de relato-manifesto sobre as plurais formas de violência de gênero
enfrentadas pelas alunas da UFOP. Com o tema "Maternidade e violência obstétrica", o evento irá acontece às 17h, na sala do SICEG,
que fica no prédio do DEGEO, no Campus Morro do Cruzeiro. Mais
informações e inscrições em www.ufop.br

N

esta sexta (17) e sábado (18)
acontecerá no Museu da
Inconfidência o 17º Congresso
Brasileiro de Psicanálise. O tema
deste ano é “O Estranho – Inconfidências”, que celebra os 100 anos
da obra “O Estranho” de Sigmund
Freud e propõe um paralelo com a
Inconfidência Mineira, a partir de
nove eixos de discussão. Para discutir sobre o campo da psicanálise,
suas subjetividades e estranhamentos foram convidados psicanalistas,
psicólogos e estudantes. Na sexta,
hoje, a partir das 20h15 acontece
mesa de abertura com o tema: “A
subjetividade do analista e os estranhamentos na clínica”. O Congresso é uma parceria com a UFOP e
oferece uma programação gratuita
com debates, mesa redonda e
apresentação cultural. Informações
em www.sbpmg.org.br ou pelos
telefones (31) 3224-5405 / (31)
99989-5535
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Porque defender a UFOP
e o IFMG Ouro Preto?
No dia de ontem (15/05), Ouro
Preto presenciou uma manifestação
de estudantes, professores e demais
pessoas que defendem o ensino público, gratuito e de qualidade que são
ofertados em tantas universidades e
instituições federais.
Essa manifestação ocorreu em
todos os Estados do País e no Distrito Federal, que em sua somatória
foram mais de 1 milhão de pessoas à
rua contra os cortes orçamentário de
30% anunciado pelo atual Governo
Federal. Após essa atitude do atual
presidente, Jair Bolsonaro, várias
universidades do País soltaram comunicados de como a continuidade
das instituições estavam ameaçadas,
pois sem esses recursos não se mantém a estrutura mínima de uma universidade, como pesquisas, projetos
de extensão (que são atividades que
acontecem além dos muros da universidade, que é caso, por exemplo,
da atividade exercida por estudantes
no posto de saúde da Bauxita, que
beneficia a população ouro-pretana
como um todo), além disso nem
mesmo teria recursos para pagar
contas de energia, serviços de manutenção e muito menos as bolsas de
assistência estudantil (políticas que
ajudam a permanência do estudante
na universidade, que não tem condições financeiras de se manter na
cidade).
Portanto, esses cortes são uma
ameaça a existência das universida-

des e prejudicam diretamente os municípios que dependem da circulação financeira dessas universidades.
Segundo o Vereador Geraldo Mendes (PCdoB): “A UFOP comtempla
aproximadamente 10 mil estudantes
que vivem na cidade de Ouro Preto.
Prejudicar a universidade hoje é nos
prejudicar. Quantas pessoas trabalham nos comércios, no transporte,
na própria UFOP e IFMG – Ouro
Preto? No momento é incalculável
o prejuízo que sofreríamos, mas sem
dúvidas muitos comércios seriam
fechados e pessoas desempregadas
fazendo com que menos dinheiro
circule no município”.
Fora os prejuízos financeiros
na cidade, menos pessoas teriam
oportunidade de cursar um ensino

de qualidade como no IFMG- Ouro
Preto (antigo CEFET), e UFOP, que
por mais que os ouro-pretanos ainda
sejam minoria na universidade da cidade, muitos tiveram a oportunidade
de serem os primeiras da família a
fazer uma graduação gratuita por essas instituições.
A Brasil vivência uma crise financeira nos últimos anos, mas para as pessoas que ocupam as ruas
defender a educação é defender o
Brasil, não é retirando recursos da
educação que o Brasil vai voltar a
funcionar normalmente, muito pelo
contrário o País entrará em uma estagnação social e econômica. Frente
a isso acontecerá outra manifestação
em Ouro Preto no dia 30 de maio em
defesa da educação.
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Reta final das obras no
Centro de Especialidades
Odontológicas Padre Faria

O Centro de Especialidades Odontológicas do bairro Padre Faria, em
Ouro Preto, passa por reformas. O CEO chega atender até quarenta pessoas
por dia e é referência em tratamento odontológico especializado no município.A vice-coordenadora do CEO Padre Faria, Maria Beatriz Alfenas,
aponta que a reforma trará melhorias para os pacientes e também para os
funcionários. “A estrutura física foi toda melhorada”, afirmou. Ela trabalha
há 11 anos no centro e disse que não há deficiência de equipamentos, sendo
então as mudanças somente na parte estrutural.
Geralda Aparecida Xavier, 60 anos, é da comunidade de Santo Antônio
do Salto. Ela realiza atendimento no CEO Padre Faria e elogia as melhorias. “Frequento há três anos”, conta. Além do calçamento da entrada do
Centro Odontológico, houve a retirada do mato da parte de trás, tirando as
infiltrações que poderia danificar o muro e a área foi calçada. Construção
de rampas de acessibilidade e, agora em fase final, a pintura. O Diretor de
Edificações e Ordem de Serviço de Ouro Preto, Carlos Alberto Borges, declarou que a obra foi uma solicitação da Prefeitura Municipal, que constatou
a necessidade dos reparos.
O programa “Prefeitura itinerante” está passando pelo bairro Padre Faria
neste mês, e está previsto que o CEO seja entregue pronto no “Dia D”. Neste
dia, geralmente acontece à entrega de todas as obras que foram realizadas no
bairro, assim como o oferecimento de serviços da administração municipal
e ações sociais.
Ane Souz
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CRAS do Padre Faria
ganhará novo prédio

A Prefeitura de Ouro Preto inaugura em breve a nova sede do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS), no bairro Padre Faria.
Atualmente, funcionando em prédio alugado, a nova sede será em prédio
próprio da Prefeitura, na rua Desidério de Matos, 769. O local passa por
reformas e integra o programa Prefeitura Itinerante. Dentre as mudanças
realizadas estão a recuperação do forro e do telhado, pinturas de toda estrutura e implantação de grades na fachada.
O diretor de edificações, Carlos Roberto Borges, afirmou que o espaço
foi planejado pensando em aumentar o número de atividades efetuadas
pelo CRAS, que orienta e auxilia famílias da cidade com a prevenção de
situações de violência e vulnerabilidade. “Estamos realizando também a
readequação de quatro salas para atendimento. O aumento do espaço e
melhoria na estrutura atenderá mais e melhor à população”, explica.
Paralelo à inauguração da nova sede, terá início o projeto CRAS Constrói, idealizado pela agente administrativa Dôra Costa. No projeto serão
recolhidas doações de materiais de obras, que restaram de reformas realizadas pela população local, como tijolos, areia e cimento, para outras
obras em andamento nas residências de moradores do bairro. “É importante que haja essa conscientização. Os moradores entendem que é melhor
reaproveitar e ajudar os outros do que descartar os materiais que sobraram
de suas obras”, analisa Dôra.
No CRAS são fornecidas para adultos, aulas de expressão corporal,
defesa pessoal, Karatê e Espanhol e para as crianças, aulas de circo. Durante o período de finalização das obras, o atendimento continua normalmente no endereço rua Nossa Senhora do Parto, 245, também no bairro
Padre Faria. O funcionamento é de segunda a sexta, de 8h às 17h. Para
mais informações no número 3552-1509.
Ane Souz
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Decreto torna obrigatório o uso
de taxímetro em Ouro Preto

A partir de Agosto os aparelhos já estarão instalados em todos os táxis da
cidade, garantindo o preço da corrida e mais qualidade para a população

Na quinta-feira, dia 9, o prefeito
Júlio Pimenta assinou o decreto que
torna obrigatório o uso de taxímetros nas frotas da cidade e explicou
que a implantação é um avanço
para a cidade, “o usuário terá a garantia do preço, a distância definida
e padronização de valores. É uma
união de todos os taxistas para melhorar a prestação desse serviço”. O
presidente do Sindicato dos Taxistas, Nazareno Dias de Freitas, explicou ainda que não houve aumento de tarifas, apenas uma mudança
na forma de cobrá-las. “O que a
gente quer é que o cliente não seja
lesado e tenha mais confiança nos
taxistas”, ressaltou.
O valor cobrado assim que o
passageiro entra no veículo é de R$
6,95 e o quilômetro rodado varia
de acordo com o horário. A bandeira um equivale a R$4,95 de 6h
às 22h de segunda a sexta e de 6h
às 14h no sábado. A bandeira dois
funciona nos demais horários e aos
domingos e feriados, com o valor
de R$5,94.
Em Fevereiro deste ano o uso
do aparelho foi testado durante 15
dias em dois veículos para medir
a cobrança a partir da combinação
entre distância e tempo. O Sindicato dos Taxistas de Ouro Preto selecionou um Cobalt GM do ponto de
táxi localizado na Praça Tiradentes
e um Voyage do ponto da Bauxita.
O tempo máximo estabelecido
para que todos os táxis da cidade
passem a rodar com os taxímetros
foi de 90 dias após a aprovação do

Ane Souz

decreto. Assim, a partir de Agosto,
todos os carros já devem rodar de
acordo com o decreto. Os aparelhos
já estão sendo instalados com o selo do Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia, IN-

METRO. Para facilitar ainda mais
o contato com o motorista, já está
sendo utilizado o aplicativo Táxi
10, que solicita de maneira rápida o
veículo e oferece até 30% de desconto para os clientes.

