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Informamos que esta
edição de O LIBERAL
circula com tiragem reduzida
e distribuição em pontos
localizados. Devido à
pandemia do coronavírus,
nossa equipe está
instruída a não entregar
o jornal em mãos.
Agradecemos a compreensão.
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Prefeitura de Ouro Preto realiza obra
aguardada há décadas por moradores
Quem precisa sair de casa em
meio à pandemia do Coronavírus
e passa pelas ruas Belo Horizonte,
Campinas, Nossa Senhora da Piedade, Rua XX e Rua 73, no bairro
Chapada, distrito de Santo Antônio
do Leite, já consegue perceber a diferença. Isso porque, desde o dia 17
de junho, máquinas trabalham nestes
locais para garantir maior segurança,
melhoria na mobilidade urbana e na
qualidade de vida dos moradores,
que durante muitos anos aguardaram
a chegada do asfalto em suas ruas.
Cumprindo o planejamento de
obras para 2020, a Prefeitura segue
realizando ações que têm transformado a vida das pessoas, que, em alguns
momentos, deixaram de acreditar que

um dia presenciariam tais mudanças.
Esse é o caso do Bruno Pereira, morador do bairro Chapada há 37 anos,
que disse estar muito feliz com a
obra.
“Durante todos os meus anos de
vida não vi nada de bom sendo feito
pelo meu bairro, pelo contrário, vi
foi muito barro em tempos de chuva,
excesso de poeira no período de seca,
buracos pelas ruas e poças de água
devido à falta de redes de drenagens.
Agora, a Prefeitura está trabalhando
sério aqui. Tenho esperança que vai
fazer um excelente serviço. Confesso
que já cheguei a pensar que não estaria
vivo para ver tudo isso acontecer, mas
graças a Deus estou aqui”, declarou
Bruno.
Ane Souz

Ane Souz

Para outro morador do distrito, Weverton Pimentel, conhecido como Veto,
essa obra “representa a realização de
um sonho de toda comunidade da Chapada, que esperou durante 30 anos para
ver essa mudança. Às vezes eu tinha até
vergonha de receber visita em minha
casa porque não havia condições de
passar um carro na rua. Era só poeira,
barro e buraco. Graças a atual administração, teremos o acesso melhorado e
não precisaremos mais passar por tantos transtornos. É realmente um sonho
realizado”, finalizou.
Antes de receber a pavimentação
asfáltica, serão instaladas em todas as
ruas sistemas de drenagem a fim de gerenciar o escoamento de água da chuva
e evitar alagamento.

Avenida José Farid Rahme será
inaugurada nesta sexta-feira com
transmissão ao vivo pela internet
Obra melhora acesso a bairros da região que tiveram fluxo de
trânsito aumentado devido ao crescimento populacional

Obras patrimoniais estão
sendo realizadas em Mariana
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A Prefeitura de Itabirito inaugura,
na sexta-feira, dia 26, o trecho da avenida José Farid Rahme que vai da esquina da Rua João Pinheiro, no Centro, até
a ponte que liga o bairro São Geraldo
ao bairro Padre Eustáquio. A cerimônia
será restrita por conta das medidas de
segurança sanitária e terá transmissão
ao vivo, às 16h, pela página da Prefeitura no Facebook.
A avenida corta o bairro São Geraldo, por uma extensão de 1,42 Km, e inclui asfaltamento, drenagem, muro de
contenção, iluminação de LED, arborização com ipês, entre outros benefícios. A obra está em fase de acabamento, com pintura da sinalização e outros
detalhes. “Grande parte da avenida
já está liberada e, com a inauguração,
entregamos trechos mais complexos,
como o da ponte sobre o ribeirão que
atravessa a avenida”, detalha o prefeito
Orlando Caldeira.
A avenida beneficia os moradores
de uma área de grande expansão urbana em Itabirito, que contempla os bairros Meu Sítio, Padre Adelmo, Cardoso

e São Geraldo. “Essa obra é esperada
pela nossa comunidade há muitos anos
e ajudou a desafogar o crescente fluxo
de veículos, além de valorizar a região”, diz Thiago Emmanuel Soares de
Oliveira, morador há 34 anos do bairro
São Geraldo.
Homenageado
José Farid Rahme foi um empresário nascido em Itabirito, em 14 de outubro de 1931. Foi o primeiro dos oito
filhos do casal libanês Maria e Farid,
que imigraram para Brasil na primeira metade do século 20. “Seu Zé do
Farid”, como era carinhosamente chamado pelos muitos amigos que teve,
foi um dos grandes responsável pelo
desenvolvimento do comércio no município. Filantropo, membro do Lions
Club, ajudou muitas entidades por
meio de doações e participação pessoal
em atividades sociais. Teve também
protagonismo na Associação Comercial e Industrial de Itabirito, da qual foi
presidente.
A antiga Estação ferroviária de
Itabirito, onde foi construída a aveni-

Arquivo Familiar

José Farid, com a Medalha da
Inconfidência, ao lado da esposa,
Georgette

da, tem uma participação importante
na vida de José Farid. Era pela estação
que chegavam os produtos comprados
para o comércio da família e era lá que
estocavam muitos dos itens adquiridos.
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2 anos de pastoreio do Arcebispo de Mariana, Dom Airton
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Empresário José Farid Rahme foi homenageado
com o nome da avenida

Imagem aérea da Avenida José Farid Rahme
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Câmara de Vereadores de
Ouro Preto aprova empréstimo de
R$45 milhões para pavimentação
A previsão para quitação da dívida e o prazo para início das
obras ainda não foi informado pelo poder executivo

GLAUCIENE OLIVEIRA

Em Reunião Extraordinária realizada na última sexta-feira (19) a Câmara Municipal de Vereadores de Ouro Preto
aprovou o Projeto de Lei Ordinária 223/2020, que autoriza o
Poder Executivo a realizar um empréstimo no valor de R$45
milhões, verba que será destinada à pavimentação de estradas e trechos na sede e nos distritos. O projeto foi publicado
no Diário Oficial do Município nesta segunda-feira (22).
Na Câmara, a matéria foi aprovada por 10 votos favoráveis dos vereadores Alysson Gugu, Geraldo Mendes, Juliano Ferreira, Luciano Barbosa, Luiz do Morro, Mercinho,
Paquinha, Thiago Mapa, Vander Leitoa e Wander Albuquerque. Já os vereadores Chiquinho de Assis, Marquinho do
Esporte, Regina Braga, Vantuir Silva e Zé do Binga foram
contrários a aprovação do empréstimo.
Chiquinho de Assis ressaltou que respeita o processo
democrático, mas lamenta o resultado e destaca sua preocupação com a dívida final que o município terá de arcar.
“Infelizmente nós perdemos, não apenas os 5 vereadores
que votaram contra, mas quem vai pagar a conta é a população, que é a dona do dinheiro e quem gosta de empréstimo
é banco e agiota. Só saberemos o quanto de fato nos custará
esses 45 milhões quando os juros chegarem e aparecerem no
contrato, pois o projeto não trazia o valor final. Nós somos a
favor de que a pavimentação chegue com qualidade, garantindo mobilidade, mas não precisa de empréstimo para isso,
precisa é de responsabilidade e planejamento”, disse.
Por sua vez, Thiago Mapa justificou seu voto favorável
dizendo que reconhece a importância da pavimentação para
os moradores das áreas rurais ainda não contempladas. Ele
afirmou que a ação trará mais dignidade para essa população. “Independente de quem fosse o prefeito atual eu seria
favorável, por acreditar na importância desse asfalto para o

homem do campo e para todas as pessoas que vão receber.
O asfalto ao meu modo de ver é também saúde, pois uma
pessoa em emergência pode ter um socorro muito mais rápido, aumentando as chances de sobrevivência. E é educação,
pois podemos trazer mais conforto para os alunos. Fui muito questionado sobre o valor desse empréstimo, mas posso
afirmar que os custos de manutenção dessas estradas serão
muito menores. Espero que o prefeito realmente cumpra e
que saia logo do papel para que as pessoas que estão esperançosas sejam contempladas”, acrescentou.
Dívida
A publicação nº2464, referente a Lei nº 1.170 de 22 de
junho de 2020, assinada pelo Prefeito Júlio Pimenta, destaca
que a operação de crédito será feita com o Banco do Brasil.
No documento, consta que o empréstimo será destinado a
obras de pavimentação e drenagem pluvial em diversos locais, por exemplo, na estrada entre o distrito de Amarantina e
Riacho, em algumas ruas do bairro Metalúrgico e do distrito
de Cachoeira do Campo, nos trechos de acesso aos distritos
de Lavras Novas, Chapada, São Bartolomeu, Santo Antônio
do Salto, na estrada entre Santa Rita de Ouro Preto a Catas
Altas da Noruega e outros.
No artigo 6º do decreto, consta que o Banco do Brasil
está autorizado a debitar na conta do município o pagamento
do empréstimo, “além dos juros, tarifas bancárias e demais
encargos financeiros e despesas provenientes da operação de
crédito”.
A equipe de reportagem do Jornal O LIBERAL entrou em contato com a Prefeitura e questionou sobre a previsão para quitação da dívida e o valor final da mesma, porém
até o momento o poder executivo não se pronunciou sobre o
assunto. O prazo das obras também não foi informado.

Agência dos Correios de Cachoeira do
Campo transferida para novo endereço
A Agência dos Correios de Cachoeira do Campo será transferida para
um novo endereço. A partir da próxima
segunda-feira (29) a unidade funcionará no Terminal Rodoviário do distrito,
localizado na Avenida Pedro Aleixo.
Por conta da mudança, a unidade
atual foi temporariamente fechada
nesta quarta-feira (24). E nesta quinta-feira (25) e sexta (26) o atendimento
acontecerá ainda no atual endereço,
das 9h às 13h.
O novo espaço, que está em fase
de acabamento, é resultado da parceria
entre Correios e a Prefeitura de Ouro
Preto. Além dos serviços normalmente
oferecidos, como postagem de encomendas e registro de CPF, também
será possível realizar o cadastro para o
Auxílio Emergencial.
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CARTA AOS TEMPOS

Estamos todos no
mesmo barco XVI
Creio não ser fácil, a uma grande parcela da população,
manter-se afastada de suas atividades rotineiras; atividades
que, de uma forma ou outra, lhe garantem o sustento a cada
dia e também lhe proporcionam satisfação pessoal, alegria,
sentimento de realização. Estava tudo bem ou a caminhar
para isso, quando entrou em cena um minúsculo, invisível e,
à primeira vista, insignificante “serzinho”. A tal coisinha saiu
lá dos confins da China e, valendo-se do indivíduo humano
como veículo, avançou pelo mundo, país por país, cidade por
cidade, para bagunçar a vida em todo o planeta.
Sem lhe conhecer a natureza, meios diretos e eficazes de
combate a medicina não dispunha e ainda não dispõe para
contê-lo, razão pela qual a forma de evitar o contágio reside
no não contato entre pessoas, uma vez que à simples vista
não se detecta o contaminado. O distanciamento social recomendado levou à paralização das atividades humanas. Praticamente tudo ficou paralisado, tudo de pernas pro ar, como
nunca, talvez, tenha acontecido. Em casa, ainda que alguns
continuem a trabalhar graças a novos recursos tecnológicos,
a insegurança, ansiedade, falta de perspectivas e sentimento de impotência diante da situação dominam o pensamento
das pessoas. Destas, muitas podem acabar doentes, sob
ação indireta do novo coronavírus, mesmo não sofrendo a
COVID-19. É necessário bom equilíbrio psicológico, para que
o estado mental dessas pessoas “confinadas” não lhes cause
outro mal, ou interfira negativamente na vida doméstica, desarmonizando-a, em momento que mais se requer harmonia;
para que o estado depressivo não se aposse da pessoa e lhe
faça mal pior. O ser humano sofre de várias formas, o que se
constata com mais clareza em situações como a atual. Sofre-se pela perda de parentes, de amigos, de valores humanos
dentro das empresas. Sofrem, nos hospitais, os pacientes vitimados pela COVID-19, e todo o pessoal envolvido em sua
assistência e possível salvação de vidas, o que é conseguido
na maioria das vezes.
Entre estas últimas, destacam-se vítimas de idade avançada que, ao contrário do esperado, vencem a COVID-19 e
saem sorridentes a contar sua experiência extremamente dolorosa que, felizmente, não lhes tirou a vontade de viver. Em
comparação com o pressuposto estado de saúde na idade
avançada, são muitos os velhinhos, alguns a contar mais de
cem anos de vida, que chegam à UTI e dela saem a viver
como antes! Suas saídas dos hospitais causam comoção de
alegria, em contraste com angústia contagiante de pessoas
que, em isolamento preventivo dentro de suas casas, podem
estar a sofrer, no espírito, mais que os doentes de fato sofrem
no corpo físico. Esse é outro efeito negativo provocado pelo
novo coronavírus, em pessoas suscetíveis e extremamente
impressionáveis, ainda que fisicamente saudáveis!
Estes últimos merecem atenção especial em relação ao
aspecto psicológico, enquanto os anciãos, vítimas e sobreviventes, deveriam ser objeto de pesquisa com vistas a ações,
no futuro, contra outros possíveis e semelhantes casos de
epidemia. Por trás da resiliência de alguns idosos, na atual
situação, podem estar fatores ainda desconhecidos que,
identificados, poderiam contribuir para ampliar, na população,
a possibilidade de cura. Um dos fatores conhecidos é o grau
de imunidade, que cada indivíduo possui, quanto a doenças
contagiosas, mas outros podem haver com forte pontuação
na capacidade de superação que, presumivelmente, possam
ser portadores alguns organismos entre os mais idosos. Pesquisa em seus modos de vida, superação de outras doenças,
hábitos alimentares, tipo de trabalho exercido, atitude mental,
poderia levar à identificação de algo mais que os torna menos
vulneráveis a certa doenças.
A pandemia da COVID-19 traz sofrimento ao corpo, ao
espírito e provoca desarranjos nas atividades socioeconômicas, mas pode ser também oportunidade de estudos, revisão
de conceitos e tomada de novas atitudes em relação à vida.
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Antonio Tuccílio*