Câmara de Ouro Preto concede medalha Mulher Destaque 2019

N

a última quarta-feira (15), a Câmara de Ouro Preto realizou a
sessão solene de entrega da
Medalha Mulher Destaque 2019. Treze
mulheres que contribuíram com o crescimento do município foram homenageadas: Ana Luíza Lisboa; Alessandra
Antunes; Aline Pena Testasicca Silva;
Efigênia de Paula das Graças Pascoal
(Efigênia Sabará); Flávia Maria Mineiro
Ferreira; Geralda Aparecida Eustáquio;
Lisiane Maria Silva Bento; Maria Cristina Cairo Silva; Maria Pompéia Alves
de Oliveira (Dona Fiíca); Maria Quirino
Rufino; Maria Regina Braga; Maria das
Mercês Pinto de Alcântara e Rita de
Cássia Almeida Brandão.
A professora Flávia Maria Mineiro
Ferreira destacou a importância de ser
reconhecida pelo trabalho que desenvolve. “É muito bom ter o reconhecimento daquilo que você faz com muito
amor, que é o principal ingrediente para
colher esses frutos. Agradeço ao Marquinho porque ele já participou várias
vezes do nosso trabalho. E ele pode perceber que a atenção e o carinho são de grande valia pra gente dar continuidade na educação especial. São anos de desempenho e a gente aprende no dia a dia a se tornar um bom profissional”, disse.
A dentista Alessandra Antunes, que atuou por 10 anos na Fundação Projeto Sorria e atualmente é voluntária no Instituto Tranpolim também falou sobre esse
reconhecimento. “Fiquei muito feliz com a homenagem e é importante porque motiva a gente a continuar com o trabalho, ajudando essas entidades”.
Além de conceder a homenagem, a vereadora Regina Braga (PSDB), única mulher da atual legislatura, também foi reconhecida e parabenizou todas as mulheres
que receberam a medalha. “Gostaria de parabenizar todas mulheres que são extremamente merecedoras. Para mim foi uma felicidade enorme, estou muito feliz com
a homenagem. Estou no meu quinto mandato, mas nessa legislatura eu sou a única mulher na Câmara de Ouro Preto. Então essa homenagem me deixou muito feliz
e orgulhosa. Quero agradecer o vereador Vantuir, que começou agora na política, mas já mostrou a que veio. Tem feito um trabalho sério, inteligente e competente.
Essa indicação vindo dele só me deixou ainda mais orgulhosa e feliz. Quero agradecer aos outros vereadores que aprovaram por unanimidade essa indicação”.
O vice-presidente da Câmara, vereador Paquinha (PMN), um instrumento que a Câmara de Ouro Preto tem de escolher ponta a ponta as mulheres que se destacam na nossa cidade, que trabalham em prol do município. Hoje foi muito importante e eu fiquei muito feliz de ter presidido essa homenagem.
A homenagem foi idealizada por meio da Resolução nº11/2013 e reconhece mulheres que se destacam em favor das causas sociais, econômicas, políticas,
religiosas, empresariais, filantrópicas, culturais e esportivas e que tenham promovido o desenvolvimento da cidade.
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Mariana recebe Expedição Piracicaba Projeto que visa
revitalização de bacias
do município é assinado
Para promover estudos sobre
a qualidade da Água, o Comitê da
Bacia Hidrográfica do Rio Piracicaba, em parceria com a Secretaria
de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, irá promover
uma expedição que percorrerá um
trecho inédito. Traçando o percurso desde a nascente, na cidade
de Ouro Preto, até a foz, em Ipatinga, o evento terá início oficial,
em Mariana, no dia 26 de maio,
na Praça Gomes Freire (Jardim), a
partir das 11h.
O evento contará com a participação de autoridades, gestores
que atuam com a questão hídrica,
e com lideranças ambientais e sociais. O principal objetivo da expedição é mobilizar as cidades da
bacia em prol da revitalização do
curso d’água e conhecer a realidade atual do rio Piracicaba. Durante

a expedição, os navegantes e uma
equipe de terra, irão passar nas 21
localidades que compõem a bacia.
Além de pesquisadores e equipe de apoio, a expedição contará
com 24 pessoas, que percorrerão
os 241 quilômetros do Rio Piracicaba em caiaques, com uma parte
do trajeto via deslocamento terrestre, em 11 dias. O evento será
finalizado em 5 de junho, quando
é comemorado o Dia Mundial do
Meio Ambiente.
A expedição, vai gerar um
amplo diagnóstico já realizado na
Bacia Hidrográfica do Rio Piracicaba e um dos mais completos
do Brasil. Um laboratório móvel
da Unifei (Universidade Federal
de Itajubá) acompanhará e ficará
responsável por receber amostras
e iniciar a análise de alguns parâmetros ainda em campo. Os dados

obtidos serão comparados com os
resultados de pesquisas realizadas
em 1986, 1989,1993 e 1999.
Serão produzidos registros
audiovisuais de todo o percurso e
das atividades promovidas, uma
exposição fotográfica itinerante nas
cidades da bacia entre 2019 e 2020
e a publicação de uma revista que
trará a participação de cada município no projeto. A expectativa é de
que 20 mil pessoas participem das
ações socioambientais e culturais.
Confira a programação da
cidade de Mariana - Dia 26 de
maio: 10h - Missa na Igreja de
Nossa Senhora do Carmo - Praça
Minas Gerais; 11h - Abertura do
lançamento da expedição, Praça Gomes Freire (Jardim). Logo
após, carreata até onde nasce o Piracicaba e visita a nascente e instalação de Totem indicativo.

O prefeito de Mariana, Duarte Júnior, assinou nesta segunda-feira, 13,
no Centro de Convenções, o termo de fomento que dará início às atividades do projeto “Produtor de Águas de Mariana”, que visa a revitalização
das bacias hidrográficas do município, em parceria com o Instituto Espinhaço. De acordo com o secretário de Meio Ambiente e Desenvolvimento
Sustentável, Rodrigo Carneiro, projeto trará mais benefícios aos produtores rurais que possuem suas propriedades cadastradas no CAR (Cadastro
Ambiental Rural). Posteriormente, os produtores serão inseridos no programa Pagamento Serviço Ambiental (PSA), uma contribuição financeira
para os produtores que conservarem suas nascentes e preservarem o meio
ambiente. A iniciativa “Produtor de Águas de Mariana” foi debatida no
seminário "Água: Centralidade para o Desenvolvimento Sustentável", realizado em março, na cidade. Na ocasião, houve palestras e debates sobre
a utilização de recursos naturais e o uso equilibrado e sustentável da água.
Para mais informações, entre em contato no telefone (31) 3558-6901,
ou compareça diretamente à Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, localizada no Centro de Convenções, na Praça JK,
sem nº.
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Respeito, incentivo e
Semana é marcada por
emoção marcam
inaugurações de polos de
atenção à população em Mariana abertura do 6º Torneio
Na manhã de segunda, 13, a
Prefeitura de Mariana, através da
Secretaria de Desenvolvimento
Social e Cidadania, realizou quatro
inaugurações de novos polos de
atendimento e oficinas na cidade.
Corte e Costura, Cras, Centro de
Referência à Pessoas em Situação
de Rua e Serviço de Convivência
ofertarão assistência à população
em várias vertentes.
Inaugurando as novas sedes, o
prefeito Duarte Júnior destacou as
ações pontuando a importância da
ocupação dos espaços públicos.
“Estamos produzindo atividades
de políticas públicas de qualidade.
Agora chegou o momento da comunidade ser beneficiada e colher
os frutos desses trabalhos”, afirmou
o prefeito.
Corte e Costura - Com um local adequado, a oficina beneficiará
um serviço de melhor qualidade.
A ação é voltada para as mulheres
arrimo de família, que integram o
quadro do Programa Inclusão Produtiva, o antigo Renda Mínima, e
num próximo passo, se tornará uma
cooperativa, refletindo em benefícios maiores para as integrantes.
Para o novo local, a Secretaria de Desenvolvimento Social e
Cidadania realizou a aquisição de
novas máquinas de costura, como
sublimação e bordados, visando a
possibilidade de criação de diversos tipos de produtos.
A transformação para se tornar
uma cooperativa virá de uma parceria, já iniciada, com a Universidade
Federal de Ouro Preto (Ufop). Ela
ficará responsável pela parte jurídica de legalização. De acordo com
o secretário de Desenvolvimento
Social e Cidadania, Juliano Barbosa, além de se tonar um projeto de
extensão da universidade. “Esse é o
melhor caminho para o crescimento da atividade. Vamos alavancar a
questão direta do emprego e geração de renda à essas mulheres. Os
produtos poderão ser futuramente
vendidos ao poder público, bem
como para as empresas privadas”,
afirma Juliano Barbosa.
Creas - O Centro de Referência Especializado da Assistência
Social (Creas) está em novo endereço. Com a estrutura ampliada
e mais acessível, a prestação de
serviços terá mais qualidade. Com
ações voltadas ao amparo das pessoas que sofrem violações de direitos, ou seja, que ferem os estatutos
do Idoso, da Criança e Adolescente
(Eca), violência doméstica, dentre
várias outras, a equipe técnica exerce as atividades a todas as pessoas
nestas situações de vulnerabilidade.
De acordo com Juliano Barbosa, após o rompimento da barragem
e o aumento das famílias em situações vulneráveis, o poder público
não tem medido esforços para a
ampliação e melhoramento nas
prestações de serviços voltadas ao
amparo social. “O empobrecimento da população e a falta de postos
de emprego acabam gerando esses
problemas de violação de direitos.
Através do Creas, com todo esse
acompanhamento, as famílias e indivíduos que se encontrarem neste
quadro terão todo o nosso apoio.

Marcelo Cardoso

de Futsal Mariana Viva
Laryssa Gabellini
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Vamos, de toda forma, tentar minimizar esses impactos”, afirma.
Essa restruturação faz parte de
um acordo firmado entre Mariana, Ministério Público, Fundação
Renova, Vale, BHP Billinton e Samarco. A nova sede do Creas está
localizada na Rua André Corsino,
115, Centro.
Serviço de convivência do
Bairro Santo Antônio - Um espaço para trabalhar oficinas em grupos, atividades de empoderamento,
aprimoramentos através das ações
voltadas aos públicos específicos
e ouvir as demandas da comunidade do bairro Santo Antônio, bem
como São Gonçalo. O serviço de
convivência dará um suporte mais
próximo às crianças, adolescentes,
jovens, mulheres e idosos dos bairros, além de fomentar a aproximação entre o poder público.
Centro Pop - Centro Pop será um local específico e único na
região destinado à população em
situação de rua. Serão ofertadas oficinas, acompanhamento psicológico, assistente social e alimentação.
Aqueles que depois de iniciado,
passado pela rede e se mostrarem
aptos, serão encaminhados aos
abrigos adultos masculinos para
que não tenham mais as ruas como

morada.
Essa é uma demanda debatida nas Conferências de Assistência Social em 2011, 2013, 2015 e
2017. “Estamos trabalhando para
conseguir tirar todas essas pessoas
das ruas. É um trabalho em movimento constante e, queremos, de
alguma forma, minimizar os danos
que as ruas podem provocar na vida de uma pessoa. Essa abertura do
Centro Pop é de suma importância
para o nosso setor e para as pessoas
que utilizam do serviço”, afirma o
secretário.
Também presente no ato, o
prefeito demostrou total apoio na
centralização do serviço e também
em relação ao estudo para a criação
de um outro polo feminino. “A população tem que encontrar amparo
em nossas ações. Estamos aqui
não somente para apoiar, mas sim
fazer com que o indivíduo tenha
uma perspectiva de vida cada vez
melhor. Todo ser humano precisa
de ter seu próprio sustento e vamos batalhar para que as atividades
realizadas aqui proporcionem tudo
isso. Todos têm suas histórias de
vida”, finalizou o prefeito agradecendo e parabenizando a dedicação
dos funcionários na realização dos
trabalhos do polo.

Consolidado no calendário esportivo da Primaz de Minas, o Torneio de
Futsal Mariana Viva chega em sua 6º edição. A abertura ocorreu no dia 13
de maio e lotou a Arena Mariana com admiradores do esporte e atletas de
diversas categorias que estarão participando da competição.
Para o prefeito, Duarte Júnior, a iniciativa significa um importante passo
para os jovens atletas da cidade. “Eu fico muito feliz quando a Secretaria de
Esporte valoriza as categorias de base. Sabemos que temos vários talentos
aqui e esse grande Torneio nasce também como uma oportunidade para que
esses jovens atletas sigam nas competições profissionais. Mas, o mais importante é a oportunidade de viver em conjunto, respeitar as pessoas, fazer
novas amizades, incentivar o esporte e levar o nome da nossa cidade em
mais uma modalidade esportiva”, comentou.
Promovido pela Prefeitura de Mariana, através da Secretaria de Esporte,
esta edição do torneio se inicia com novidades para os competidores. Além
das tradicionais categorias masculino e feminino livre, visando o incentivo
da base, a organização acrescentou as modalidades SUB-17, SUB-15, SUB13, SUB-9 E SUB-6.
Cumprindo as expectativas do evento a opinião dos jogadores ressalta
o caráter amigável e espírito esportivo da competição, é o que ressalta o
participante do time Orion, Gustavo Pontes Chagas, de 15 anos. “Para mim
como atleta eu fico muito feliz, ansioso para estar jogando, espero que nosso
time consiga alcançar nossos objetivos. É muito bom essa interação que o
torneio possibilita de reunir muitos times bons aqui de Mariana. Aqui além
de jogar contra esses times a gente tem também uma amizade fora da quadra, então é muito gostoso a gente jogar com nossos amigos.”, disse.
O encontro significa mais uma oportunidade de demonstrar a importância da modalidade futsal no município de Mariana. Ações futuras estão
sendo pensadas dentro do Conselho Esportivo da cidade para que haja cada
vez mais diversificação. “O futsal da nossa cidade que é a modalidade mais
forte, mais representativa que temos. Queria realmente parabenizá-los por
essa maravilhosa comunidade que temos aqui e garantir que temos feito o
possível para valorizar nosso futsal. Posso garantir a vocês que Mariana é
uma das cidades mais esportivas da região, resultado disso é a nossa comunidade que sempre abraça nossas iniciativas. Com certeza esses eventos
representam o melhor momento para o esporte de Mariana”, apontou Luis
Gustavo Gomides, representando do Conselho Esportivo.
Em 2019, o 6º Torneio de Futsal Mariana Viva conta com 24 equipes na
categoria adulto e 6 equipes em cada uma das categorias sub. As disputas
seguem até o dia 30 de maio.
Laryssa Gabellini
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PANORAMA
Otávio Honorato

A

Samarco recebeu, na quinta-feira (9), no Complexo de Germano, em
Mariana, um grupo de familiares de empregados. O grupo participou
da 1ª visita do Programa Portas Abertas, implantado para que a empresa
possa apresentar aos empregados e seus familiares, de forma transparente,
as iniciativas voltadas para garantir a segurança das estruturas geotécnicas
da empresa. A Samarco irá retomar as suas operações de forma gradual,
inicialmente com 26% de sua capacidade produtiva. Além disso, irá adotar
novas tecnologias que trazem mais segurança e menor impacto ambiental
e um sistema de filtragem, que permitirá o empilhamento a seco. Todo o
processo para a volta das atividades está sendo acompanhado pelos órgãos
competentes.

O

deputado Estadual Thiago Cota esteve em Mariana, na sexta-feira
(10), reunido com os membros da Associação das Pessoas com Deficiência de Mariana (ADEM), que lutam por uma sede própria no município e por profissionais capacitados para as suas funções. O objetivo
principal da reunião para a Adem foi apresentar os trabalhos já realizados
e solicitar o apoio do deputado marianense. Thiago Cota se colocou à
disposição da Adem e afirmou que apresentará na Assembleia de Minas,
um Projeto de Lei (PL) para que a Associação obtenha o título de utilidade
pública estadual, para que a Adem esteja apta a receber recursos e assinar
convênios com o Estado, o que facilitaria inclusive a destinação de recursos provindos de emenda parlamentar.

A

Cooperativa Rural Mista de Gesteira, grupo formado após o rompimento da barragem de Fundão, com o apoio da Fundação Renova,
tem comercializado diversos quitutes em pontos de vendas em Mariana
e nos escritórios da Renova. São servidos cafés em algumas ocasiões de
eventos e reuniões e temos um café na varanda. A especialidade da Cooperativa é o doce de leite, conhecido como Doce Mole, por ser diferenciado.
A equipe já fez visita técnica em Viçosa na UFV, na fábrica de doces, em
Tiradentes, Prados, Bichinho e Lagoa Dourada. Com o reconhecimento
do trabalho desenvolvido, a Cooperativa Rural Mista de Gesteira ganhou
um espaço no Minas Trend, em Belo Horizonte.
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Premar é significado de oportunidade
para os jovens de Mariana
Incentivo a educação, oportunidade e compromisso, desde
2017 ativo no município de Mariana, o Cursinho Premar representa
isso e muito mais. A iniciativa nasceu a partir de um Projeto de Lei,
e desde seu lançamento, até hoje já
passaram pelas salas de aula cerca
de 240 alunos. Desses, 40 conseguiram realizar seu grande sonho
de ocupar a vaga em uma instituição de ensino público.
A importância do cursinho público gratuito oferecido no município de Mariana é percebida através
da quantidade de aprovações e do
depoimentos de alunos. O cursinho funciona de forma anual com
90 vagas em cada ano. A oportunidade de fazer parte do Premar
permite aos jovens marianenses a
chance de pleitear uma vaga dentro de uma Universidade Pública.
Para Julia Machado, marianense de 18 anos, estar no PREMAR
é sinônimo de oportunidade, além
de acrescentar muito em sua vida.
“Estar aqui é o mesmo que aprimorar meus conhecimentos para
eu conseguir entrar em uma Universidade de qualidade igual temos na região de Mariana e Ouro
Preto. O cursinho ajuda muito, eu
não teria condições de pagar, então
o Premar significa um curso gratuito, com material de qualidade e
profissionais ótimos. O Premar me
dá uma base maior, em especial as
matérias de humanas que estão
diretamente ligadas ao curso que
eu quero fazer, que é direito. Com
certeza o PREMAR, mesmo com
pouco tempo, significa a porta de
entrada de muitos marianenses
nas universidades, em especial a
UFOP. Nem todos tem condição
de pagar um cursinho, então oferecer um estudo de qualidade e
gratuito contribui muito para a realização do sonho de estar em uma
universidade”, comentou.
As aulas funcionam em dois
polos de atuação, uma das unidades fica localizada no Dom Oscar,
no bairro Santa Rita de Cássia e a
outra está na Sede da UaiTec. Os
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alunos assistem aula todos os dias
da semana das 18h às 22h, com as
disciplinas básica de matemática,
português, sociologia, biologia,
geografia, entre outras. Todas as
sexta-feiras é ofertado reforço de
matemática, português e redação.
Oportunidade é uma palavra
que se repete quando se fala com
alunos e participantes do Premar.
Para a Coordenadora do cursinho,
Ana Carla, esse é o principal diferencial. “O Premar ele está dando
possibilidade para alunos que nunca tiveram oportunidade, entrar em
uma universidade. É o primeiro
passo para que cada vez mais marianenses pleitearem uma vagas em
universidades. Hoje o premar está
trilhando um caminho que cresce
cada vez mais, ele chega na vida do
jovem para mudar também o pen-

C

om objetivo de oferecer orientações sobre planejamento financeiro e a
gestão das finanças pessoais, a Fundação Renova promoveu uma oficina de Educação Financeira em Mariana. O encontro de formação é uma
iniciativa do Programa de Proteção Social e será realizado nos 35 municípios de Minas Gerais, atingidos pelo rompimento da barragem de Fundão,
em 2015. Em Mariana, as oficinas aconteceram no dia 8 e contou com a
participação de gestores e técnicos municipais das Secretarias de Desenvolvimento Social e Cidadania e Educação da Prefeitura de Mariana.

Associação Marianense de FUTSAL
abre inscrições para mesa diretora

Com o objetivo de expandir e popularizar ainda mais o futsal em Mariana, a Secretaria de Esporte está criando a Associação Marianense de Futsal.
Os componentes serão eleitos durante a assembleia geral do Conselho Municipal de Esportes no próximo dia 15, às 19h, no UAITEC Mariana (CVT).
Os interessados em participar da associação podem se candidatar aos cargos
de: presidente, vice-presidente, 1º e 2º secretários e conselheiro fiscal. Os
registros dos nomes das chapas deverão ser feitos presencialmente na Secretaria de Esporte, localizada na Arena Mariana, até a próxima segunda, 13.
Para mais informações, entre em contato através do número 3557-2128.

O CVT, local da assembleia do dia 15, fica localizado na Rodovia do Contorno, s/n, ao lado do Centro de Educação Municipal Padre Avelar (Cempa).
Inscrições para o Canta Mariana se encerram neste domingo
Os marianenses interessados em participar do Festival da Canção têm
até o dia 12 de maio para realizar sua inscrição. Os participantes poderão
enviar até duas músicas inéditas e originais, e apenas uma, de um mesmo
compositor, será classificada.Essa é a primeira fase do evento e é especialmente voltada para artistas locais. Acesse mariana.mg.gov.br/canta-mariana
e confira o regulamento.

samento dele, mostrar que o estudo
pode sim ser um caminho.”
Grande responsáveis por auxiliar na caminhada rumo a universidade os professores do Premar
também enxergam o caráter inclusivo e desvio que a iniciativa possui na vida dos jovens. O professor
de física e matemática, José Maria
Martins, destaca isso. “O cursinho
PREMAR representa uma oportunidade rara que a cidade de Mariana, em especial o poder público,
poder dar esse apoio aos jovens
que precisam. O início do cursinho
representa, com certeza, uma porta
de entrada para os jovens marianenses dentro da universidade pública. O Cursinho na vida desses
jovens representa uma oportunidade de um futuro melhor, de um
crescimento pessoal, profissional,
novas diretrizes”, comentou.
O sonho desses jovens começa
agora. Uma das principais formas
de ingressar em instituições públicas é através do Exame Nacional
do Ensino Médio, ENEM, que está com inscrições abertas até o dia
17 de maio, através do site oficial
do Inep.
Para os estudantes que participaram do processo seletivo equivalente ao início de 2019 a 4º chamada do cursinho PREMAR está com
matrículas abertas até o dia 14 de
maio. É possível conferir o nome
dos candidatos aprovados através
desse link. Os interessados em
pleitear a vaga devem comparecer
na secretaria da Escola Municipal
Dom Oscar de Oliveira, e na secretaria do UAITEC/CVT com os
documentos necessários em mãos,
especificados na chamada.
Na próxima segunda-feira, dia
20 de maio, os estudantes que fizeram o processo seletivo do Premar poderão ter mais uma chance
através da 5° chamada para o polo
Dom Oscar. Os nomes dos selecionados ainda serão divulgados,
bem como os documentos necessários para realizar a matrícula.