Valorizar o professor é respeitar a História
Há muito tempo, mais precisamente em 1827, o Brasil sancionava a primeira lei voltada exclusivamente para a educação, determinando a criação de escolas em
lugares mais populosos. Passados
quase 200 anos, professores ainda
enfrentam dificuldades para conquistar o reconhecimento merecido
após anos de dedicação ao ensino.
Isso porque o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da
Educação Básica e de Valorização
dos Profissionais da Educação
(Fundeb), que existe desde 2006
e serve como instrumento para financiar a educação básica no País,
pode ser revogado, caso a Câmara
dos Deputados e o Senado Federal
não aprovem a Proposta de Emenda à Constituição (PEC) 15/15,
que prevê a inserção permanente
do Fundeb na Constituição Federal e ainda o aumento gradual na
complementação dos recursos pela
União ao fundo.
A PEC, de relatoria da Professora Dorinha Seabra Rezende

(DEM-TO), que pode ser votada
na Comissão de Educação neste
mês, é de suma importância para
todos os brasileiros, pois somente
com sua aprovação vamos construir uma educação forte em nosso
país. Afinal de contas, você já deve
ter ouvido aquela frase: “País que
quer crescer precisa investir em
educação”.
A aprovação da PEC 15/15 nas
casas legislativas é fundamental
para futuro dos estudantes do país.
No entanto, o relatório necessita urgentemente corrigir um grave equívoco, já que não inclui professores
aposentados como beneficiários
do fundo. Ignorar os professores
inativos é desrespeitar a história
do ensino no Brasil e desmerecer
profissionais que formaram a base
de aprendizado de muitos, inclusive daqueles que têm a caneta na
mão para aprovar a manutenção do
Fundeb.
Outro detalhe: sem a inclusão
dos professores aposentados no
fundo, caberá aos governadores e

prefeitos realocar recursos para o
pagamento do benefício à categoria. Diante de um cenário de pandemia, provocando queda na arrecadação e déficit no orçamento de estados e municípios, esses recursos
precisam de uma origem concreta.
A Associação de Professores
Aposentados do Magistério Público do Estado de São Paulo (Apampesp) lidera movimento com outras
entidades ligadas aos servidores
públicos para o reconhecimento
devido ao professor aposentado.
Abaixo-assinado lançado pela associação já soma mais de 50 mil
nomes, solicitando que os deputados incluam o profissionais inativos no novo Fundeb.
Essa não deve ser uma luta apenas dos profissionais da educação,
sejam ele aposentados ou não. Deve ser de todo o cidadão que acredita no poder da educação para criar
uma sociedade mais justa.
*Presidente da Confederação
Nacional dos Servidores Públicos
(CNSP)

Agentes Comunitários de Saúde
retomam visitas domiciliares
em Ouro Preto e distritos

Ane Souz

Os Agentes Comunitários de
Saúde retornaram, desde sexta-feira (19), a visitação aos moradores
da sede e distritos, seguindo todas
as recomendações do Ministério
da Saúde. Durante os trabalhos, os
agentes irão prestar o atendimento
de rotina, reforçando as orientações
acerca dos cuidados necessários a
serem tomados pela comunidade
no combate à Covid-19.
As visitas são realizadas respeitando a norma de distanciamento,
sendo praticadas no ambiente externo das residências, tais como:
quintal, garagem, varanda, calçada,
muros e outros. O contato com os
pacientes só acontecerá em casos
de extrema urgência. Além disso,
para que a visitação possa ocorrer
de forma segura, é necessário que
as pessoas atendidas estejam usando máscaras.
Todos os agentes recebem um

kit contendo protetor facial, máscara cirúrgicas e álcool 70 % visando
garantir a segurança desses profissionais e dos moradores. Neste
momento em que a propagação da

doença está cada vez mais presente,
é de suma importância que todas as
pessoas recebam os agentes respeitando as recomendações de combate ao Coronavírus.

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

-feira, 19 de junho/2020
O LIBERAL Ed.1393 - SextaOURO
PRETO
www.jornaloliberal.net

Justiça de Ouro Preto amplia
medidas impostas à Vale em
relação a Barragem Doutor
A decisão foi tomada após a realização de auditoria
independente que constatou que a Zona de Autossalvamento
(ZAS) é maior do que a considerada pela mineradora
GLAUCIENE OLIVEIRA

4

Prefeitura Municipal de Ouro Preto - 19/06 a 23/06/2020
Extratos de Licitações
Prefeitura Municipal de Ouro Preto
torna público o processo de Dispensa
de Licitação nº076/2020, Artigo 24,
Inciso II, da Lei 8.666/93, que tem por
objeto o fornecimento de estantes de
aço chapa 22 e armário de aço PA-90
para o arquivo da secretaria municipal
de obras e urbanismo, com o valor
global de R$ 9.980,00 - tendo como
favorecida a empresa Gôndolas MG
EIRELI – CNPJ: 18.642.584/000164. Superintendência de Compras e
Licitações.
Prefeitura Municipal de Ouro Preto
torna público o processo de Dispensa
de Licitação nº077/2020, Artigo 24,
Inciso I, que tem por objeto a contratação de empresa de engenharia para
a execução, com fornecimento total
de mão de obra, materiais e equipamentos, de serviços complementares
na Escola Municipal Padre Martins,
localizada no subdistrito de Santo
Antônio, distrito de Santa Rita, com
o valor global de R$32.126,68, tendo
como favorecida a empresa Inovar
Construções & Comércio Ltda, CNPJ
15.242.875/0001-77. Superintendência de Compras e Licitações.
Prefeitura Municipal de Ouro Preto
torna público o processo de Dispensa

de Licitação nº078/2020, Artigo
24, inciso II, referente à aquisição de
paletes de plástico destinados ao Almoxarifado da Secretaria de Saúde
do Município de Ouro Preto, com o
valor global de R$ 3.750,00, tendo
como favorecida a empresa SJ Comércio de Utilidades EIRELI, CNPJ:
10.614.788/0001-80. Superintendência de Compras e Licitações.
Prefeitura Municipal de Ouro Preto
torna público o processo de Inexigibilidade 058/2020, Artigo 25, caput,
referente à contratação de empresa
que realize transporte coletivo para
fornecimento de vales transporte, em
atendimento aos programas sociais
pertencentes à Secretaria Municipal
de Desenvolvimento Social, Habitação e Cidadania, tendo como favorecido o Consórcio Rota Real, CNPJ:
31.936.264/0001-85, no valor total de
45.600,00. Superintendência de Compras e Licitações.

Valor: R$ 16.972,80. DO: 02 015
001 10 301 0064 2 108 3390 3600
FR 102 FP 931.
Sidney Nardy. Dispensa 46-2019.
Objeto: 2º aditivo do prazo e do valor. Vigência: 12 meses. Vencimento:
31/05/2021. Valor: R$ 11.880,00. DO:
02 006 001 04 122 0021 2034 3390
3600 FR 100 FP 216.
Inovar Construções e Comercio
Ltda. Convite 20/2019. 3º aditivo do
valor. Valor: R$ 30.442,38. DO: 02
007 001 12 361 0030 1047 3390 3900
FR 101 FP 282.
Quantum Engenharia e Consultoria Ltda. Concorrência Pública
03/2017. Objeto: 11º aditivo do valor.
Valor: R$ 122.750,63. DO: 02 014
001 15 452 0071 2 133 3390 3900 FR
108 FP 862.
Clean Medical Comercio de Equipamentos Hospitalares Ltda. EPP.
Pregão Eletrônico 004/2019. Objeto:
Locação de equipamentos com aquisição de acessórios para a Unidade
de Pronto Atendimento – UPA de
Ouro Preto e Complexo de Saúde de
Cachoeira do Campo incluindo manutenção e assistência técnica. Vigência:
12 meses. Vencimento: 23/04/2021.
Valor: R$ 156.480,00. DO: 02 15 01
10 302 0065 2120 33903900 - FR 102
- FICHA 979.