A CIDADE
E EU

João de
Carvalho

drjoaodecarvalho@yahoo.com.br

Escolas vítimas
de criminosos

EIS, UM ASSUNTO sobre o qual jamais imaginei que precisaria escrever, porque nas escolas, em diferentes cidades, nas quais
lecionei durante 39 anos, sem interrupção, sempre encontrei um
ambiente sadio de ensino, respeito, amizade e consideração, quer
com a direção, quer com serviçais, professores e alunos (as). Outros tempos, talvez? Entretanto, não quero criticar porque tudo nesta
vida é passível de mudança, também porque passado e futuro não
existem. Santo Agostinho escreveu que “Se o presente continuasse
sempre presente e não se transformasse em passado, não seria
tempo, seria eternidade”.
Dia 13 de Março tornou-se uma data dolorosa para a cidade de
Suzano, SP, com a atuação insana de dois jovens, ceifando a vida
de 10 pessoas e ferindo outras 23. Todos estudantes, em geral. A
pergunta que fica para todos os sobreviventes é: por quê? Qual a
causa real de tanta maldade? Na resposta estão envolvidos: pais,
educadores, psicólogos, integrantes da segurança e da saúde, políticos, professores, pelo menos filosoficamente falando. A filosofia é
uma ciência mais de perguntas que de respostas. É preciso que todos nós envolvidos neste assunto, juntos, identifiquemos as causas
para definirmos o problema e combatê-lo sem trégua ou evitá-lo,
com mais conhecimento de causa.
OBSERVE a repetição constante desta questão que fere, mancha, responsabiliza e clama por solução e prevenção urgentes.
Olhe outros casos semelhantes:
“- Setembro/2018 - No Paraná, Foz do Iguaçu, por menino de
15 anos – 2 jovens são baleados, na cidade de Medianeira; - Outubro/2017- Goiânia, jovem de 14 anos atirou em 2 colegas e feriu
outros 4, no Colégio; - No ano de 2001, no Realengo, ex-aluno matou 4 na Escola Tasso da Silveira no Rio de Janeiro; - Em 2011, São
Caetano do Sul, menino de 10 anos, atira na Professora, que sobreviveu;- Ano 2012, dois jovens, na Escola Enéas Carvalho, atingiram
3 pessoas; - Taiúva, São Paulo, estudante de 18 anos invadiu a
Escola Coronel Benito Ortiz ferindo 9 pessoas; - No ano de 2002,
no Colégio Sigma em Salvador, Bahia, por causa de nota baixa em
gincana, um estudante feriu 2 colegas. Um deles morreu.- Em 2019,
em Suzano, São Paulo, 2 atiradores, ex-alunos, invadiram a Escola
com armas medievais (flechas) e revólver, fizeram 10 mortos e 23
feridos”. (Fonte: Agência do Estado, resumida).
EM SUMA, o Brasil está vivendo um momento difícil na sua estrutura de segurança das pessoas. Mata-se por nada. A vida não
vale um celular. A morte ronda as pessoas em todos os lugares,
levada pelo próprio ser humano, transformado, em segundos, em
verdadeiro assassino. As leis são fracas, não convencem; os legisladores são extremamente condescendentes. Os aplicadores (não
todos) nem sempre são conscienciosos. Os executores têm conhecimento da impunidade, porque jamais uma pena é cumprida na
sua totalidade pré-estabelecida.
Na “impunidade” reside o fracasso da aplicação da lei, assim
deixou escrito, no século XVI, Césare Beccaria, no livro “Dos Delitos
e das Penas”. Os cleptomaníacos (pessoas com impulso anormal
para o furto), acobertam a corrupção. Muitas empresas não votam,
mas ganham a eleição!
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Escola Municipal realiza ação sobre o
Dia Nacional de Combate ao Abuso Infantil
Conscientização é uma das
melhores formas de abordar assuntos relevantes, em especial
para crianças. Neste sentido, acontece no dia 18 de maio, na Escola
Municipal de Paracatu de Baixo, a
partir das 8h, uma ação referente
ao Dia Nacional de Combate ao
Abuso e à Exploração Sexual de
Crianças e Adolescentes.
O evento está inserido dentro
da programação da Festa da Família e tem como objetivo estimular
a compreensão dos jovens e familiares sobre as políticas que podem
ser tomadas em caso de abuso infantil. A iniciativa surgiu através
da união das Secretarias de Desenvolvimento Social e Cidadania e a

de Educação.
Na oportunidade serão apresentados trabalhos produzidos
pelos alunos com base em livros
didáticos que abordam a temática
como o “Não me toca, seu boboca”, da autora brasileira Andrea
Viviana Taubman.
Para completar a programação, a representante do Conselho
Tutelar de Mariana, Cláudia Rodrigues, irá realizar uma palestra
mostrando dados atualizados sobre o abuso infantil e a exploração
sexual de crianças e adolescentes,
bem como formas de conscientização e realização de denúncias.
O Dia Nacional de Combate
ao Abuso e à Exploração Sexual

de Crianças e Adolescentes foi
instituído oficialmente no país
através da lei nº 9.970, de 17 de
maio de 2000. Atualmente é disponibilizado o canal de comunicação Disque 100, criado pelo
Ministério dos Direitos Humanos
(MDH), o órgão responsável pela
coordenação das ações de combate a essas violações, para denúncias. Dados do Disque 100 apontam que, apenas em 2017, foram
feitas mais de 20 mil denúncias
desse tipo no serviço.
Histórico - A escolha desta
data é em memória do “Caso Araceli”. Um crime que chocou o país
pelo assassinato de uma menina
de 8 anos, em 18 de maio de 1973.

O prefeito de Mariana, Duarte
Júnior, participou, em Brasília, do
Encontro Nacional de Gestão de
Recursos Hídricos e Revitalização
de Bacias Hidrográficas, promovido pela Secretaria de Desenvolvimento Regional do Governo
Federal. No evento foi realizada a
elaboração de políticas, normas e
diretrizes para implementação de
programas e projetos em temas
relacionados à revitalização de bacias hidrográficas e o acesso à água
(Programa Água Doce).
Na ocasião o prefeito assinou
o Acordo de Cooperação com o
Ministério do Desenvolvimento
Regional, para a revitalização de

bacias hidrográficas do município
de Mariana. "Em momentos como
este aprendemos sobre a gestão do
nosso meio ambiente. É extremamente importante estarmos presentes nesta reunião, afinal, Mariana é
uma cidade rica em recursos hídricos, que precisam sempre de uma
atenção especial", disse o chefe do
Executivo. Além disso, foi apresentado o contexto da gestão de recursos hídricos, revitalização de bacias
e dessalinização, após a reforma
administrativa do Governo Federal,
quando o Ministério do Desenvolvimento Regional, agregou as
atribuições dos extintos Ministério
das Cidades, Departamento de Re-

cursos Hídricos e revitalização de
Bacias Hidrográficas, Ministério
da Integração Nacional, Acesso
à Água (que antes era alocado no
Ministério do Meio Ambiente) e da
Agência Nacional de Águas, onde
o Ministério do Desenvolvimento Regional passou a coordenar a
agenda da água.
Esteve presente também, o Secretário de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, Rodrigo
Carneiro, que falou da importância
de participar do encontro. “Esse encontro trouxe melhorias para nossas
bacias hidrográficas, isso irá aumentar a quantidade e a qualidade da
nossa água”, finalizou.

Duarte participa de Encontro
sobre Gestão de recursos
hídricos em Brasília

CARTA AOS TEMPOS

*Antonio Tuccílio

A reforma da Previdência prejudica os trabalhadores
A reforma da Previdência Social é, no mínimo, polêmica. O texto da proposta apresenta
mudanças que, se aprovadas no Congresso,
prejudicarão os trabalhadores brasileiros.
Se aprovada a proposta de reforma da
Previdência Social, a pensão por morte será
reduzida. Hoje, a pensão por morte é de 100%
para segurados do INSS, respeitando o teto de
R$ 5.839,45. Para os servidores públicos, além
deste percentual, o segurado recebe 70% da
parcela que superar o teto. Com as mudanças,
o valor parte de 50%, aumentando em 10%
para cada dependente, até o limite dos 100%.
De toda proposta, esse é um dos pontos mais
cruéis porque prejudica a família do trabalhador que contribuiu durante anos para a Previdência para que não faltasse dinheiro em sua
velhice e após sua morte. Além disso, a lógica
por trás do acréscimo de 10% para cada dependente é muito questionável, considerando que
pessoas idosas raramente têm filhos menores
de idade.
Outro ponto crítico diz respeito ao acúmulo de pensões. Após a reforma, não será
mais permitido acumular pensão por morte e
aposentadoria de forma integral. Será mantido
o benefício de maior valor, e os demais serão
limitados a determinado percentual, conforme
a soma dos valores. Quanto maior a soma dos
benefícios maior este limite: 80% até 1 salário mínimo; 60% entre 1 e 2 salários mínimos;
40% entre 2 e 3 salários mínimos; 20% entre 3
e 4 salários mínimos; E zero acima de 4 salários mínimos. É um erro porque pensão e aposentadoria são direitos distintos, de acordo com

a Constituição Federal, artigos 226 e 227. Portanto, não se justifica opção pelo recebimento
de um em detrimento do outro benefício.
O trabalhador que estiver impedido de voltar ao trabalho por questões de saúde receberá
60% da média de todos os seus salários recebidos. Esse tópico é desumano, pois não permite
ao trabalhador usufruir de aposentadoria integral quando ele mais precisa de apoio financeiro. Hoje, o segurado recebe do INSS 100%
da média salarial, calculada com as maiores remunerações que recebeu desde julho de 1994.
Assim deve permanecer.
O projeto também altera a aposentadoria
dos professores, passando a idade mínima para
60 anos, sem distinções de gênero. Educadores
– professores, diretores de escolas etc. – devem
ter o direito de se aposentar antes. Não se trata
de privilégio, mas de justiça com aqueles que
têm jornada de trabalho muito pesada e têm o
costume de levar tarefas para casa, configurando em dupla jornada. Invés de 60 anos, 55 seria
uma idade mínima justa.
A reforma, por meio das regras de transição, ainda prejudica os servidores que iniciaram os trabalhos muito cedo. O projeto estipula que a idade mínima será de 61 anos em
2019 e 62 anos, em 2022, para homens. Para
as mulheres, a idade mínima será 56 anos, em
2019, e 57 anos, em 2022. A soma de idade e
tempo de contribuição será 86 (mulheres) e 96
(homens), em 2019, crescendo em um ponto
a cada ano até chegar a 105 pontos para os
homens em 2028 e a 100, em 2033, para mulheres. O tratamento deveria ser diferenciado

aos que iniciaram a jornada de trabalho antes
da maioridade, com contribuição para a previdência, ou seja, aos 16 anos, porque esses trabalhadores teriam de contribuir ao longo de 49
anos, se homem, e 46, se mulher.
Idosos a partir dos 65 anos que comprovem estar em condição de miserabilidade receberão R$ 400 por mês até completarem 70
anos. A partir dessa idade, eles passarão a receber um salário mínimo. Este é outro trecho da
proposta que precisa ser alterado. Apenas R$
400 não são suficientes para uma vida minimamente digna. O beneficiário deveria receba
pelo menos o dobro (R$ 800).
A partir de 2024, a idade mínima subirá,
levando em conta a expectativa de vida do
brasileiro, o que deverá se repetir de quatro em
quatro anos. Esse é um tópico que desconsidera as desigualdades do Brasil, país onde a diferença de expectativa de vida varia entre bairros, municípios e estados. É fato que pessoas
que vivem em bairros mais pobres tendem a
viver menos.
Haverá mudanças nas alíquotas de contribuição ao INSS e também ao Regime Próprio
de Previdência Social, dos servidores públicos.
A contribuição terá progressão gradativa dentro
de cada faixa salarial, chegando a 22%. Isso tem
nome: confisco institucionalizado. Somando
com o imposto, os descontos chegam a quase
50% da remuneração mensal, o que é absurdo.
Os 11% que são teto atualmente já são suficientes.
A equipe econômica chefiada por Paulo
Guedes ainda fala em capitalização, que nada

mais é que um sistema alternativo ao já existente em que as reservas são geridas por entidades
de previdência pública e privada. Esse regime é
utilizado no Chile, no México e na Colômbia e
fracassou em todos esses países. Por que seguir
com uma ideia que nunca deu certo?
A proposta não só precisa ser alterada como também precisa de inclusões. Atualmente,
aposentados do setor público contribuem com
a Previdência. O correto seria haver isenção
gradual da contribuição previdenciária, estipulando a prioridade por idades: 61 anos (20%),
62 anos (40%), 63 anos (60%), 64 anos (80%),
65 anos (100%). Também deveria constar no
projeto que os recursos financeiros da Previdência Social não sejam destinados a outros
fins além do custeio das aposentadorias e pensões. Ainda seria muito positiva a criação de
conselhos com a participação de trabalhadores
e servidores – ativos, aposentados e pensionistas – na gestão da nova Previdência paritariamente com os governos Federal, Estaduais e
Municipais, bem como na fiscalização dos
recursos financeiros. E, para finalizar, o governo deveria manter a regra atual da aposentadoria voluntária – 60 anos de idade mínima e
35 anos de contribuição, se homem, e 55 anos
de idade e 30 anos de contribuição, se mulher,
para quem já está no sistema, respeitando a segurança jurídica e o direito adquirido.
Considerando todos os pontos mencionados acima, acredito que chegaríamos mais
perto de uma reforma menos prejudicial aos
trabalhadores.*Presidente da Confederação
Nacional dos Servidores Públicos (CNSP)
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Combate ao trabalho infantil em rede
Câmara promove Audiência
é tema do Fórum DCA em Itabirito
Pública sobre “impactos da
no último
exploração minerária em Itabirito” dia 8Aconteceu
de maio o Fórum dos

Quais são as reais possibilidades de as barragens ouro-pretanas de Forquilha 2 e Forquilha 3
estourarem e a lama atingir a parte baixa de Itabirito!?; os transtornos provocados pelo trânsito de
veículos pesados; a poeira provocada por esse trânsito; o retorno nas atividades na Mina do Pico; os
riscos que correm motoristas na BR-356 em Itabirito caso haja o rompimento da barragem de Vargem
Grande (em Nova Lima). Todas essas questões e outras serão discutidas durante a Audiência Pública
“Os impactos da exploração minerária em Itabirito”, que acontecerá sábado (25 de maio), às 9h30
(da manhã), no plenário da Câmara de Vereadores, na Avenida Queiroz Júnior, 639, bairro Praia, em
Itabirito. A própria Câmara é a organizadora do evento.
A intenção é discutir alguns dos assuntos que mais incomodam a população. Assuntos esses que
tomaram grande proporção depois dos rompimentos das barragens em Brumadinho e em Mariana, cidades de Minas Gerais.
“Uma das intenções é que os
poderes Executivo, Legislativo e Judiciário possam ter
exata noção dos anseios do
povo”, disse o presidente da
Casa Legislativa, Rodrigo
Campos Chagas (PSD).
Para a audiência serão
convidados todas as empresas mineradoras de Itabirito,
Poder Executivo (Prefeitura),
Governo do Estado, Agência
Nacional de Mineração (Governo Federal), Poder Judite pick up e pick up tração 4x4, a serem
ciário de Itabirito, Ministério
utilizados nos serviços de manutenção do
Público, associações comuSAAE no Município e Distritos de Itabinitárias de Itabirito, Defesa
rito/MG. Valor Mensal: R$17.874,69 (deCivil Municipal e Estadual,
zessete mil oitocentos e setenta e quatro
Ordem dos Advogados do
reais e sessenta e nove centavos), Valor
Total: R$125.122,83 (Cento e vinte e cinBrasil de Itabirito (OAB) etc.
co mil cento e vinte e dois reais e oitenta e
Contudo, segundo a CâExtrato do Contrato de Prestação de Ser- três centavos) Forma de pagamento: menmara, o mais importante dos
viço de Análise de Efluentes. Referência: sal mais 05 (cinco) dias após a emissão e
convites é direcionado a toda
Processo Licitatório nº066/2019, na mo- conferência da Nota Fiscal. Vigência: Adia população. “Vamos promodalidade Pregão Presencial nº034/2019, tado em 07(sete) meses ou até 31/12/2019.
ver um debate no qual o prinS.R.P.014/2019 Contratante: Serviço Au- Dotação Orçamentária:17.512.17034.007
tônomo de Saneamento Básico de Itabirito- 33.90.39.00 e 17.512.1708 4.019 33.90.
cipal interessado é o povo.
-MG. Empresa Contratada: Araxá Ambien- 39.00 Permanecem inalteradas as demais
Trata-se de um evento que
tal LTDA. Objeto: Registro de preço para cláusulas e condições do contrato origihá muito é reivindicado não
empresa especializada para a realização de nal. Data da assinatura do Termo Aditivo:
só pelos vereadores, mas por
análises dos efluentes bruto e tratado e do 10/05/2019. Engº Wagner José Silva Meliltoda a população. É a Câmacorpo receptor (montante/jusante) da Esta- lo, Diretor Presidente do SAAE.
ção de Tratamento de Esgoto no Marzagão Extrato do 2º Termo Aditivo do Contrara fazendo a parte que cabe a
e coleta e realização de análises do efluente to de Prestação de Serviço. Referência:
ela dentro de um contexto no
tratado e do corpo receptor (montante/ju- Pregão Presencial nº 035/2018, Contrato
qual o poder de um vereador
sante) para monitoramento da qualidade dos SAAEITA081/2018 nos termos da Lei nº
é limitadíssimo. Contudo,
efluentes do emissário do SAAE de Itabiri- 8.666/93, com suas posteriores alterações.
unidos somos mais fortes. O
to, na URBE DU040, BR040 KM578, com Contratante: Serviço Autônomo de Saneaque queremos são respostas
a preservação e transporte das amostras, mento Básico do Município de Itabirito
conforme descrito no anexo I, do Edital, - MG. Contratada: Facility Locações LTpara as dúvidas. Temos o
Valor Total Deste contrato: R$120.438,40 DA. Objeto: locação de 08 (oito) veículos
direto de saber em detalhes
(Cento e vinte mil quatrocentos e trinta e com cabine dupla, pick up L200, 4x4 e
quais as ações estão sendo
oito reais e quarenta centavos), Forma de 4x2, turbo diesel, a serem utilizados nos
colocadas em prática para a
pagamento: conforme edital. Vigência: serviços de Manutenção dos Sistemas de
segurança de Itabirito”, disse
Até 31/12/2019. Dotação Orçamentária: Água e Esgoto do SAAE no município de
o presidente.
Operações e manutenções em esgotamento Itabirito/MG. Valor Mensal: R$41.600,00
sanit. Nas sedes urbanas. 17 512 1702 4.002
33.90.39.00 33.90.39.00. Data da assinatura
do contrato: 10/05/2019. Wagner José Silva
Melillo, Diretor Presidente do SAAE.
Extrato do Contrato de Fornecimento
de Combustível. Referência: Processo
Licitatório nº142/2018, na modalidade
Pregão Presencial nº095/2018, S.R.P.
018/2018 Contratante: Serviço Autônomo de Saneamento Básico de Itabirito-MG. Empresa Contratada: V&G Comercio de Combustíveis e Lubrificantes
LTDA. Objeto: Registro de preços para
futura e eventual aquisição de combustíveis para o abastecimento de toda frota
de veículos, e outros equipamentos especiais que servem ao SAAE de Itabirito
– MG, conforme especificações do anexo I, Conforme edital, Valor Total Deste
Contrato: R$315.732,74 (Trezentos e
quinze mil setecentos e trinta e dois reais
e setenta e quatro centavos), Forma de
pagamento: conforme edital. Vigência:
Até 31/12/2019. Dotação Orçamentária:
Sistema de Água – Município manut,
conserv. e apl. da frota, maq. e equip.
automotivos: 17 512 1703 4007 3390
30 00, Sistema de Água – Distrito manut,
conserv. E apl. Da frota, maq. E equip.
Automotivos: 17 512 1703 4007 3390
30 00, Sistema de Água – equipamentos
manut, conserv. e apl. da frota, maq. e
equip. automotivos: 17 512 1703 4007
3390 30 00 E Sistema de Água – drenagem manut, conserv. e apl. da frota,
maq. e equip. automotivos: 17 122 1708
4008 3390 30 00 . Data da assinatura do
contrato: 14/05/2019. Wagner José Silva
Melillo, Diretor Presidente do SAAE.
Extrato do 4º Termo Aditivo do Contrato de Prestação de Serviço. Referência:
Pregão Presencial nº 044/2017, Processo
nº 102/2018 nos termos da Lei nº 8.666/93,
com suas posteriores alterações. Contratante: Serviço Autônomo de Saneamento
Básico do Município de Itabirito - MG.
Contratada: Facility Locações LTDA.
Objeto: Prestação de serviços de locação
de 06 (seis) veículos do tipo caminhone-