A pedido do Ministério Público
de Minas Gerais (MPMG) a Justiça
de Ouro Preto ampliou a abrangência das medidas impostas à Vale
em relação a Barragem Doutor,
localizada no distrito de Antônio
Pereira, em Ouro Preto. A decisão
foi tomada após a realização de auditoria independente que constatou
Extrato de Contratos
que a Zona de Autossalvamento
Departamento de Atos e
(ZAS) é maior que a considerada
Contratos – DACAD
pela empresa.
Francisco de Assis Gomes. DisDiante dos novos fatos apresentados pelo MPMG, a juíza de Ouro Preto, Kellen Cristini de Sales
pensa 11/2013. Objeto: 10º aditivo
e Souza, bloqueou mais 50 milhões da empresa, totalizando agora R$ 100 milhões. A verba será
do valor e do prazo. Vigência: 12
destinada ao pagamento dos danos decorrentes da remoção compulsória das pessoas residentes na
meses. Vencimento: 04/07/2021.
“mancha da lama”, ou seja na área de alagamento em caso de rompimento da barragem. Além disso,
a determinação judicial exige que a empresa pague um auxílio emergencial, no valor de um salário
mínimo, a todos os proprietários e moradores de imóveis localizados na nova ZAS. A empresa deverá
iniciar o pagamento “no prazo de 30 dias, a contar da remoção, até o reassentamento definitivo”. Vale
também deverá oferecer assistência médica, psicológica e socioassistencial, além de custear medicamentos às pessoas removidas. A justiça determinou ainda, que a mineradora garanta o transporte
escolar aos atingidos, após a retomada as atividades escolares.
Na decisão, a juíza também destacou as precauções necessárias em relação ao COVID-19 durante a remoção das pessoas. “Antes de proceder a qualquer nova remoção, a empresa deve disponibilizar um profissional de saúde capacitado para realizar avaliação da situação de saúde de todas
as pessoas a serem removidas, buscando verificar se há suspeita de contaminação pelo novo coronaDesde o início da quarentena, os estudantes da Universidade Federal de Ouro Preto, moravírus. Em caso positivo, deverá encaminhar o paciente com suspeita de contaminação à unidade de
dores das repúblicas, têm se mobilizado para ajudar as pessoas que estão passando dificuldades
saúde de referência do Município de Ouro Preto para monitoramento, diagnóstico, confirmação do
durante a pandemia. Por meio de campanhas que envolvem inclusive os ex-alunos, eles já arrecaso e tratamento”.
cadaram centenas de cestas básicas que foram doadas às famílias de baixa renda.
O desespero da comunidade- Os moradores de Antônio Pereira e Vila Samarco estão assustados
Em apenas uma das iniciativas realizadas na rua Paraná, no Centro, o projeto “Paraná
com o aumento da mancha de inundação. Em abril deste ano, a Vale já havia acionado o nível 2 do
Solidária”, das repúblicas estudantis Nau Sem Rumo, Aquarius, Pulgatório e Ninho do Amor
Plano de Ação de Emergência de Barragens de Mineração (PAEBM) para a Barragem Doutor e
arrecadou mais de R$10 mil reais, convertidos em quase 200 cestas básicas distribuídas à pocerca de 80 famílias foram removidas. Insegura com as informações e contradições por parte da Vale,
Adilene Melo era moradora da Vila Samarco, mas em abril se mudou, por conta própria, para outro
pulação local. Em abril, a república estudantil Pif-Paf completou 74 anos de sua fundação e, no
distrito de Ouro Preto, e atualmente mora de aluguel. Ela afirma que outras pessoas que não tinham
lugar dos convencionais festejos, os estudantes promoveram uma ação conjunta que resultou
suas casas incluídas na mancha da lama, por medo, também optaram por sair do distrito. “A comuem mais de 100 cestas básicas. A campanha mobilizou também os ex-alunos que, sensibilizanidade segue com medo, eu conheço outras pessoas
dos com as dificuldades impostas pela pandemia, demonsque se mudaram por conta própria, pois não estavam
traram reconhecimento, carinho e gratidão à cidade que os
Valdete
inclusas na ZAS e preferiram abandonar o seu lar.
AMENIDADES
acolheu durante anos.
Braga
Me mudei, pois não acreditava que aquela mancha
valdetebraga@yahoo.com.br
Centenas de cestas básicas também foram doadas pelas
da lama era real. Hoje vejo que eu estava certa, pois
repúblicas Baviera, Vaticano, Casanova, Território Xavante,
essa nova mancha chega na minha casa se a barraEspigão, FG, Troia, dentre outras. As doações normalmente
gem romper. Saí da minha casa muito triste, pois
construí minha casinha com muito carinho, muito
são encaminhadas às instituições e projetos sociais que estão
esforço. Eu amava a tranquilidade daquele lugar. A
atuando em defesa da população em situação de vulnerabivale tirou a nossa paz”, destacou indignada.
lidade social, muitas delas por terem perdido suas fontes de
A mãe acorda, sonolenta, e se depara com a filha de 20 anos
Adilene afirma que continua acompanhando a
renda em razão do isolamento social imposto pelo surto da
perto da cama, com o aparelho celular virado para ela.
rotina das pessoas que ainda não saíram do distrito.
- Bom dia, mãe.
Covid-19. As ações participativas e conscientes dessa galera
Ela afirma que a comunidade está se sentindo de- Bom dia - ela responde. O que você está fazendo?
não param por aí. As organizadoras do famoso ‘Bloco da
samparada. “Nós, como comunidade, nos sentimos
Com a maior naturalidade, a filha responde:
Praia’, as repúblicas Arcadia,
desamparados, o poder judiciário deveria olhar pa- Fale alguma coisa para a câmera. Como será seu dia hoje?
Butantan, Casanova, Cassino,
ra toda comunidade como atingidos, não somente
A mãe pula da cama, literalmente. O que ainda restava de sono
Chega Mais, Penitenciária,
quem sai, mas quem fica e continua vivendo com
desaparece e ela tira o celular das mãos da filha. Mexe no aparelho,
Pronto Socorro, Tanto Faz e
medo do rompimento da barragem. Toda a comuniapaga o vídeo em andamento e pergunta o que significa aquilo, nerdade está sofrendo com o descaso da Vale. O MinisVerdes Mares, estão promovosa por estar sendo “filmada” ao acordar, de pijama e descabelada.
tério Público vem nos ajudando muito, nos sentimos
vendo a campanha online
A filha explica que está fazendo um “diário da quarentena” para posamparados, já o poder judiciário precisaria ter uma
SIRI SOLIDÁRIO com o
tar em seu blog, contando o dia a dia da família, neste período.
reunião com a comunidade e ver dentro dos olhos
objetivo de arrecadar fundos
Nervosa, a mãe pede licença para acabar de se levantar e quande cada morador a angústia que é morar em uma
do a filha pede o celular antes de sair do quarto, diz para ela esperar
para auxiliar a população.
comunidade condenada por uma barragem prestes
na sala, que precisam conversar antes de devolvê-lo. A moça vai
Todos os valores arrecadados
a romper”, acrescentou.
para a sala e espera.
serão destinados à compra
Desativação da barragem
Algum tempo depois, elas conversam, a mãe cobra explicações
de cestas básicas, materiais
Além do processo de retirada das famílias, a
mais detalhadas, e a filha explica que estava preparando um diário
de higiene pessoal e também
mineradora vai realizar também o descomissionavirtual, onde iria mostrar para os seus “seguidores” a rotina da família,
para ajudar os trabalhos de
mento e descaracterização da barragem, estes dois
nesta fase de quarentena. Seria, segundo ela, uma forma de aproxiprocedimentos têm como objetivo a desativação por
saúde na sede e nos distritos.
mação com as pessoas.
completo da estrutura, que já não recebe rejeitos desAs doações podem ser feitas
Passado o susto, já calma e com voz tranqüila, a mãe pergunta
de março de 2019. De acordo com a Vale, as obras
diretamente no site: abacashi.
se ela havia parado para pensar nos membros da família que partide desativação estão programadas para começar
com/p/sirisolidario
cipariam do vídeo, se havia pedido permissão, se eles concordariam
ainda no primeiro semestre deste ano e terão uma
em aparecer, falou do constrangimento que poderia causar neles, fez
duração média de 8 anos.
Hanster Silva
um verdadeiro discurso e terminou perguntando se ela não acordasSegundo o engenheiro responsável, Frank Pese, se a filha publicaria uma imagem dela sem autorização, ao que a
reira, o primeiro passo já teve início, que é a retirada
moça respondeu que “não havia pensado nisto”.
da água de dentro da estrutura e a instalação de um
Esta história retrata bem uma geração que perdeu totalmente o
sistema de bombeamento, para assim aumentar o
senso de privacidade. Uma moça ou rapaz de vinte anos de idade
fator de segurança no local. De acordo com Frank,
não são mais crianças. Deveriam ter maturidade para entender que
em seguida será feita a construção de um vertedounem todo mundo gosta ou quer esta exposição que virou moda. Filro, em uma elevação mais baixa, para garantir que
mar uma pessoa e “jogar na rede”, sem permissão, não é normal e
nenhuma água de chuva seja represada na estrutura.
nunca será. O simples entrar no quarto de alguém sem autorização
“Posteriormente, será construído também um aterjá demonstra falta de respeito, mesmo esta pessoa sendo sua mãe,
ro à jusante da barragem, para garantirmos, a lonmas para eles tudo isto é natural.
go prazo, que aquela estrutura geotécnica não terá
Obviamente, existem exceções, mas a maioria das pessoas,
risco de ruptura. As obras durarão cerca de 7 anos,
atualmente, perdeu a noção de privacidade e respeito, tanto ao prótempo necessário para concluirmos por completo a
ximo como a si mesmo. A maioria é jovem, mas tem muita gente
desativação desta barragem, de forma segura e cuimadura caindo no mesmo erro. Exposição em excesso não é bom
dadosa”, afirmou. A Vale ainda não se posicionou
para ninguém, nem para quem expõe nem para quem é exposto.
sobre a nova decisão judicial e bloqueio dos R$100
Passou da hora das pessoas entenderem isto.
milhões.

Campanhas dos estudantes
da UFOP ajudam famílias
ouro-pretanas em dificuldades

Senso de
privacidade
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PANORAMA
C

om tristeza, a cidade se despede de Maria do Carmo Silva, que faleceu aos 80 anos, neste último domingo(21). Conhecida pela comunidade como Dona Ducarmo Capoeirão, viveu muitos anos na Praça da
Estação, onde criou seus filhos e trabalhou. Dedicou a maior parte de sua
vida às atividades do Restaurante e Hotel Nossa Senhora Aparecida.
Era uma pessoa de hábitos simples, muito bondosa, dona de um sorriso
tímido, mas de um enorme coração, trazia na alma a generosidade e receptividade, o que demonstrava sempre ao acolher a todos com muito carinho,
criando assim um grande círculo de amizades. Felizes foram aqueles que
desfrutaram de sua companhia e que tiveram a oportunidade de prosear ou
até mesmo entrar para tomar do seu delicioso cafezinho!
Sentiremos saudades ao passar pela porta de sua casa e não mais encontrá-la. A sua partida repentina nos deixa uma lição, de que “a morte de uma
pessoa amada nos faz ver que a vida é um sopro e que devemos aproveitar
todos os momentos com aqueles que amamos”.
Gratidão pela sua vida Dona Ducarmo, a senhora é muito especial! Descanse em paz e até um dia qualquer. Homenagem de amigos e familiares

É com tristeza e pesar que os
familiares e amigos de Cláudio
Gomes de Araújo se despedem
deste, falecido no último dia
14. Sobrevivem os dois filhos,
Laura e Cláudio Victor, os irmãos Clésio, Clênia, Gláucio
e Graciele. Era filho de José
Mariano e Terezinha Gomes (in
memorian).

O

O

s pré-candidatos Antônio Clésio Ferreira e Geraldo Gomes estiveram visitando o distrito de Cachoeira do Campo e na oportunidade
conversaram com a equipe do jornal O LIBERAL. Clésio, professor
aposentado da área da Engenharia da UFOP e o bacharel em Economia,
Geraldo Gomes, também professor aposentado do IFMG, na área de Metalurgia, comentaram a importância de se realizar trabalhos junto à comunidade ouro-pretana. Tendo como lema: “Verdade, inovação e participação” os pré-candidatos assumiram o Partido Democracia Cristã em
novembro de 2019 e fizeram diversas reuniões, onde surgiu a ideia da
indicação do nome deles à disputa eleitoral, que ocorrerão em novembro
deste ano.

advogado Maurício Danese
faleceu nesta quinta-feira, dia
25, vítima de AVC. Político antigo
em Ouro Preto, trouxe nos idos
de 1988 o partido Liberal para a
cidade, onde à época era candidata a vereadora, Efigênia Carabina
(in memorian). Maurício sempre
com ideias progressistas fez um
painel de azulejos na Rua Padre
Rolim, onde escreveu sobre ideias
de liberdade.

Dia 30 de junho a Janaína
Graciela, moradora de Cachoeira do Campo, comemora mais
um aniversário. Amigos e familiares desejam que você tenha
um aniversário muito especial;
rodeado de sensações
positivas. Parabéns!

Ane Souz

Íris Zanetti

L

ive Solidária -O mais antigo teatro em funcionamento em toda a América Latina e o primeiro do Brasil, a Casa da Ópera volta a receber artistas no próximo
sábado, dia 27 de junho. É o projeto “Ouro Preto Viva”, que irá reunir diversos artistas da cidade para arrecadar doações para o Lar que abriga idosos em Ouro Preto.
Com repertórios variados, como forró, mpb e samba, a live terá início às 16h. Serão
quatro horas de muita música, com apresentação das bandas Pavio de Lamparina e
Manguaceira; dos artistas Danilo Avellar, Kastora, Tiago Couto, Daniel Marcos e
David Martins. Haverá também participação especial de Tadeu Franco, Chico Lobo,
Luiza Gaião, Galanga, Nando Santos, Tianastácia e Orquestra Ouro Preto com Alceu
Valença, com a exibição dos vídeos enviados por esses artistas. A live será transmitida no perfil oficial da Prefeitura de Ouro Preto no Facebook (www.facebook.com/
prefeituraouropreto). Ouro Preto Viva tem apoio da Prefeitura de Ouro Preto, Gerencianet, Valenet, Navalha Produtora Audiovisual e FalaFácil.

A

Orquestra Ouro Preto aposta mais uma vez na inovação e valorização da arte e
abre espaço para apoiar outras linguagens. É o lançamento do PRÊMIO ORQUESTRA OURO PRETO THE BEATLES, que vai distribuir R$50.000,00 em
prêmios e selecionar 10 propostas de videoclipes para as músicas que compõem o
álbum The Beatles Vol. 2, que será lançado em breve. O edital é voltado para artistas
que trabalham com produções audiovisuais, setor tão carente de ações durante o período de isolamento social. A iniciativa conta com o apoio de patrocinadores da Orquestra Ouro Preto e integra parte das ações especiais executadas durante a pandemia de COVID-19 para fomentar as diferentes áreas da cultura, que têm sofrido com
os impactos da falta de trabalho durante a quarentena. Os vídeos deverão expressar
a força dos sentimentos presentes em cada uma das 10 músicas que integram o CD
Orquestra Ouro Preto The Beatles Vol. 2. O edital e as informações completas sobre
as inscrições e regras das propostas estão no site www.orquestraouropreto.com.br
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Sonho dos moradores, Procon de Ouro Preto notifica
Consórcio Rota Real sobre o sistema
asfalto vai ligar
de bilhetagem eletrônica
Catarina Mendes ao
Morro São Sebastião
O Procon encaminhou o caso ao Ministério Público, que determinou instauração de procedimento administrativo; os consumidores estão orientados a aguardarem a decisão judicial

Conhecida principalmente pela festa em honra à padroeira Santa Quitéria, realizada no mês de maio, a localidade de Catarina Mendes é uma
das mais próximas à sede Ouro Preto. Mas esta proximidade não lhe garantia facilidade de acesso, já que a estrada, não pavimentada, dificultava
a passagem de moradores e visitantes, principalmente em dias de chuva.
Essa é mais uma realidade que começa a ser transformada pela Prefeitura.
O asfalto que vai ligar Catarina Mendes ao bairro Morro São Sebastião vai levar mais comodidade aos moradores. Dono de um bar bastante
conhecido na localidade, Ricardo Lopes já comemora. “O asfalto vai ser
ótimo. Quando chove aqui fica intransitável. Essa era a principal reivindicação dos moradores aqui de Catarina Mendes. Vai ajudar na saúde e
na educação, por causa do transporte escolar. Vai ser um sonho realizado
mesmo”, comenta.
Com a pavimentação de estradas, o Município tira distritos e localidades do isolamento, construindo o caminho do progresso.
Ane Souz