(quarenta e um mil e seiscentos reais),
Valor Global: R$291.200,00 (duzentos e
noventa e um mil e duzentos reais) Forma
de pagamento: mensal mais 05 (cinco) dias
após a emissão e conferência da Nota Fiscal. Vigência: Aditado em 07(sete) meses
ou até 31/12/2019. Dotação Orçamentária:
17.512.1703 4007 3390.39.00. Permanecem inalteradas as demais cláusulas e
condições do contrato original. Data da
assinatura do Termo Aditivo: 10/05/2019.
Engº Wagner José Silva Melillo, Diretor
Presidente do SAAE.
Pregão Presencial – 042/2019 - Encontra-se aberto na sede do Serviço Autônomo de
Saneamento Básico de Itabirito à Rua Rio
Branco, nº99 em Itabirito - MG, o Processo
Licitatório n° 079/2019, na Modalidade
de Pregão Presencial nº042/2019, Objeto:
contratação de empresa especializada em
perfuração de poço tubular profundo, com
fornecimento de materiais para abastecer a
localidade de São Gonçalo do Bação Distrito do Município de Itabirito/MG, Conforme
especificações do Anexo I, do edital, no dia
31/05/2019 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 – 043/2019 - S.R.P.
017/2019 - 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°
080/2019, na Modalidade de Pregão Presencial nº043/2019. S.R.P. nº 017/2019
Objeto: Registro de preços para futura e
eventual contratação de empresa para prestação de serviço de locação de pequenos
equipamentos para obras de Saneamento do
Serviço Autônomo de Saneamento Básico
de Itabirito-MG, conforme especificações
do anexo I, do edital, no dia 03/06/2019 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.

Direitos da Criança e do
Adolescente (DCA). Desta
vez, o tema abordado foi o
trabalho infantil em rede. A
coordenadora Geral do Fórum de Erradicação e Combate ao Trabalho Infantil e
Proteção ao Adolescente
Trabalhador (FECTIPA),
Elvira Mirian Veloso de
Mello Cosendey, foi quem
ministrou o fórum, que
aconteceu no Cepep.
O tema abordado foi de extrema importância para elucidar as ações que devem ser promovidas visando à erradicação do trabalho infantojuvenil. A secretária de Assistência Social,
Jussara Vieira, ressalta que as crianças devem se concentrar em atividades educativas, e não
no trabalho. “É sempre importante tratar esse tema, pois o trabalho infantojuvenil provoca
um ciclo de exclusões. Na infância a exclusão se dá quando perde a oportunidade de brincar,
estudar e aprender. Já na idade adulta quando perde a oportunidade de trabalho, por falta
de qualificação profissional. Na velhice a exclusão se dá pela falta de condições dignas de
sobrevivência.”.
O evento proporcionou aos profissionais que integram o Sistema de Garantia de Direitos
da Criança e do Adolescente do município mais conhecimentos sobre o conceito de trabalho
infantil proibido, as respectivas modalidades do trabalho infantojuvenil, a definição da rede
de proteção a crianças e adolescentes, bem como os desafios da erradicação do trabalho infantil no Brasil.O Fórum dos Direitos da Criança e do Adolescente é realizado mensalmente,
na primeira quarta-feira de cada mês, com a finalidade de promover a integração entre os
diversos segmentos que atuam na rede de atendimento a crianças e adolescentes, melhorando
e fortalecendo os serviços prestados.

IPTU 2019: Pagamento em dia para
uma cidade cada dia mais ativa

Prefeitura de Itabirito investe recurso em
infraestrutura e qualidade de vida

A Prefeitura de Itabirito preza pela transparência e gestão responsável dos recursos municipais. Por este motivo, lembra a todos dos benefícios de ficar em dia com a cidade ao pagar o
IPTU (Imposto Predial e Territorial Urbano) 2019.
Seu IPTU está aqui - Apesar da crise, a Prefeitura continua fazendo uma gestão séria e
comprometida com o cidadão itabiritense. O resultado pode ser visto nas ruas da cidade, sempre
limpas e bem cuidadas, bem como a água e esgoto tratados. Na Saúde, a Unidade de Pronto
Atendimento (UPA) e as Unidades Básicas de Saúde (UBSs) estão em pleno funcionamento.
Além disso, no segundo semestre um novo Centro de Especialidades Médicas será inaugurado.
E por falar em inauguração, a maior obra viária da história de Itabirito, Av. José Farid Rahme
está a todo vapor. A Prefeitura garantiu, ainda, investimentos para as obras dos Centros Municipais de Educação Infantil (Cmeis) dos bairros Quinta dos Inconfidentes, São José e do Padre
Adelmo. E não para por aí: o pólo industrial abre as portas para a geração de emprego e renda
na cidade. Você investe e Itabirito cresce e acontece! Pague seu IPTU em dia e o retorno você
confere em toda a cidade. Mais informações: itabirito.mg.gov.br

Negociação aprovada: Fórum na
Comarca de Itabirito ganhará nova sede
Prefeitura de Itabirito e TJMG negociaram acordo para a construção de novo espaço

Após seis anos de negociações, foi autorizada a construção
do Novo Fórum na Comarca de Itabirito. O acordo foi estabelecido no dia 10 de maio, em reunião no Tribunal de Justiça do
Estado de Minas Gerais (TJMG) – Comarca de Itabirito. A nova
sede do Fórum irá proporcionar mais eficiência e rapidez do Judiciário, bem como um maior conforto para os usuários do Fórum
que, atualmente, conta com uma média de 200 pessoas atendidas
por dia. A obra visa melhorar a estrutura da Justiça para atender a
população com mais agilidade e segurança. E para seguir a tendência de não instalar esse tipo de equipamento em região central
das cidades, conta com o apoio da Administração Municipal.
Acordo
De posse particular, o terreno previsto para a construção do
novo Fórum foi negociado por meio de permuta: a área cedida
à prefeitura, localizada no bairro Santa Efigênia, será compensada por outro terreno com toda a infraestrutura doado aos proprietários, na região da Unidade de Pronto Atendimento (UPA)