Obras já começaram na estrada que liga Catarina Mendes a Ouro Preto

GLAUCIENE OLIVEIRA

O Procon de Ouro Preto notificou o Consórcio Rota Real, em
relação ao procedimento de troca
dos vales-transporte por cartão eletrônico. E na última segunda-feira
(22) o órgão encaminhou o caso ao
Ministério Público, que determinou
a instauração de um procedimento
administrativo.
De acordo com a empresa, os
vales em papel das linhas circulares de Ouro Preto e do itinerário
Cachoeira do Campo x Ouro Preto
serão aceitos somente até o dia 31
de julho, devido à transição para o
sistema de bilhetagem eletrônica.
Em contrapartida, segundo
com o Procon, o órgão recebeu
dezenas reclamações dos consumidores ouro-pretanos acerca de possíveis abusividades relacionadas
ao procedimento de troca, principalmente no que diz respeito a exigência de apresentação de cupom
fiscal de compra do vale, ao prazo
exigido para a realização da troca, a
imposição de limites quantitativos
mínimos e a falta de emissão de
nota fiscal pela empresa no ato da
compra.
Em resposta, o Consórcio Rota Real apresentou uma defesa ao

Equipamentos doados pela Vale à
Prefeitura de Ouro Preto vão auxiliar
trabalho da Defesa Civil no município
A Prefeitura de Ouro Preto recebeu da empresa mineradora Vale, nesta
terça-feira (23), a primeira remessa de
materiais para incremento dos recursos
que são utilizados para o atendimento
às comunidades. Nesta entrega, foram
disponibilizados mais de 100 itens,
entre móveis de escritório (armários e
mesas), EPIs (capacetes resgate, óculos
e capuz de segurança), ferramentas e
materiais diversos como projetor, motosserra, soprador de combate a incêndio, conjuntos refletivos impermeáveis,
mantas, colchões e lona.
Esses equipamentos, destinados à
Defesa Civil do município, serão aplicados em ações de rotina e salvamento.
Para o secretário de Defesa Social, Antônio Ramos, “em Ouro Preto, a Vale
inova ao entender que a segurança e o
bem-estar das comunidades dos municípios com atividades mineradoras
acarretam encargos socioeconômicos
que não poderiam ser suportados apenas pelo poder público, mas também
pelo empreendedor, pois o reflexo das

atividades mineradoras alcança a todos,
especialmente aos moradores vizinhos
de barragens”.
A doação faz parte de uma série
de repasses que vêm sendo realizados
pela empresa junto à Defesa Civil de
Ouro Preto. Serão entregues ainda, até
o final de 2020, cerca de 350 novos
itens. A Prefeitura já havia recebido

Ane Souz

da empresa mineradora, entre 2019 e
2020, a doação de um drone e de 02
veículos com tração 4x4, que já estão
sendo utilizados pela Defesa Civil em
suas atividades.

Procon, mas se negou a atender todas as exigências impostas. “Neste
contexto, como dito, não será realizada a troca dos vales-transportes
comprados por terceiros no mercado paralelo. Tal conduta justifica-se, como já explicado, no fato
da venda de vales-transportes de
um funcionário para terceiros ser
considerado irregular pela legislação trabalhista e lesiva ao sistema
público de transporte coletivo do
município. Ainda assim tais vales
impressos serão aceitos nos veículos até a data de 31/07/2020”, diz
trecho da resposta.
Consumidores - O que fazer?
Na última segunda-feira (22) o
Procon encaminhou o caso ao Ministério Público, que determinou
instauração de procedimento administrativo. Os consumidores estão
orientados a aguardarem a decisão
da Promotoria de Justiça e qualquer
dúvida poderá ser tratada pelo sistema de ouvidoria do Ministério
Público”, destacou em nota.
O vereador Chiquinho de Assis (PV) presidente da Comissão
de Participação Popular e Direito
do Consumidor, destacou que a
população deve esperar a decisão
judicial e orientou: “não saia vendendo suas passagens. Trabalharemos firmes defendendo o interesse
da população. Já oficializamos, via
câmara, o Procon e o Ministério
Público, a coisa está andando. Que
justiça seja feita. Os vales não têm
prazo de validade e já foram adquiridos, a empresa já ganhou por
isso e sabemos que grande parte
da população não tem notas fiscais
dos vales, assim como a empresa
também não a fornecia em todas as
vendas”.
Ele também reafirmou que o
município deve intervir no assunto,
pois, de acordo com o parlamentar,
a criação do sistema de bilhetagem
eletrônica e a contratação da empresa partiu do próprio poder executivo. “A prefeitura não pode ficar
em cima do muro, tem que se posicionar. Já passou da hora de emitir
um decreto anulando essa questão
do prazo colocado pela empresa. A
prefeitura tem que trabalhar no sentido de garantir que os vales transportes impressos e em domínio da
população possam continuar sendo
utilizados nos transportes coletivos
administrados pelo Consórcio Rota Real enquanto durar essa tarifa.

A Prefeitura precisa agir a favor da
população”, acrescentou.
Sobre o novo sistema
De acordo com o Gerente de
Relações Institucionais do Consórcio Rota Real, Guilherme Schulz,
os usuários ou empresas que possuem mais de 30 vales-transporte
em papel poderão realizar a troca
pelo cartão eletrônico comparecendo ao local onde a compra dos bilhetes foi realizada, portando a nota
fiscal dos mesmos. “As pessoas que
possuem os vales devem procurar
as empresas Turin ou Transcotta,
que são componentes do Consórcio Rota Real, e apresentar a nota
fiscal. Caso elas não possuam a
nota eles devem mostrar a numeração dos vales, aí realizaremos uma
conferência nesta numeração, ou
seja a origem destes vales, se eles
tiverem sido adquiridos por pessoas
físicas ou jurídicas em uma dessas
unidades a troca será efetivada. A
gente vai entregar um cartão para
essas pessoas ou empresas e fazer
o crédito no valor correspondente”,
salientou.
Os cartões serão repassados
para os usuários de forma gratuita.
Schulz explicou que existem duas
modalidades de cartões. “Um cartão é o vale-transporte, que será
concedido para a empresa empregadora e ela, por sua vez, concede o
cartão com crédito aos seus empregados, esse cartão não será identificado, quem fará a identificação será a própria empresa. E no caso da
pessoa física, ela poderá comprar
um cartão identificado, esse cartão
terá uma foto pessoal e será vinculado ao CPF do usuário. Com isso,
em caso de perdas ou extravios a
pessoa poderá solicitar o bloqueio,
adquirir uma segunda-via e resgatar
os créditos que tinham no cartão”,
explicou.
O representante da empresa
ressaltou que, além de mais segurança para o usuário, a bilhetagem
eletrônica reduzirá a circulação de
dinheiro e papel nos ônibus, diminuindo, consequentemente, o
risco de contaminação por vírus e
bactérias. Além disso, ele acrescentou que a novidade irá otimizar
o serviço. “Vai reduzir o tempo de
viagens, agilizando o percurso. E
proporciona mais informações para
uma melhor gestão do sistema de
transporte, dentre outros benefícios”.

Senado aprova adiamento das eleições
municipais para 15 de novembro

A proposta de emenda à Constituição (PEC) que muda a data das eleições municipais, foi aprovada no
Senado nesta terça-feira (23). O projeto, que agora segue para votação na Câmara dos Deputados, adiou o
pleito em 42 dias, mas os prazos estabelecidos no calendário eleitoral permanecem os mesmos.
De acordo com a PEC 18/2020 o primeiro turno das eleições será realizado no dia 15 de novembro e o
segundo no dia 29 do mesmo mês.
Prazos - Segundo as novas datas estabelecidas pela PEC, as convenções para a escolha dos candidatos
pelos partidos e a deliberação sobre coligações devem acontecer no período entre 31 de agosto e 16 de setembro. Além disso, até 26 de setembro, partidos e coligações devem solicitar à Justiça Eleitoral o registro de
seus candidatos. Após 26 de setembro, inicia-se a propaganda eleitoral, inclusive na internet. A Justiça Eleitoral
convocará os partidos e a representação das emissoras de rádio e de televisão para a elaboração do plano
de mídia. No dia 27 outubro, os partidos políticos, coligações e candidatos devem, obrigatoriamente, divulgar o
relatório discriminando as transferências do Fundo Partidário e do Fundo Especial de Financiamento de Campanha.Os candidatos e partidos políticos terão até o dia 15 de dezembro para encaminhar à Justiça Eleitoral a
prestação de contas referente ao primeiro e, caso houver, ao segundo turno das eleições.
A posse dos candidatos eleitos continua a mesma e ocorrerá em todo o país até o dia 18 de dezembro.
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PROCLAMAS
DE CASAMENTO
Cartório Vila Rica - 1º Registro Civil de Ouro
Preto. Oficial Titular: Roberta Corrêa Vaz de
Mello; Rua Paraná, nº17, sala 06, Centro - Ouro
Preto-MG. Tel: (31) 3551-0422 E-mail: cartorioouropreto@yahoo.com.br
Faz saber que pretendem casar – se: (se alguém souber de algum impedimento, oponha-o
na forma da lei).
EDITAL 10622 - CESAR BERTOLIN DOS
SANTOS MANGUALDE, solteiro, brasileiro,
Engenheiro Metalurgista, filho de Edson Cesar dos
Santos e Sandra Mara Bertolin dos Santos. E MARIANA BRAZ DE MATOS, solteira, brasileira,
Farmacêutica, natural de Itabirito – MG, nascida
em 27/07/1993, filha de Maurilio José de Matos e
Marília Aparecida Braz de Matos. Ambos residentes e domiciliados em Ouro Preto - MG
EDITAL 10623 - KEINEL OUSLEY PEREIRA, solteiro, brasileiro, Operador de Máquinas,
natural de Ouro Preto, nascido em 22/04/1990,
filho de Roberto Pereira, e Oneida Marcolino Pereira. E LIDIANI DA FONSECA E CHAGAS,
solteira, brasileira, administradora de empresas,
natural de Belo Horizonte, nascida em 20/04/1992,
filha de Gever Geraldo Chagas e de Kátia Ferreira
da Fonseca e Chagas. Ambos residentes e domiciliados em Ouro Preto – MG
EDITAL 10624 - REGINALDO MOREIRA,
solteiro, 39 anos, brasileiro, motorista, nascido em
31/05/1981, natural de Ouro Preto, filho de Geraldo Moreira e Vera Lucia Miranda Moreira E CAMILA KATHREIN VIEIRA, solteira, brasileira, vendedora, nascida em 17/05/1991, natural de
Ouro Preto, filha de Weliton Vieira,e Aldrimneia
Jane da Silva. Ambos residentes e domiciliados
em Ouro Preto - MG
EDITAL 10625 - ABELARDO PASSOS BRAGA, solteiro, brasileiro, Almoxarife, natural de
Ouro Preto - MG, nascido em 05/02/1985, filho de
Vitor Dos Santos Braga e Maria Cristina Passos. E
FERNANDA MOREIRA QUIRINO, solteira,
brasileira, Assistente de Contabilidade, natural de
Mariana – MG, nascida em 17/11/1983, filha de
Joel Quirino e Maria Efigenia Moreira Quirino.
Ambos residentes e domiciliados em Ouro Preto
- MG
EDITAL 10626 - JULIANO CARLOS DE
ARAÚJO, solteiro, brasileiro, Vigia Motorizado, natural de Ouro Preto – MG, nascido em
29/05/1985, filho de Carlos Roberto de Araújo
e Sandra Aparecida Ferreira de Araújo e ROSIMEIRE APARECIDA LÚCIO, solteira, brasileira, vendedora, natural de Ouro Preto – MG,
nascida em 02/06/1981, filha de Francisco Lúcio
das Almas e Terezinha de Deus Lúcio. Ambos residentes e domiciliados em Ouro Preto - MG
EDITAL 10627 - MARCOS CAETANO DE
CASTRO, solteiro, brasileiro, Autônomo, natural
de Muriaé- MG, nascido em 20/11/1979, filho de
Lucio Alves de Castro e Divina Lucia Caetano de
Castro. E FERNANDA KAROLINE VIEIRA
DA SILVA TORCHELSEN, solteira, brasileira,
Farmacêutica, natural de Janauba – MG, nascida
em 05/08/1990 filha de Fernando José Torchelsen
e Marlene Vieira da Silva Torchelsen. Ambos residentes e domiciliados em Ouro Preto – MG.
EDITAL 10628 - FLÁVIO EDUARDO DIAS
ARAÚJO FREITAS, solteiro, brasileiro, Estudante, natural Belo Horizonte, MG, nascido
em 05/11/1992, Filho de Antonio Flávio Araújo
Freitas e Maria José Dias de Araújo Freitas. E
BÁRBARA VIEIRA BRASIL, solteira, brasileira,
Estudante, natural de Belo Horizonte – MG, nascida em 20/11/1995,, Filha de Wertson Brasil de
Souza e Kátia Simone Vieira. Ambos residentes e
domiciliados em Ouro Preto – MG.
Apresentaram os documentos exigidos pelo Artigo 1525 do Código Civil. Ouro Preto, 26 de
junho de 2020.
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Asfalto vai transformar realidade de Santo
Antônio do Salto e moradores já vislumbram
aumento do turismo pós-pandemia

Ane Souz

Santo Antônio do Salto é um
distrito de Ouro Preto que impressiona pela beleza de sua paisagem.
Porém, as más condições da estrada que liga a sede ao distrito, principalmente no período chuvoso,
impedem que esta maravilha esteja
ao alcance de todos. Esta realidade já está sendo transformada. A
Prefeitura deu início às obras de
asfaltamento que vão melhorar as
condições de acesso, melhorando
também a qualidade de vida dos
moradores.
“Serão asfaltados 6 quilômetros numa primeira etapa. Garantia
de mais segurança para as pessoas
que moram em Santo Antônio do
Salto”, comemora o prefeito Júlio
Pimenta.
Moradores que antes enfrentavam dificuldades vão desfrutar
os efeitos positivos da chegada da
pavimentação.
O investimento vai trazer impacto na economia e no bem-estar
da população. Heloísa de Fátima
Moutinho é proprietária de uma pequena pousada e um restaurante em
Santo Antônio do Salto. Ela também
participa ativamente das atividades
culturais do distrito e é uma grande
batalhadora pelas melhorias para a
comunidade. “Isso nos alegra muito.
Complementa as grandes conquistas
que já alcançamos. É fruto de muito
diálogo do povo com seus repre-

sentantes. Todo mundo está muito
satisfeito com essa obra. Vai somar
para o desenvolvimento do distrito.
Crianças já nasceram no caminho,
com dificuldade de chegar ao hospital pela precariedade da estrada.
Quero parabenizar o executivo por
essa resposta à nossa comunidade.
Nenhum prefeito até hoje teve a coragem de iniciar esse asfalto”, disse
ela.
Santo Antônio do Salto têm três
grandes festas tradicionais. A do padroeiro Santo Antônio, a das mães e
a do festival de culinária. “A comunidade pode se preparar e começar
a investir. O asfalto vai consagrar o
Salto como pólo indutor de turismo”, complementa Heloísa.
O presidente da associação de
moradores, Vicente Ribeiro, mora
no Salto há mais de 20 anos e concorda que o asfalto vai impulsionar
o turismo. “Vai ser uma melhoria
em todos os sentidos. Além das festas tradicionais, o carnaval também
vem crescendo muito no distrito.
Então com o asfalto teremos mais
turistas, gerando renda e trabalho.
Temos muitos jovens desempregados, que terão opção de emprego.
Desde 2012, a associação batalha
pela melhoria da estrada. Quando
chove, é muito barro, quando não
chove, poeira e buraco. Dificulta o
tráfego. Com o asfalto vai ser excelente, uma melhoria enorme para a

comunidade”, finaliza.
Benvindo Moutinho, morador
do distrito também comemora.
“Essa obra é de uma importância
muito grande. É uma espera de
anos. Nota 9 para este início, aguardando o final para dar 10”.
O asfalto vai beneficiar ainda
os estudantes do distrito que precisam se deslocar para Ouro Preto e
chegam a ficar sem aulas no período chuvoso por falta do transporte.
“Sempre morei aqui, é um grande
avanço. A gente sempre lutou por
esta conquista. Vai agregar muito.
Quando chove é muito barro. Com
o asfalto vai melhorar bastante para
a gente. Saúde, escola. Todo mundo

vai ser beneficiado”, conta o estudante Fernando Xavier Tomás, que
mora ao lado do posto de saúde.
É a melhor coisa que está acontecendo para a comunidade do Salto. Há mais de trinta anos estamos
aguardando por isso. Estou muito
satisfeito. Utilizo esta estrada toda semana, e preciso fazer manutenção no carro constantemente.
Muito barro, poeira e buracos, que
agora vão terminar”, diz Vicente
de Paulo da Costa Reis, que mora
em Ouro Preto e tem familiares no
Salto.
“A Prefeitura não está realizando obras, está realizando sonhos”,
definiu Vicente.

Em todo o Brasil, as Guardas
Municipais vêm se expandindo
como instituições locais que contribuem para a segurança da população. A Guarda Municipal é um
mecanismo valoroso que atua nos
mais diversos tipos de policiamento, contribui para a segurança pública, do patrimônio, e, por residir

e conviver na cidade, está sempre
mais próxima da realidade das comunidades locais.
Na semana passada, a Prefeitura de Ouro Preto aprimorou a
estrutura organizacional da Guarda
Civil Municipal. Com o objetivo de
garantir mais segurança no Município, o Decreto 5.718/2020, publicado no Diário Oficial de 15 de junho,
instituiu o Centro de Controle Operacional, o trabalho de operação
com cães, o Núcleo de Inteligência
e Contrainteligência e o Grupamento de Suporte Operacional.
O Centro de Controle Operacional (CCO) é o local de recepção
das imagens e dados do sistema de
videomonitoramento e alarmes, onde ficam registradas as imagens de
vídeo captadas em logradouros públicos. Além de ajudar no controle
do tráfego urbano e proporcionar
vigilância do Patrimônio Público,
visa também coibir a criminalidade, ampliar a vigilância ambiental,
aperfeiçoar a fiscalização e implantação de projetos e programas
e oferecer suporte para as ações
da defesa civil e de fiscalização de
posturas.
As operações com cães adestrados (K9) passarão a ocorrer no patrulhamento da Guarda Municipal e
no apoio ao trabalho da Defesa Civil, em operações de socorro, busca, resgate e salvamento. Os animais, que contarão com tratamento

adequado e acompanhamento veterinário, poderão ainda participar de
atividades sociais. “Duas cadelas já
estão sendo treinadas”, informou o
Comandante da Guarda Municipal
de Ouro Preto, Jonathan Marotta,
“uma em Ouro Preto, outra em
um conceituado canil da Guarda
Municipal de Barbacena, para atuarem em trabalhos educativos em
escolas e outras instituições, o que
permitirá maior proximidade com a
população”.
O Núcleo de Inteligência e
Contrainteligência (NIC) passará a
coordenar e integrar as atividades
de segurança da Defesa Social,
acompanhando e avaliando também o desempenho das unidades
da Guarda Civil Municipal de Ouro
Preto. O NIC irá ainda manter um
banco de dados com informações
sobre criminalidade, violência e
vulnerabilidade social, sempre interligado com outros órgãos, o que
irá contribuir para ações preventivas, institucionais e de fiscalização.
Já o Grupamento de Suporte
Operacional (GSO) tem objetivo oferecer suporte às equipes da
Guarda em campo, especialmente
em ocorrências de maior complexidade. Aos integrantes desse grupo
serão oferecidos equipamentos e
treinamento especiais.
“Cada vez mais requisitada,
a Guarda Civil Municipal vem se
consolidando no cenário de segu-

rança pública. Com a nova estrutura, além de contar com mais equipamentos, poderemos em breve
também receber novos agentes”,
lembra o Comandante Jonathan
Marotta.

Estrada de acesso ao Salto está sendo asfaltada

Guarda Civil Municipal de Ouro Preto
é reestruturada para garantir mais
segurança aos cidadãos e ao patrimônio

Ane Souz

Ane Souz

Formação da Guarda
Civil Municipal
A referência de formação de
um agente da Guarda Civil Municipal segue os referenciais estabelecidos pela SENASP, a Secretaria
Nacional de Segurança Pública, do
Ministério da Justiça. Para vestir o
uniforme da Corporação, além de
ser aprovado em concurso público, aqueles que são classificados
passam obrigatoriamente por teste
de aptidão física, avaliação médica e psicológica. Em seguida, fazem um treinamento intenso para
desempenhar as funções. Aos que
conduzem as viaturas, é obrigatório ainda o curso de Patrulhamento motorizado para condutores de
Veículo de Emergência – CVE, de
acordo com a Resolução do CONTRAN, o Conselho Nacional de
Trânsito.
Durante a pandemia, a Guarda Civil Municipal de Ouro está
em campo oferecendo suporte nas
barreiras sanitárias que estão sendo
realizadas nos distritos, um trabalho
conjunto com os agentes da Saúde
e da equipe de fiscalização da Defesa Social.

, 19 de junho/2020
O LIBERAL Ed.1393 - Sexta-feira
MARIANA
www.jornaloliberal.net

8

Terça Gerencial será
Mais de 80% dos contaminados por
realizada on-line dia 30 coronavírus em Mariana já estão curados

No formato de videoconferência, a 10ª edição da Terça
Gerencial será realizada na plataforma de interação digital Zoom. O tema deste encontro é “O empreendedorismo
adaptado ao isolamento social: direcionamentos e perspectivas" e contará com quatro conferencistas que discutirão o
assunto a partir das suas áreas de expertises. Serão ofertadas
90 vagas para participar do evento, os interessados devem se
inscrever pelo formulário on-line (https://bit.ly/3fSfdyx). O
link de acesso à videoconferência será enviado para o e-mail
do participante 1h antes do início da conferência na terça-feira (30), às 19h.
O painel de conferencistas contará com veteranos da Terça Gerencial que vão contribuir para a discussão central a
partir das áreas nas quais são destaque.

A cidade possui 544 casos confirmados de COVID-19, sendo 461 recuperados
GLAUCIENE OLIVEIRA

De acordo com o último boletim epidemiológico emitido, nesta quarta-feira (25) pela Secretaria de Saúde de Mariana, o município possui com 544 casos confirmados do
novo coronavírus, sendo 461 recuperados, o que representa 84,74% dos pacientes que confirmaram positivo para a
doença. Do restante, 71 estão em isolamento domiciliar, três
internados e nove vieram a óbito.
Sete casos ainda estão sob investigação, sendo três internados e o restante em isolamento domiciliar, ambos aguardando liberação de exames pela Fundação Ezequiel Dias
(FUNED).
Até o momento, há 304 pacientes em monitoramento

pelo comitê responsável. Esses estão em isolamento e serão
acompanhados durante 14 dias, pois não se enquadram nos
critérios para coleta de exame. Outras 2.834 pessoas receberam alta do monitoramento.
Números na Região dos Inconfidentes
Até a última quarta-feira (24) Itabirito registrou 386 casos confirmados de coronavírus, desses 323 já se recuperaram da doença, o que representa cerca de 83% dos casos
positivos. Outros 37 casos ainda estão sob suspeita.
Até o momento, a cidade de Ouro Preto possui 154 casos
de COVID-19. Outros 10 casos ainda seguem em investigação, sendo 6 em isolamento domiciliar, um internado no
Hospital de Campanha e outros três no Hospital Santa Casa
da Misericórdia de Ouro Preto.

Professores da Faculdade de Administração de
Mariana entram com ação na Justiça do Trabalho
GLAUCIENE OLIVEIRA

Guarda Municipal e
Policiais Militares se
desentendem durante
ocorrência em Mariana
GLAUCIENE OLIVEIRA

No dia 11 de junho, a Polícia Militar foi acionada na Rua
Pitangui, bairro Cabanas, em Mariana, para averiguar denúncia
envolvendo uma briga entre vizinhos. Dentre os envolvidos no
caso, havia um Guarda Municipal, irmão da mulher que havia
acionado a polícia. No desenrolar do atendimento, os envolvidos
entraram em conflito, resultando em lesão corporal dos mesmos.
O comandante da Polícia Militar de Mariana, Tenente Thiago Mota, explica que os militares chegaram até o local da ocorrência com a informação que durante a briga uma pessoa estava
portando uma faca. “Não sabíamos quem era, então todos foram
colocados em posição de busca, foi aí que se originou o descontentamento do irmão do Guarda Municipal”, explicou.
O tenente afirmou que o Guarda Municipal teria desacatado
os militares. “Depois que a polícia chegou no local, os irmãos do
agente o acionaram, aí ele deslocou até o local e tentou intervir na
situação dizendo que era Guarda Municipal. Com isso, os militares o afastaram e neste momento ele desacatou o policial, que
em seguida deu voz de prisão. No momento de algemá-lo e conduzi-lo, a família tomou a conduta de tentar tirá-lo da guarnição,
e aí foi necessário usar a força, tanto para algemá-lo, quanto para
debelar a ação dos familiares”, salientou.
De acordo com o Secretário Municipal de Defesa Social,
Braz Luiz de Azevedo, no desenrolar do atendimento, os ânimos
se exaltaram e foi empregado o uso da força física, resultando
na lesão corporal de três envolvidos. “Considerando o envolvimento de um Guarda Civil Municipal a Polícia Militar acionou o
Comando da Guarda para fazer a sua condução, sendo todos os
envolvidos encaminhados para a Delegacia de Polícia de Ouro
Preto e liberados após assinatura do Termo Circunstanciado de
Ocorrência – TCO”, acrescentou.
Braz explica que diferente do que foi divulgado pelas Redes Sociais, a ocorrência não se trata de uma desavença entre as
Corporações. “O Guarda Civil Municipal estava de folga e sem
uniforme, tendo intervido no fato, após ter sido chamado pela sua
irmã, solicitante da ocorrência. Trata-se de fato isolado que será
devidamente apurado por ambas as instituições, o qual não deve
interferir nas atividades profissionais a serviço de nossos munícipes”, explicou.
Resultados
A Secretaria Municipal de Defesa Social encaminhou o fato
para a Corregedoria da Guarda Civil Municipal determinando a
instauração de uma Sindicância Administrativa para esclarecimento dos fatos e providências subsequentes.
Já o Tenente Thiago afirma que até o momento nenhum dos
cidadãos envolvidos no caso procurou o comando da instituição
para esclarecer ou denunciar o ocorrido, por isso ele ainda não
recebeu ou abriu um inquérito de investigação. “Somos muito
transparentes em relação à nossa conduta, se alguém se sentir
prejudicado deve procurar o comando da instituição e reclamar
da conduta do policial. A princípio devemos sim abrir uma apuração, até pela proporção que os fatos tomaram, para assim verificarmos se teve algum tipo de excesso por parte dos policiais, mas
acredito que pelo grau de lesões dos policiais foi necessário sim o
uso da força”, destacou.