Municipal Celso Matos Silva. O projeto prevê uma edificação de
2 mil m², em um terreno com área de 6 mil m², totalizando um
investimento de cerca de R$16 milhões.
Estiveram presentes durante a reunião de negociação o prefeito interino Arnaldo Pereira, o procurador do município João
Batista dos Reis Gonçalves, o secretário de Urbanismo Marco
Aurélio Rocha, a juíza de direito, Dra. Vânia da Conceição Pinto
Borges, representando a direção do Foro, além dos proprietários
do terreno a ser permutado, Aldo Braga e Flávia Braga. Para efetivar o acordo estabelecido entre Prefeitura, Fórum e proprietários,
será enviado à Câmara dos Vereadores um Projeto de Lei com
o projeto urbanístico da obra. Se aprovado, o município tomará
as providências administrativas para o seguimento do projeto de
construção do novo Fórum.
Importância do empreendimento
O fórum atual de Itabirito trata-se de uma edificação com
mais de 50 anos, que não comporta mais reformas, devido a sua
estrutura obsoleta. Necessita de troca de toda instalação elétrica
e adaptação da rede lógica (informática), além de instalações hidráulicas comprometidas.
Diariamente, passam pelo fórum mais 200 pessoas, além de
magistrados, promotores, advogados e serventuários da justiça,
buscando atendimento pelo Judiciário, que carece de conforto e
espaço. Há ainda a necessidade de estacionamento e arquivo de
documentos entre outras estruturas.
Atualmente, a gestão municipal arca com aluguel de dois
imóveis, um destinado ao funcionamento de uma das varas e
outro para arquivo de processos. Além disso, a Central de Conciliação hoje depende de parceria com a Ordem dos Advogados do
Brasil (OAB). Todo o investimento financeiro na construção será
realizado pelo Tribunal de Justiça de Minas Gerais e o início da
obra está previsto para 2020.
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Professores da Manoel Salvador
promovem projetos que incentivam alunos
As atividades extracurriculares são parte importante no
processo de formação dos alunos, e pensando nisso, professores da Escola da Municipal Manoel Salvador de Oliveira,
em Itabirito, têm promovido diversas atividades, acadêmicas,
sociais e esportivas, que tem potencializado o desenvolvimento dos estudantes dentro e fora da escola. O objetivo, de
acordo com a direção da instituição, é relacionar os conteúdos
aprendidos em sala de aula de forma diferenciada dos modos
tradicionais, além de promover a integração entre os colegas
de sala e os educadores.
Christiane Bossanelli, diretora da instituição é uma defensora da proposta pedagógica voltada para projetos. Com vasta
experiência na área educacional, ela incentiva e apoia todas as
propostas voltadas ao conhecimento, dentro e fora da sala de
aula. “A nossa proposta é mais que pedagógica, é também social. A criança assistida integralmente consegue desenvolver
habilidades e competências necessárias para exercer seu papel
de cidadão. Isso já é mais que comprovado”, ressalta a diretora. Os professores da Manoel Salvador de Oliveira promovem
diversos projetos. Cristiane ressaltou alguns como o cursinho
preparatório para alunos do 9º ano interessados em ingressar
no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de
Minas Gerais (IFMG), que no ano passado teve um resultado
positivo com 10 alunos aprovados, o que antes chegava a dois.
Além dos projetos desenvolvidos com os professores, a
escola tem parcerias com outras instituições, como o Instituto
Ciranda da Arte, parceria que rendeu prêmios à escola, que
ficou entre as 20 melhores escolas do Prêmio Itaú-UNICEF; o
Amor Exigente, com promoção de várias oficinas; e também
já foram premiados com Minha galera faz Eco, programa de
sustentabilidade da Coca-Cola. “Na verdade é um grande projeto educar para a vida. Eu gosto da palavra projeto, pois nos
dá a ideia de futuro, frutos e colheitas. E é maravilhoso poder
saborear as vitórias, que não deixam de ser nossas também,
despertando os alunos para o conhecimento, para a busca”,
comemora Bossanelli.
Dentro da escola, um dos projetos que já ganhou fama nacional é o “Paródias Gramaticais”, criado por Gilmara Souza,
professora de língua portuguesa e com participação de Breno
Matias, professor de música. Tem também o “Aluno Bom na
Escola, Aluno Bom de Bola”, do professor de educação física
Alex Rodrigues, que visa aliar a prática de esportes ao desenvolvimento educacional. E o “Formando Vencedores”, que incentiva os alunos de alto rendimento na escola, e é coordenado
pelos professores Lucílio Luíz e Geisa Fialho.
Paródias Gramaticais
Gilmara conta que a ideia surgiu ao ver a dificuldade dos
alunos em aprenderem a gramática e que o exemplo veio de
casa. “Um dia meu irmão disse que tinha aprendido uma matéria de física por meio de uma música no IFMG. Então, um
dia, resolvi fazer uma inciativa mais elaborada, com teatros e
vídeos gravados com os alunos em sala. A letra da paródia eu
cobro na prova, com exercícios antes e depois e é nítida a melhora dos alunos, com aumento de 60% do índice de acertos”,
conta a professora.
O projeto continua nesse ano e Gilmara comemora o
sucesso. “O projeto foi muito bem aceito, não só na cidade.
Recebo mensagens de professores de outros estados, perguntando se podem utilizar a paródia e eu disponibilizo, pois se o
trabalho é bom, temos que difundir a ideia”, destaca. A paródia
com a música Din Din Din, da cantora Ludmilla, foi a que
teve maior repercussão, com mais de 50 mil visualizações.
As paródias podem ser conferidas no canal no Youtube,
na página do projeto e também no perfil pessoal da professora
no Facebook.
Gilmara desenvolve mais dois projetos esse ano com os
alunos. Um é a Adedonha Gramatical, onde são colocadas as
classes gramaticais como substantivo, pronome, advérbio entre outros, substituindo os nomes de lugares e objetos, da brincadeira original. Outro é o concurso de Paródias, que vai acontecer na segunda quinzena de maio. “Nós estamos estudando
rimas, poemas e trovas e surgiu a ideia de os próprios alunos
montarem as paródias, com o tema livre. Tivemos trabalhos
muito interessantes e resolvemos então fazer o concurso, em
que o grupo vencedor será premiado”, explica Gilmara, que
destaca que será o primeiro concurso de Paródias da escola.
Aluno Bom na Escola, Aluno Bom de Bola
O Projeto do professor de Educação Física, Alex Rodrigues, surgiu com o objetivo de oferecer aos alunos um ambiente para a iniciação, aprendizagem e prática do futsal, como parte do desenvolvimento educacional. Além disso, Alex
destaca que utiliza mecanismos para formação integral. “Eu
procuro abordar a parte física, motora, cognitiva, intelectual e
social dos alunos. Em conjunto, desenvolvemos valores éticos
e morais, aliados ao sentimento de cooperação e amizade”,
pontua. O projeto atualmente atende crianças e adolescentes
na faixa etária entre 12 e 16 anos de ambos os sexos. Para
participar, o aluno deve ter frequência, notas boas e bom comportamento. O projeto também é uma preparação dos alunos
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para os Jogos Escolares de Minas Gerais (JEMG).
Outro projeto desenvolvido por Alex é o Escolinha de Futsal do Ferroviário F.C, um projeto social que envolve também
a comunidade. “A proposta foi do Senhor Fábio Fonseca, o
Fabinho, presidente da equipe de futebol armador Ferroviário
F.C, e eu fui convidado e abracei essa iniciativa, que desde
2017 oferece aulas de Futsal”, explica Alex.
O projeto social é sem fins lucrativos, desenvolvido em
parceria com a Escola Manoel Salvador de Oliveira, e atende
cerca de 150 crianças e adolescentes de 06 a 17 anos, regularmente matriculados em uma unidade de ensino. O foco,
segundo Alex, é ocupar o tempo livre dos participantes, contribuindo para a formação de cidadãos críticos e participativos
na sociedade.
Formando Vencedores
Um pouco diferente dos demais projetos, o Formando
vencedores tem como foco potencializar as qualidades dos
alunos do 7º ao 9º que demonstram alto rendimento em sala de
aula. O professor Lucílio Luís, em parceria com a professora
Geisa Fialho, desenvolvem técnicas de estudos na orientação
para potencializar o aprendizado.
O fundador do projeto na escola, professor Lucílio, destaca que “sempre tive a ideia de que a educação deveria valorizar os talentos, pois mesmo sendo escola pública, ela tem
vários talentos, que são os alunos que tem uma capacidade de
aprendizado elevada, em muitas áreas na maioria das vezes”.
Outro ponto de destaque do professor é a necessidade de valorizar os alunos que se destacam no estudo. “Se a escola focar
naqueles que tem mais dificuldades, e isso a escola também
faz muito bem, nós vamos desperdiçar uma série de talentos”,
reforça Lucílio.
A professora de língua portuguesa, Geisa Fialho, foi convidada este ano a participar do projeto e trabalha, além da leitura de textos mais complexos, a aquisição de vocabulários
mais rebuscados e até mesmo postura em apresentações. “É
um trabalho em conjunto, que é um preparatório não só para
a vida escolar, mas também fora da escola, desenvolvendo o
pensamento crítico. E esse projeto é uma troca, pois nós também aprendemos com eles”, ressalta Geisa.
Formando Vencedores trabalha com um grupo de 10 alunos, por cerca de dois meses, em um encontro semanal à tarde,
no chamado contra turno. São utilizadas técnicas com mapas
mentais, de auto apresentação, flash cards, áudio visual, entre
outras. “Nós apresentamos ferramentas para que o aluno possa aumentar seu potencial e isso é perceptível no rendimento
dos alunos e nós esperamos que eles utilizem essas técnicas ao
longo da vida em diversos ambientes”, complementa Lucílio.
O resultado do projeto é notável também na vida pessoal
dos participantes e não somente com o as notas. “Os encontros
tem me ajudado muito nos momentos de estudo e até mesmo
a me relacionar com as pessoas, com posicionamentos e diálogos”, conta a aluna Laysla.
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Judiciário: O Fórum da Comarca de Itabirito
terá nova sede e tudo indica que será no Bairro
Santa Efigênia. O acordo foi estabelecido no
último dia 10 no TJMG, e área de terreno será
cedida pela prefeitura em forma de permuta. A Câmara Municipal recebe em breve o projeto de lei para apreciação e votação. O aspecto
urbanístico desta importante obra prevê uma edificação de 2 mil m².
Por onde anda? A jornalista Mayra Michel? Filha de Mirian e Robson
Michel. Sempre atuante com grande experiência na arte de comunicar,
Mayra Michel tem uma folha de extraordinários serviços prestados à
nossa imprensa. É uma jovem talento que enobrece e valoriza a classe
de profissionais. Ela é gente de expressão na região dos Inconfidentes.
Conquista: O comércio itabiritense marcou precioso tento na última
sexta-feira com a inauguração do Delivery filial de conselheiro Lafaiete, oferecendo pronta entrega de pratos diferenciados da nossa gastronomia. As irmãs Lívia e Thaisa estão inovando e conquistando a
clientela itabiritense com uma prestação de serviço de alta qualidade.
Confira na Av. Inconfidentes 790.
Domingo especial: Com o aniversário da Banda Nova (Corporação
Musical união Itabiritense) que é orgulho de nossa gente, principalmente dos amantes de boa música, o domingo será diferente com
desfile da aniversariante e banda convida pelas ruas da cidade, até a
chegada ao palco na praça da Estação quando serão apresentados belos arranjos musicais. Parabéns ao presidente Leandro Leite, maestro,
diretores e músicos pela brilhante iniciativa.
Você: Desejo que você não tenha medo da vida, tenha medo de não
vive-la. Não há céu sem tempestades, nem caminhos sem acidentes.
Só é digno do pódio, quem usa derrotas para alcança-lo. Só é digno de
sabedoria quem usa lágrimas para irriga-las. Os frágeis usam as forças,
os fortes a inteligência. Seja um sonhador, mas una seus sonhos com
a disciplina, pois sonhos sem disciplina produzem pessoas frustradas.
Seja um debatedor de ideias, lute pelo que você ama. (Augusto Cury)
Você tem saudade? Das quermesses de São Sebastião no tempo do
Pe. Adelmo. Vários tipos de jogos nas barraquinhas atraíam gente de
todas as idades. Inusitado era o responsável pelo jogo do TAKI, ele
gritava bem alto e em bom som: letra “O” de onião, ozina e oberaba.
Arena prosa e lazer: Uma novidade que vai agitar e cuja inauguração
será dia 20 de maio é a Arena Prosa e Lazer. Um espaço com quadra
de grama sintética, barzinho de muito bom gosto e com infra estrutura excelente. Localizado na Alameda Alvarenga Peixoto, 564, Bairro
Quintas dos Inconfidentes, funcionará todos os dias proporcionando
assim uma opção de lazer e esportes. Vale a pena dar uma conferida,
reunir a galera, reservar horário para jogar um futebol e apreciar uma
gelada e aperitivos de primeira qualidade. Anotem aí pois dia 20 de
maio haverá promoção de inauguração. Parabéns aos proprietários por
esta iniciativa e muito sucesso no empreendimento!
Presente das mães: Bela iniciativa da Laene Modas e Acessórios em
presentear as mães no último sábado com a massagem expressa e maquiagem de Diadora, trabalhando a autoestima das rainhas dos nossos
lares e mostrando ainda sensibilidade e criatividade. Parabéns!
Para refletir: Nada é permanente, salvo a mudança. (Heráclito)
Aniversário: Quem
recebeu belas
mensagens, flores,
presentes, e abraços carinhosos foi a
eficiente funcionária
da Lojas Vestuário,
Carol Braga, que
está comemorando
mais uma primavera
ao lado de amigos e
familiares.
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Bombeiro Municipal de Itabirito
comemora 20 anos em grande estilo
A noite do último dia 8 de maio
foi especial para o Bombeiro Municipal de Itabirito. A instituição completou 20 anos de serviços prestados à população e teve uma noite
de muita festa. Com a presença de
autoridades civis e militares, além
dos familiares dos combatentes, a
cerimônia começou com um culto
ecumênico presidido pelo pároco
da Paróquia de São Sebastião Padre
Edmar José da Silva e da pastora da
Igreja Impac, Sueli Angieta.
Durante o culto, o Padre ressaltou a importância do bombeiro para
uma cidade. “Para a vida exige muito amor e onde há amor há o espírito de Jesus Cristo ainda que a pessoa não professe a fé cristã. Então
nós agradecemos o trabalho de todo
o bombeiro municipal pois vocês
fazem aquilo que Jesus pede a cada
um de nós, cuidar da vida humana”.
Após o culto a cerimônia oficial de 20 anos da instituição homenageou os profissionais que
atuam na corporação desde o início dos serviços em Itabirito, no
ano de 1999. Além destas homenagens, ouve menção honrosa aos
responsáveis pela implementação
do projeto, como o ex-prefeito de
Ouro Preto Ângelo Osvaldo, o
tenente Roberto Procácio, o professor Genário Magela Silva, entre
outras personalidades da época.
Nesses 20 anos de existência a
corporação foi abraçada pelo povo
de Itabirito e isso é um motivo para comemorar. “São 20 anos, com
muita história, sofrimentos, muito
amor ao nosso trabalho e muitas
lutas para superar. E o mais importante disso tudo: a responsabilidade de lidar com vidas. Nesses