Os professores da Faculdade de Administração de Mariana (Fama) entraram com uma ação na Justiça do Trabalho,
alegando desrespeito aos direitos trabalhistas por parte da direção da instituição de ensino. A ação foi ajuizada pelo Sindicato
dos Professores de Minas Gerais (Sinpro) que publicou, na
última sexta-feira (19) uma nota de repúdio sobre o caso.
De acordo com a Sinpro, há anos, diversas irregularidades
têm sido praticadas com os profissionais da faculdade, como
atrasos no pagamento de salários, ausência de depósito do
FGTS e falta de acertos relativos a alterações na carga horária dos professores, conforme prevê a Convenção Coletiva de
Trabalho (CCT) da categoria.
“No momento, por exemplo, há professores com 6 meses
de atraso salarial. O Sinpro Minas reitera o seu repúdio à postura da direção da Faculdade e exige a imediata regularização
das pendências trabalhistas. O sindicato também reafirma que
não vai economizar esforços para defender os direitos da categoria e as adequadas condições de vida e trabalho dos professores”, acrescentou em nota.
Em resposta, professores da Faculdade registraram também, em cartório, um manifesto, que foi endereçado ao diretor
da instituição de ensino, o vereador José Jarbas Ramos Filhos.
No documento, os docentes exigem o pagamento dos salários
e o cumprimento de seus direitos e denunciam as irregularidades trabalhistas e a precarização das condições de trabalho.
“No início do corrente semestre, a instituição não disponibilizava sequer pincel para utilização da lousa. Com efeito, a ausência ou insuficiência de recursos, que são importantes para
o apoio no processo de ensino-aprendizagem, têm fragilizado
a excelência e qualidade dos serviços que, por duas décadas,
têm sido prestados a toda a região”, apontaram no manifesto.

Posicionamento da FAMA

Referente às ações na Justiça do Trabalho, a Faculdade FAMA destacou em nota que, através da sua Assessoria Jurídica,
“tem tomado todas as medidas para assegurar o direito dos profissionais da instituição”, ressaltou em nota.
Sobre os salários atrasados, a instituição afirmou que o pagamento continuará a ser feito de acordo com o fluxo dos pagamentos das mensalidades dos alunos. Salientaram ainda, que
os funcionários foram inseridos na Medida Provisória nº 936 do
Governo Federal, que institui o Programa Emergencial de Manutenção do Emprego e da Renda. “É Importante destacar que
o próprio Diretor da Faculdade, que é profissional de carreira da
educação também está com atraso nos seus pagamentos para em
torno de seis meses, assim como alguns profissionais de forma
pontual na instituição, situação esta que foi agravada com a grave
crise da pandemia do coronavírus, que afetou duramente a Fundação Educacional de Mariana”.
Em relação á falta de material de trabalho, a direção disse
que o fato ocorreu “de forma pontual e vem sendo devidamente
resolvido com base em uma gestão eficiente reconhecida pelo
Ministério da Educação em suas diversas avaliações”.
O diretor José Jarbas ressaltou ainda que a instituição foi
prejudicada pelos efeitos da crise econômica provocada pelo rompimento da Barragem de Fundão da Samarco, e agora
pela pandemia do COVID-19. Ele afirmou que a direção vem
tomando todas as medidas cabíveis para superar os problemas.
“A instituição perdeu mais de 10 milhões em seu faturamento ao
longo destes anos, desde o rompimento da Barragem De Fundão, paralisação das atividades da Vale, e agora a forte Crise da
pandemia do Coronavírus nos surpreendeu novamente. De um
lado, estamos atendendo, de forma humanizada, os alunos que estão precisando renegociar seus pagamentos, e de outro temos os
profissionais que precisam receber seus salários. É uma situação
complicada, mas estamos trabalhando para que tudo se resolva
logo”, pontuou.

Projeto Compra Conjunta está de volta e
possibilita economia para os produtores rurais
A Prefeitura de Mariana está sempre pensando em maneiras
de ajudar os produtores rurais da cidade. Dessa forma, por meio
da Secretaria de Desenvolvimento Rural, a partir de hoje, o projeto de Compra Conjunta de adubo está de volta. A iniciativa
tem o objetivo de ajudar os agricultores a adquirir os insumos
de melhor qualidade sem apertar no bolso, visto que eles vão ter
o prazo de um ano para realizar o pagamento.
O secretário de Desenvolvimento Rural, Wander Moreira,
explicou que a licitação para a compra dos produtos é efetuada
pelo município, e isso faz com que o adubo seja adquirido pelo
produtor agrícola a preços abaixo do praticado pelo mercado.
“O insumo é adquirido com o dinheiro do Fundo Municipal de
Desenvolvimento Rural Sustentável (FMDRS) até que o produtor pague. Após o pagamento, o dinheiro volta ao FMDRS”,

concluiu o secretário. É importante que os agricultores fiquem
atentos ao prazo de pagamento, pois quem estiver inadimplente
fica impedido de realizar novos pedidos e participar do projeto.
Além da economia, o Compra Conjunta também se destaca por
orientar os produtores agrícolas sobre o melhor tipo de insumo
a ser utilizado nas propriedades, sempre atentando-se às especificidades de cada local.
No ano passado o projeto entregou mais 2 mil sacos de adubo para os produtores rurais de Mariana. Para solicitar a compra
dos insumos, a partir da próxima segunda-feira, o agricultor
deve comparecer a Secretaria de Desenvolvimento Rural e solicitar o pedido. Ela fica localizada no Centro de Convenções
- Praça JK, sem nº. O Telefone para contato é (31) 3558-4173.

*Adriano
Cerqueira

DESVENDANDO
A POLÍTICA

A dimensão institucional
da crise política brasileira
A república federativa brasileira está passando por uma grave
crise institucional envolvendo seus poderes constituintes: executivo,
legislativo, judiciário e um quarto poder, o ministério público (que
não está subordinado ao judiciário). No parágrafo único do artigo
1º está inscrito: “Todo o poder emana do povo, que o exerce por
meio de representantes eleitos ou diretamente, nos termos desta
Constituição”.
Dos quatro poderes constituintes, dois (executivo e legislativo) têm seus membros eleitos diretamente pelo povo, enquanto o
judiciário e o ministério público têm seus membros indicados, na
maior parte das vezes, pelos poderes legislativo e executivo, e outra selecionada através de concurso público. Por isso se pode falar
que os poderes executivo e legislativo doam parte de seu poder representativo, recebido em delegação pelo eleitorado, para o poder
judiciário e o ministério público. Sendo assim, em tese, os poderes
judiciário e ministério público seriam os menos poderosos dos poderes, pois lhes faltam a fundamental delegação popular.
Porém, essa aparente fragilidade tem uma função importante
para que o poder judiciário consiga mediar possíveis conflitos envolvendo os poderes executivo e legislativo (detentores da delegação
popular). E para evitar um arbítrio excessivo por parte dos membros
do poder judiciário é elaborada uma Constituição (convocada pelo
poder executivo e promulgada pelo poder legislativo) que, após sua
promulgação, é entregue sua guarda para o poder judiciário. Uma
suprema corte é instituída para resguardar a constitucionalidade
dos atos dos poderes executivo e legislativo. No Brasil a suprema
corte se chama Supremo Tribunal Federal (STF).
Logo, os poderes com delegação popular (executivo e legislativo) não têm a guarda da Constituição, mas eles têm o poder de modificá-la. É crucial, portanto, que um tertius, um árbitro (representado
pelo STF) assuma a missão de dar guarda à Constituição promulgada, evitando que seja o executivo ou o legislativo que faça isso.
Mas, infelizmente, nos últimos anos, o STF tem assumido um
excessivo protagonismo na interpretação da Constituição que acaba por lhe conferir um maior poder que aquele desejado pela nossa
Constituição. Mais graves têm sido as constantes ações isoladas
de ministros do STF que, de modo monocrático, vêm interferido
nos demais poderes. A essência de uma república federativa exige
que a suprema corte seja uma instancia de moderação, que jamais
assuma um poder concentrado e arbitrário, pois sua existência se
justifica para impedir que uma tirania assuma a condução da república. Os nossos constituintes imaginavam que a tirania tinha abrigo
no poder executivo ou no legislativo, nunca no judiciário. E é exatamente esse risco que acomete o país, hoje.
Por exemplo, pela nossa Constituição, o poder que faz investigações é o Ministério Público. Houve a preocupação de retirar do
domínio do poder judiciário a condução do processo de investigação, mas, quando o STF promove um inquérito que atinge a liberdade de cidadãos, que mobiliza agentes policiais em ações de busca
e apreensão em domicílios, que autoriza a quebra de sigilo telefônico e bancário de membros dos outros poderes, ele está exorbitando sua esfera de atuação. Não pode o mesmo poder investigar,
acionar os aparatos policiais e julgar. Isso é a própria definição de
autoritarismo. Não há nada de republicano ou de federativo nisso. E
é curioso que o poder sem delegação popular esteja promovendo
essa ação.
Nossa Constituição foi promulgada em 1988, no período da ressaca do declínio do regime militar instaurado em 1964. Logo, houve
uma excessiva preocupação contra os arbítrios do poder executivo
e essa preocupação acabou por transferir muito poder para o judiciário. Além disso, nossa Constituição é uma complexa peça de
desejos e garantias que abre muito espaço para que seus artigos
sejam interpretados, o que exige, dos membros que constituem o
STF, uma ética republicana para que saibam se colocar nos rígidos
limites da nossa Constituição. Porém, o ímpeto interpretativo pode
estar levando alguns de seus membros a exorbitarem seus poderes
e agindo de modo arbitrário e, portanto, autoritário.
Que as águas do rio voltem logo para o leito.
Que o poder executivo aja mais livremente, propondo leis e definindo ações, conforme foi delegado pela soberania popular.
Que o poder legislativo aja mais livremente, propondo e votando leis, além de auditar as ações do poder executivo, conforme foi
delegado pela soberania popular.
Que o poder judiciário aja conforme foi delegado pelos dois poderes precedentes, guardando a Constituição e observando e julgando suas ações dentro dos parâmetros da Constituição.
Só assim o Brasil sairá da crise política decorrente do abusivo
ativismo judiciário. Um poder abusivo é um poder autoritário.
*Cientista Político/Diretor de GIGA Instituto de Pesquisa
Professor de Relações Internacionais do IBMEC-MG
Professor de Administração Pública da UFOP
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Prefeito visita obras da Igreja
de São Francisco de Assis e da
Casa do Conde de Assumar
Na manhã de quinta-feira (18)
o prefeito Duarte Júnior e o Arcebispo de Mariana Dom Aírton José
dos Santos visitaram as obras de
restauração da Igreja de São Francisco de Assis e da Casa do Conde
de Assumar. Na ocasião, a arquiteta responsável pela obra e a engenheira civil, deram os detalhes dos
trabalhos que já foram realizados
e o que ainda estão em conclusão.
Acredita-se que a Casa do Conde
de Assumar, onde será instalado o
Museu da Cidade de Mariana, seja
entregue até setembro e a Igreja de
São Francisco de Assis, até dezembro de 2020.
Após as obras civis, será realizada a restauração dos elementos
artísticos nos dois monumentos
históricos tombados.
Para o prefeito Duarte, a recuperação da Igreja de São Francisco
de Assis e da Casa do Conde de Assumar, será uma grande conquista
para os marianenses: “Valeu a pena
todo o empenho do município para
fazer a sua parte e buscar os meios
capazes para restaurar e preservar
estas duas grandes obras no coração do Centro Histórico de Mariana”, ressaltou.
Os recursos para as obras foram
conquistados junto ao BNDES e a
Vale, numa parceria entre a Arquidiocese de Mariana, Prefeitura Municipal e o Instituto Pedra. Os valores são da ordem de R$ 15 milhões.
Participaram também da visita o secretário de Cultura, Efraim
Rocha, o Ecônomo da Arquidiocese, Padre Darci Fernandes Leão,
o Pároco da Catedral, Cônego
Nedson Pereira de Assis, o Vigário
Paroquial, Padre. Fabiano Milione,
além da coordenadora em Mariana
do PAC - Cidades Históricas, Anna
de Grammont.
Casa do Conde de Assumar
- Uma das principais construções
históricas da cidade de Mariana.
Tombada pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN), a casa foi construída
para moradia do então governador
da Capitania de Minas Gerais e São
Paulo - o Conde de Assumar , a Casa encontrava-se em estado precário antes do início das obras.
Igreja de São Francisco de
Assis - Construída por iniciativa da
Ordem Terceira de São Francisco,
entre 1762 e 1794, a Igreja conta
com fachada e elementos ornamentais (como púlpito, retábulo-mor,

lavabo e teto da capela-mor) de
autoria de Aleijadinho e pinturas
artísticas de Manuel da Costa Ataíde. Com traços característicos do

período Barroco, a Igreja era um
dos monumentos mais visitados de
Mariana até sua interdição, devido
ao risco de arruinamento.

Projeto de Lei que cria serviços
de inspeção sanitária é aprovado
Foi aprovada em Mariana, a Lei de serviço de Inspeção Municipal (SIM).
Ela será responsável por inspecionar e fiscalizar os atos de abate, industrialização, beneficiamento e comercialização de produtos de origem animal nos
limites territoriais da cidade.
A aprovação do projeto é um importante passo para fomentar a economia
local, visto que seguindo as diretrizes do serviço de inspeção, os produtos de
origem animal estarão regularizados, possibilitando a comercialização em todo
município.
Duarte Júnior explicou que o SIM vai trazer muitos benefícios para a cidade. “Com a Lei aprovada, os produtores de Mariana vão conquistar um novo
espaço no mercado municipal. Eles vão poder comercializar seus produtos com
segurança garantida, trazendo para nossa cidade, para os produtores e para
todos os marianenses, crescimento econômico e saúde pública”, concluiu o prefeito.Conforme a Lei, a Secretaria de Desenvolvimento Rural será responsável
pela coordenação e o gerenciamento do Serviço de Inspeção Municipal (SIM)
podendo, para tanto, praticar todos os atos necessários e, ainda, editar portarias
que regulem as ações do referido Serviço.
O que muda para o produtor? - A lei identifica como produtor de produtos de origem animal qualquer pessoa, natural ou jurídica, que desenvolva
atividade econômica, ainda que artesanal, de produção, abate, beneficiamento,
industrialização ou distribuição de matéria-prima e de produtos derivados de origem animal. Dessa forma, todos que se encaixem nessas especificações serão
instruídos sobre as novas diretrizes a serem seguidas. Além disso, o processo
de produção, e seus estabelecimentos ou propriedades serão fiscalizados de
forma permanente ou periódica. As fases de produção serão acompanhadas,
avaliadas e controladas sanitariamente, desde o início até o produto final. Para
mais informações procure a Secretaria de Desenvolvimento Rural, localizada
no Centro de Convenções - Praça JK ou ligue no (31) 3558-4173.

Thiago Cota comemora prorrogação da
validade de concurso público da SEE
Atendendo aos anseios de centenas de profissionais, o concurso
público realizado pela Secretaria
de Estado de Educação (SEE) para
provimento dos cargos das carreiras de especialistas e professores
da Educação Básica, teve a data
de validade prorrogada por mais
dois anos. Naturalmente, o edital
perderia o efeito no próximo mês.
Conforme o deputado estadual
Thiago Cota, com a pandemia da
Covid-19 e a paralisação das escolas, a decisão não poderia ser mais

assertiva. “Existia uma previsão
de convocação de educadores que
não pôde ser cumprida. Os profissionais sairiam prejudicados se
não houvesse a revisão sobre a validade do edital”, pontua.
O comunicado sobre a mudança foi feito pelo secretário de
Estado de Governo, Igor Eto, após
a 18ª reunião do Comitê de Orçamento e Finanças (Cofin) do Estado de Minas Gerais. O edital do
concurso foi publicado em 2014 e
previa mais de 15 mil vagas.
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Aviso de Julgamento da Proposta e
Habilitação – O SAAE de Itabirito torna
público que realizou abertura da Proposta
e Habilitação do Processo Licitatório
nº043/2020, na modalidade de Tomada de
Preço nº002/2020, Objeto: Contratação de
empresa especializada em prestação de serviços de obras de drenagem urbana para o
Serviço Autônomo de Saneamento Básico
de Itabirito-MG, conforme especificações
do anexo I do edital, Empresa Vencedora e
Habilitada Construlife Construções Ltda.,
perfazendo esta Tomada de Preço um valor total de R$1.295.031,21 (Hum milhão,
duzentos e noventa e cinco mil trinta e um
reais e vinte e um centavos), Itabirito / MG,
19/06/2020 – Rogério Eduardo de Oliveira, Diretor Presidente do SAAE.
Extrato de Contrato de Prestação de
Serviço de Obra de Drenagem Urbana. Referência: Processo Licitatório
nº043/2020, na modalidade Tomada de
Preço nº002/2020, Contratante: Serviço
Autônomo de Saneamento Básico de Itabirito-MG. Empresa Contratada: Construlife Construções Ltda. Objeto: Contratação

de empresa especializada em prestação
de serviços de obras de drenagem urbana
para o Serviço Autônomo de Saneamento
Básico de Itabirito-MG, conforme especificações do anexo I do edital, Valor total
deste contrato: R$ 1.295.031,21 (Hum milhão, duzentos e noventa e cinco mil trinta
e um reais e vinte e um centavos), Forma
de pagamento: conforme edital. Vigência:
Até 31/12/2020. Data da assinatura do
contrato: 19/06/2020. Rogério Eduardo de
Oliveira, Diretor Presidente do SAAE.
Correção no Extrato do Contrato de
Fornecimento de Combustível. Referência: Processo Licitatório nº154/2019,
na modalidade Pregão Presencial nº
094/2019, S.R.P. 025/2019 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$214.875,00 (Duzentos e quatorze
mil e oitocentos e setenta e cinco reais),
Forma de pagamento: conforme edital.
Vigência: Até 31/12/2020. Dotação Orçamentária: 17 512 1711 4030 3390 30

01 – Administração, 17 512 1701 4001
3390 30 01 – Sist. de Água , 17 512 1701
4001 3390 30 01 – DI BR 040- UTA, 17
512 1702 4002 3390 30 01 – Sistema
de Esgoto, 17 511 1712 4031 3390 30
01 – Distrito, 17 512 1704 4004 3390
30 01 – Drenagem, 17 512 1701 4001
3390 30 03 – Equipamento Sede, 17 511
1712 4031 3390 30 03 – Equipamento
Distrito, 17 512 1701 4001 3390 30 03 –
Equipamento UTA e 17 512 1701 4001
3309 30 02. Data da assinatura do contrato:
16/06/2020. Rogério Eduardo de Oliveira,
Diretor Presidente do SAAE.
Aviso de Julgamento da Proposta e
Habilitação – O SAAE de Itabirito torna
público que realizou abertura da proposta e habilitação do Processo Licitatório
nº061/2020, na modalidade Pregão Presencial nº040/2020 S.R.P. nº013/2020
objeto: Registro de preço para futuro e
eventual fornecimento de pneus novos a
serem utilizados nos veículos pertencentes
á frota do SAAE de Itabirito - MG, conforme especificações do anexo I, do edital.
Empresa vencedora e habilitada, Augusto
Pneus Eireli, perfazendo este processo um
valor total de R$50.841,00 (cinquenta mil
oitocentos e quarenta e um reais), Itabirito
/ MG, 22/06/2020 – Rogério Eduardo de
Oliveira, Diretor Presidente do SAAE.
Aviso de Julgamento da Proposta e
Habilitação – O SAAE de Itabirito torna
público que realizou abertura da proposta e habilitação do Processo Licitatório
nº062/2020, na modalidade Pregão Pre-

sencial nº041/2020 Objeto Aquisição de
inversores de frequência e conjuntos motobombas a serem utilizados nas unidades do
Serviço Autônomo de Saneamento Básico
de Itabirito - MG, conforme especificações
do anexo I, do edital, Empresas vencedoras
e habilitadas, G & E Automação e Controles Industriais Ltda-EPP, BH2O Bombas
E Serviços Comércio E Representações
Ltda., BHS Bombas Hidráulicas E Serviços Ltda-EPP, Elétrica Vila Rica-Me, E
Global Bombas Hidrúlicas E Elétrica Ltda.
perfazendo este processo um valor total de
R$83.390,00 (Oitenta e três mil trezentos e
noventa reais), Itabirito / MG, 23/06/2020
– Rogério Eduardo de Oliveira, Diretor
Presidente do SAAE.
Aviso de Julgamento da Proposta e
Habilitação – O SAAE de Itabirito torna
público que realizou abertura da proposta e habilitação do Processo Licitatório
nº034/2020, na modalidade Pregão Presencial nº018/2020 objeto Contratação de
empresa especializada em projetos e orçamentos de obras viárias para a elaboração
de projeto de construção de trevo de acesso
da Unidade de Tratamento de Água - UTA
BR 040, localizada no KM 572+500 da BR
040 - bairro de Água Limpa para o SAAE –
Serviço Autônomo de Saneamento Básico
de Itabirito – MG, Empresa vencedora e habilitada, A1MC Projetos Ltda., perfazendo
este processo um valor total de R$19.900,00
(Dezenove mil e novecentos reais), Itabirito
/ MG, 24/06/2020 – Rogério Eduardo de
Oliveira, Diretor Presidente do SAAE.

3561-0508
3561-3584
98979-4354

(31)

98827-5073

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

Contestados em 2017 nas redes
sociais, empréstimos de R$ 15 milhões
viabilizam obras em Itabirito

Já dizia um antigo ensinamento português: “O tempo é o senhor da razão”. Em 2017, por meio das
redes sociais, foram várias as críticas feitas à Câmara de Itabirito quando os vereadores autorizaram dois
empréstimos que somavam R$ 15 milhões (quinze milhões de reais) que a Prefeitura de Itabirito fez com
BDMG (Banco Nacional de Desenvolvimento de Minas Gerais). A intenção era tornar realidade obras
importantes para o município. Na época, uma avalanche de comentários, via redes sociais, colocou em xeque a necessidade de se contrair a dívida. Isso porque Itabirito ainda enfrentava a crise político-econômica
brasileira que começou em 2014.
Atualmente, mesmo em meio à outra crise (de coronavírus) Itabirito colhe os frutos da iniciativa outrora criticada. São alguns deles:
A antiga Policlínica Dr. Francisco Rodrigues de Carvalho (no Santa Efigênia) se transformou no Centro de Especialidades Médicas (CEM) inaugurado recentemente.
Conclusão de nova creche e do ginásio poliesportivo. Ambos no bairro Padre Adelmo.
Asfaltamento da comunidade do Bota que foi finalizado.
Creche do bairro São José (na antiga Escola Manoel Salvador) que está recebendo obras e deve se
tornar realidade brevemente.
Previsão de pavimentação da parte ainda não asfaltada da Avenida Ana Maria Teixeira
A antiga Companhia Industrial Itabira do Campo (Fábrica Velha), perto da Casa de Cultura, vem recebendo reformas por meio de recursos vindos de um dos empréstimos.
Já se sabia na época que a forma de pagamento seria vantajosa para Itabirito:
Prazo de carência (para se começar a pagar a dívida): 12 meses.
O pagamento está sendo feito por meio de 60 (sessenta parcelas) mensais com juros de 6% ao ano.
O primeiro contrato (de R$ 10 milhões) está sendo destinado para construção, reforma ou ampliação
de edificações públicas municipais. O segundo (de R$ 5 milhões) é para realização de pavimentações.
A bem da verdade, dificilmente todas essas obras se tornariam realidade se esses dois contratos vantajosos para Itabirito, aprovados pela Câmara, não tivessem sido feitos.
Câmara de Itabirito
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Extrato de Contrato de Prestação de Serviços de Projeto do Trevo da UTA. Referência: Pregão Presencial nº018/2020,
nos termos da Lei nº 8.666/93, com suas
posteriores alterações. Contratante: Serviço Autônomo de Saneamento Básico do
Município de Itabirito - MG. Contratadas:
A1MC Projetos Ltda. Objeto: Contratação
de empresa especializada em projetos e orçamentos de obras viárias para a elaboração
de projeto de construção de trevo de acesso
da Unidade de Tratamento de Água - UTA
BR 040, localizada no KM 572+500 da BR
040 - bairro de Água Limpa para o SAAE –
Serviço Autônomo de Saneamento Básico
de Itabirito – MG – Valor total: R$19.900,00
(Dezenove mil e novecentos reais). Vigência: Fica contratada até 31/12/2020
Dotação Orçamentária: Proj. Const. Ampl.
Obr. Infraest. Abastecimento Água Sede
Urbana. 17 512 1701 3.00144.90.51.00.
Permanecem inalteradas as demais cláusulas e condições do contrato original. Data da
assinatura: 24/06/2020. Rogério Eduardo de
Oliveira, Diretor Presidente do SAAE.
Pregão Presencial – 043/2020 S.R.P. –
015/2020 - 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°
064/2020, na Modalidade de Pregão Presencial nº0043/2020, S.R.P. nº 015/2020
- OBJETO: registro de preços para futuro
e eventual fornecimento de tubos, conexões em P.V.C, a serem utilizadas nas
manutenções, operações e novas ligações
do sistema de esgotamento sanitário para
o SAAE de Itabirito – MG, conforme especificações do anexo I, do edital. No dia
10/07/2020 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 – 044/2020 – S.R.P. –
016/2020 - 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°
065/2020, na Modalidade de Pregão Presencial nº044/2020, S.R.P. nº 016/2020 -