20 anos, a população de Itabirito
acredita no nosso trabalho”, destaca a comandante da corporação,
Leidiana de Fátima.
Todos sabem do papel fundamental de um bombeiro e que salvar vidas é a sua principal atribuição. Para o prefeito municipal interino, Arnaldo Pereira dos Santos,

em Itabirito temos muito que comemorar. “O Bombeiro, mais do
que todos, cuida sempre da nossa
vida com esse amor nos momentos
mais difíceis. A nossa corporação é
um exemplo disso e comemorar
20 anos com festa é fazer justiça a
um trabalho de excelência desenvolvido por essa equipe”.

O Serviço Autônomo de Saneamento Básico (SAAE) de Itabirito deu um passo importante em
prol do meio ambiente e da sustentabilidade com a sistematização da
coleta seletiva em sua sede e demais unidades. A meta a partir de
agora é conscientizar os servidores
e trabalhar a separação dos resíduos dentro da autarquia para que
seja feita a destinação correta do
material produzido na autarquia.
Os trabalhos para a implantação
da coleta seletiva no SAAE estão
acontecendo há cerca de um ano e
várias etapas foram concluídas até
o seu lançamento. Na última sexta-feira (03/05), servidores da sede
participaram de uma palestra que
teve como um de seus objetivos o
lançamento da campanha interna de
coleta seletiva de resíduos.
A assistente de Divisão do
Centro de Educação Ambiental
(CEA) da Secretaria Municipal
de Meio Ambiente, Aparecida
Cunha, falou sobre a importância
da coleta seletiva como agente de
sustentabilidade e explicou como o
serviço vai funcionar na autarquia.
Ela explicou que serão colocados três tipos de coletores, sendo
29 lixeiras de três cores nas salas,
duas marrons no refeitório e no segundo andar para o lixo orgânico e
cinzas para rejeitos não recicláveis,
além de três conjuntos de lixeiras

seletivas.“O descarte correto do lixo é dever social de cada cidadão
e ao dar o destino correto a ele,
preservamos o meio ambiente de
nossa cidade, ajudando a aumentar
a vida útil do aterro e auxiliando o
trabalho dos catadores”, disse Aparecida.
As substituições das lixeiras
de cada sala da autarquia já estão
sendo feitas e, durante esse processo, os servidores estão sendo reforçados sobre como a separação do
lixo deverá ser realizada e a sua
importância.
A chefe do setor Sócio Ambiental do Saae, Heloísa França,
conta que a implantação da coleta
seletiva foi uma demanda da ISO

9001/2015, assim como das gerências, mas obteve grande aceitação
dos servidores em separar os resíduos de forma correta.
Ela contou que o próximo
passo é fazer um trabalho de conscientização mais focada nos servidores da limpeza, pois eles estão
em contato direto com o descarte
de materiais e também para que se
tornem agentes multiplicadores da
coleta seletiva.
“A coleta seletiva não é mais
uma novidade e esperamos a ajuda
de todos os servidores vamos dar
um passo importante no Saae em
prol da preservação ambiental, que
é um dos pontos centrais da atuação do Saae”, finalizou.

Coleta seletiva passa a ser regra
no Saae de Itabirito

O BERRO DO
BODE ZÉ

Haja paciência!
O mundo gira, a vida avança, as pessoas têm pressa e tudo
tem de ser feito para ontem. Mas nem sempre pode assim ser, porque desconectados com o ritmo geral se põem na frente e, aí, quem
tem pressa que se dane, porque os que não se importam com mais
ninguém vivem no ritmo próprio, quebrando o do próximo. Dentro
dos coletivos urbanos assiste-se a acenas irritantes, enquanto não
se passa definitivamente, do sistema manual para a bilhetagem
eletrônica, fruto desse frenesi tecnológico, por sua vez gerado pela
pressa. Há veículos em que há cobradora, embora todos já estejam
adequados ao novo sistema, mas há também os sem cobradora.
E é nesses últimos que o bicho pega, pois se também há usuários,
que pagam em dinheiro, cabe ao motorista deles receber e fazer
o troco; trabalho que vai além do que lhe compete pela profissão.
O motorista atende a um sinal de braço, no ponto de parada, uma
usuária sobe e, em cima da perna erguida à guisa de mesa, abre
um enorme bolsa que mais parece mala de viagem. Mete os gadanhos dentro dela e revira aquela trenheira feminina e outra nem
tanto, talvez à procura dos caraminguás do bilhete, que já deveriam
estar à mão, ao embarcar no coletivo. Mas, ainda não é dinheiro
que retira e sim bolsa menor. O tempo passa, o motorista tamborila sobre o volante, passageiros conversam entre sim por meio de
olhares, que dispensam outras manifestações, e, a recém-embarcada continua a procurar o valor com que pagar. Por fim, tira uma
cédula ainda alta para o valor da passagem, obrigando o motorista
a lhe fazer o troco. Cá para nós outros: dá para entrar no “cata-gente”, urbano com a merreca na mão, se possível trocadinha, para
não mais complicar o trabalho do motorista e nem estressar seus
parceiros usuários? Dá? Então ponha em prática. Simplifique e não
complique! A galera agradece!

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

PANORAMA

ITABIRITO

A

Casa do Adolescente de Itabirito teve novo projeto aprovado pelo
Fundo da Infância e Adolescência (FIA) a ser executado neste ano.
O projeto tem como objetivo realizar ações de divulgação, comunicação e
campanhas educativas da rede de atenção à criança e ao adolescente. Nesse sentido, busca envolver os diversos setores que trabalham na promoção,
prevenção, proteção e defesa dos direitos da criança e do adolescente e valoriza o fortalecimento desta rede. Também pretende incentivar e fomentar
a participação das crianças e dos adolescentes nos serviços de atenção a
eles destinados, divulgando e informando sobre sua importância, objetivos
e sua atuação.

A

eleição para prefeitura de Itabirito está cada vez mais indefinida.
Pressionado por lideranças políticas e comunitárias do município, o
deputado estadual Alencar da Silveira Jr. pode entrar na disputa e mudar o
xadrez eleitoral. O parlamentar, que é majoritário na cidade, tem participado de várias conversas sobre o pleito e, pelo jeito, não descarta a possibilidade de disputar a eleição. Pelo menos é o que dizem lideranças políticas e
comunitárias que têm insistido com o deputado para que ele entre na briga.
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Com gostinho de quero mais,
a Grande Saideira do Viação
Gastronômica foi sucesso no festival
Comida, bebida e muita música. Grande Saideira
teve os ingredientes certos para o sucesso

O sábado 11 de maio, foi especial para 18 bares e restaurantes de
Itabirito que participaram da Grande Saideira da 6ª edição do Festival
Viação Gastronômica. Durante 12
horas, o público itabiritense e turistas
tiveram mais uma chance de degustar os pratos que estavam na disputa
do festival com direito a muito chopp artesanal produzidos na cidade.
O Viação já virou uma tradição
na cidade por oferecer um cardápio variado que atrai turistas para
os bares durante o mês do festival.
A professora universitária Biancca
Nardelli Schenatz, de Ouro Preto,
não perdeu a oportunidade que o último dia de festa proporcionou. “Já
participei da Saideira em 2018, então programamos de vim neste ano.
Acho muito interessante o espaço,
pois você pode em uma mesma data
provar mais opções de pratos, além
de ser um ambiente muito bacana
para a família curtir com criança”.
O som agradou a todos que participaram do evento. A festa contou
com estilos musicais para todos os
gostos como o Pop Rock de Bernardo Avelino e da banda Quadrado
Carbono, o MPB de Isabella Dilly e
Sara Boratti, além do axé do Baile
do Maguá e o regue da banda Policromático. Gustavo Maguá que
agitou o início da noite da festa ficou
feliz em poder voltar a tocar no festival “A primeira vez que viemos no
festival tivemos uma ótima recepção
e voltar a tocar aqui é ótimo. E claro,
além de degustar essas delicias da
culinária de Itabirito”.
O Festival tem por sua natureza
incentivar o comércio de bares e restaurantes em Itabirito. Para a diretora
de Turismo, Michilene Rodrigues, a
edição de 2019 foi um grande sucesso. “O Viação é um projeto que deu
muito certo desde a primeira edição
e veio para ficar. Em 2019, especificamente, ele foi um grande sucesso
e teve um crescimento de 60% no
fluxo de clientes em alguns estabelecimentos. Com isso fomentamos o
turismo, geramos emprego e renda.
Toda a cidade sai ganhando”.
Os premiados da noite
O concurso “Prato de Ouro” revelou o melhor prato do festival de
2019. Para Sirlei Pena, proprietária
do Bar e Merceria Acuruí, campeã

desta edição, foi uma grata surpresa
ser a grande escolhida. “É muito gratificante e o Bar e Mercearia Acuruí
agradece a todos que degustaram o
nosso prato. Muito obrigada a Prefeitura e todos que proporcionaram
a realização deste evento”. Todos os
bares participantes ganharam o troféu

pela participação no Festival Viação
Gastronômica. O ranking dos três
melhores classificados foram: 1º lugar: Bar e Mercearia Acuruí – Prato:
Delícia Rural de Acuruí; 2° Lugar:
Xexeu's Bar – Prato: Escondidinho
de Peixe Mineiro; 3° lugar: Cervejaria Acuruí – Prato: Taco Mineiro.