João João
de
de
Carvalho
Carvalho

Objeto: Registro de Preços para futuro e
eventual fornecimento de tubos e conexões
em PVC, a serem utilizadas nas manutenções, operações e novas ligações do Sistema de Abastecimento de Água do SAAE
de Itabirito-MG, conforme especificações
do anexo I, do edital. No dia 13/07/2020 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 – 045/2020 – S.R.P.
017/2020 - 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°
0662020, na Modalidade de Pregão Presencial nº045/2020, S.R.P. nº 017/2020
- Objeto: Registro de Preços para futura
e eventual contratação de serviços especializados de manutenção preventiva e/ou
corretiva com fornecimento total de peças,
conforme planilha da autorizada, para as
bombas da marca FLYGT, instaladas em
unidades operacionais destinadas à elevação de esgoto (elevatórias) e do sistema de
tratamento de esgoto (ETE) do SAAE de
Itabirito – MG, conforme especificações
do anexo I, do Edital, no dia 15/07/2020 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 – 046/2020 - 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° 067/2020, na Modalidade de Pregão Presencial nº046/2020, Objeto: Aquisição de ferramentas e equipamentos a serem utilizados nos serviços do
SAAE no município e distritos de Itabirito-MG, conforme especificações contidas no
Anexo I, do Edital, no dia 16/07/2020 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.
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Merecida homenagem
a José Farid
NESTA SEXTA-FEIRA 26 de Junho, acontece a inauguração
da Avenida José Farid Rahme, tão esperada e desejada pela população do município de Itabirito. Isto se realiza no Governo do Prefeito
Orlando Caldeira, que ousou continuar a obra, apesar dos limites
impostos pelo impiedoso, verdadeiro “carrasco humano” chamado
Coronavírus, apelidado de Covid-19.
Em apenas um ano de seu mandato, num momento em que o
distanciamento é necessário para evitar que a pandemia se espalhe
ainda mais, dedicou-se a concluir esta obra, realizando o sonho dos
itabiritenses. Nossa esperança é que logo, logo, possamos transitar
livremente, sem o vírus.
O HOMENAGEADO foi empresário, conhecido por todos, cujos
caminhos do comércio fazem parte especial e progressista da família Farid, desde a chegada em Itabirito com Maria e Farid, cuja
memória está bem registrada no livro que rememora este casal de
origem libanesa, que se tornou brasileiro de coração.
“O comércio esteve na trajetória do casal Maria e Farid desde
sua chegada a Itabirito, seja trabalhando com o irmão José Aziz, seja na atividade comercial desempenhada por Farid como mascate.
O primeiro empreendimento do casal foi a Casa da Concorrência,
que se localizava inicialmente na Praça Cel. Baeta e que, mais tarde, passa a funcionar na Praça Dr.Guilherme, nº 115. Até o ano de
1958, a Casa da Concorrência funcionava de modo informal. A institucionalização do estabelecimento foi um passo importante, sinal de
amadurecimento comercial da empresa, assim como da melhoria
da condição de vida do casal”.
CONHECI MELHOR e mais aproximadamente o casal José Farid e Georgette, entre os mais antigos de Itabirito. José era a encarnação viva do espírito afinado com a atividade comercial. Foi um dos
principais dirigentes da ACIAI, inclusive como promotor central do
edifício desta gloriosa entidade representativa do comércio da terra
dos Aredes. Foi também, hábil e laborioso empresário do comércio varejista de supermercados quer como proprietário quer como
atuante diariamente em dinâmico comércio.
Lembro-me também do casal José e Georgette, como membros
e cofundadores do Lions clube de Itabirito, onde sempre primaram
pelo espírito e trabalho leonístico. Entre os múltiplos e grandes destaques que o José Farid Rahme recebeu, destaco estes dois: Primeiro a “Medalha da Inconfidência, no dia 21 de abril, em solenidade
realizada na Praça Tiradentes em Ouro Preto, o itabiritense José
Farid Rahme recebeu a Medalha da Inconfidência. Foram condecoradas 173 pessoas que mais contribuíram com o engrandecimento
e o prestígio de Minas Gerais. O evento contou com a presença
de Itamar Franco, Governador do Estado, do vice Newton Cardoso
e outras autoridades”. Segundo, seu nome identificando a Avenida
inaugurada hoje em nossa cidade.
ENFIM, do meu isolamento forçado, aplaudo de pé este acontecimento!

NOTAS
DA PEDRA

Elson
Cruz

cogumelo2005@yahoo.com.br

Chocante: Para quem leu o livro de Melissa
Tobias editado em 2014 com reimpressão em
abril de 2020 sob o título de A Realidade de
Madhu, impressina como a obra de ficção cientifica relata quando Madhu foi abduzida por uma nave intergaláctica,
conhecendo um androide que lhe ensina lições que mudarão sua vida
para sempre. Chocante é a afirmação de que em 2020, uma pandemia global matou três bilhões de terráqueos num momento caótico
que durou dois anos. Pandemia virótica que penetrava somente nos
corpos incompatíveis com a vibração de amor ao próximo. Depois
do caos, veio a ordem: grandes cidades completamente desertas e
um jeito diferente de viver. Leia a Realidade de Madhu e tire suas
conclusões.
Festivais: O mês de junho em Itabirito sempre foi marcado pelos
festivais de São João e São Pedro quando nossos clubes Usina Esperança, Itabirense e União mexiam com a cidade tanto na parte esportiva, quanto cultural e social. Grandes competições, shows populares
e bailes com requinte da alta sociedade.
Por onde anda? O músico Leandro Leite. Presidente da Corporação Musical União Itabiritense e filho de tradicional família de nossa
sociedade. Sempre dinâmico e prestativo, Leandro Leite é gente de
expressão na região dos Inconfidentes.
Inauguração: Iluminada com LED a Av. José Farid Rahme será
inaugurada nesta sexta-feira às 16 h com a presença de autoridades,
respeitando, é claro, o distanciamento social. Parabéns ao prefeito
Orlando Caldeira e equipe por mais esta conquista.
Coisas simples: É mais fácil programar supercomputadores, gerir
grandes empresas, cumprir elevadas metas profissionais, do que
construir relações saudáveis regadas com um sublime amor. Houve
brilhantes intelectuais que quiseram conquistar o amor com a sua cultura, mas ele disse: “Encontro-me nas coisas simples e anônimas!”.
Houve milionários que quiseram comprá-lo com dinheiro, mas ele
declarou: “Não estou à venda!”. Alguns generais quiseram dominá-lo com armas, mas ele afirmou: “Só floresço no terreno da espontaneidade!”. Os políticos tentaram seduzi-lo com o seu poder, mas
o amor bradou: “O poder asfixia-me”. Houve pessoas célebres que
quiseram envolvê-lo com a fama, mas ele sem hesitar comentou: “A
fama nunca me poderá seduzir”. (Augusto Cury)
Para refletir: Quando a política penetra no recinto dos tribunais, a
justiça se retira por alguma porta. (François Pierre Guizot)
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Prefeitura e Secretaria de
Desenvolvimento assinam contrato
com a empresa Agile Minerals
Contrariando o cenário atual, Itabirito se prepara
para receber uma nova empresa
Em meio à pandemia da Covid-19, uma boa notícia para os
Itabiritenses: no último dia 19, foi
assinado, no gabinete do prefeito
Orlando Caldeira, o contrato com
a empresa mineira Agile Minerals.
A empresa ocupará o galpão
central da área da antiga Delphi, e
será responsável pela geração de
100 a 120 empregos diretos no município.
Todo o trabalho foi um empenho da Prefeitura e da Secretaria de
Desenvolvimento Econômico, que
foi a campo em busca da captação
de novas empresas interessadas em
edificar instalações na cidade.
De acordo com o secretário
de desenvolvimento econômico,
Mário Marques, “além de gerar
empregos diretos, é uma excelente oportunidade de expansão pra a
cidade”. Dentro deste número, uma
das exigências do contrato é que
40% da mão de obra seja direcionada a moradores da cidade. Além
dos empregos diretos, a expectativa

é que o empreendimento, que será
inaugurado em até 180 dias, gere
outras possibilidades de trabalhos
indiretos, já que a procura por serviços como alimentação, imobiliários entre outros irão aumentar com
a chegada de novos funcionários.
A secretaria de desenvolvimento econômico estuda a possibilida-

de de parcerias com instituições de
capacitação profissional, em busca
do aperfeiçoamento da mão de obra
da população.
A Agile Minerals fabrica e reforma equipamentos para extração
de minérios, e tem sua matriz situada na também cidade mineira de
Betim.

Assistência Social tem papel
importante no enfrentamento
à Covid-19 em Itabirito

Secretaria trabalha intensamente para atender às demandas da população
mais atingida economicamente pela pandemia

Advogado, escritor, professor jornalista e conferencista, Dr.
João de Carvalho comemorou mais um aniversário no último
dia 24. Nossos votos de felicidades sempre!

Nossa história: Equipe de garçons dos tradicionais
bailes do União Sport Club

Quer ler o jornal pela internet?
Envie um pedido pelo
(31)

98489-7530

Nestes meses em que Itabirito
tem sua rotina bastante alterada
por conta da Covid-19, as atenções
se voltam, naturalmente, para as
ações relativas à Saúde. Por conta
disso, tem-se a falsa ideia de que
os demais serviços públicos estão
paralisados ou, pelo menos, reduzidos. Só que, ao contrário do que
parece, o trabalho continua sendo
realizado nas secretarias, algumas
tendo seus serviços deslocados para outros setores, e outras até tendo
seu trabalho intensificado.
Esse é o caso, por exemplo, da
Secretaria Municipal de Assistência Social (Semas). Por suas especificidades, essa secretaria possui
uma rotina que dificulta muito a
possibilidade do trabalho remoto,
principalmente por lidar com pessoas em situação de vulnerabilidade social.
Com 15 servidores afastados
por constarem no grupo de risco, a
Semas viu suas demandas aumentarem muito a partir da queda da
renda de muitas famílias devido ao
fechamento de parte do comércio.
Assim, mais pessoas procuram
ajuda emergencial, como cestas básicas e outros tipos de apoio ofertados pela secretaria. O setor de cadastro único está trabalhando a todo vapor, fazendo
inclusões e atualizando os dados cadastrais para que
a população possa receber os benefícios oferecidos
pelo poder público.
“Vale destacar e enaltecer os servidores que
atuam na secretaria pelo trabalho de excelência que
vêm desenvolvendo em tempos tão difíceis. O serviço nunca foi paralisado e está sendo executado da
melhor forma possível, mantendo-se os cuidados
necessários ao enfrentamento à pandemia”, pontua
Juliana Costa.

Atendendo por agendamento e entregas

98742.2990

O BERRO DO
BODE ZÉ

Fugir da quarentena
pode ser crime
Além do impacto das incertezas de todos os tipos trazidas
pela pandemia do COVID-19, que tem como causa o novo coronavírus, sobre os ombros do cidadão repousam novas e temporárias responsabilidades; responsabilidades com relação a si e
à comunidade, que o cerca, no tocante à prevenção e segurança contra a doença e sua disseminação. Entretanto, nem todos
estão conscientes dessas responsabilidades, que são de todos,
não importando quem seja, onde mora e qual apito toca. As responsabilidades gerais são o distanciamento entre pessoas, não
formação de aglomeração, a frequente higienização das mãos
e o uso da máscara em locais públicos. Se contaminada, ainda
que não desenvolvida a doença, deve cumprir quarentena, em
casa, por determinação médica, mantendo-se isolada de todos
seus familiares. Sabe-se que pessoas contaminadas, que deveriam cumprir quarentena, circulam pelas ruas, chegando uma
delas a ser flagrada a beber em botequim. Tal tipo de comportamento chega às raias do crime, pois a pessoa contaminada é informada que se entrar em contato com outrem, pode levá-la a se
contaminar, desenvolver a COVID-19 e, eventualmente, morrer.
No flagrante citado houve dois infratores: o dono do botequim,
que deveria estar fechado, e o contaminado, que deveria estar
isolado, em casa. Cabe a quem sabe de pessoa, fora da quarentena, chamar a polícia, para que esta faça que sejam cumpridas
as determinações legais. Não se trata de “dedurar” porém, exercer o direito de se defender e defender a comunidade.

O LIBERAL Ed.1393 - Sexta-feira, 19 de junho/2020
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Arquidiocese de Mariana celebra
dois anos de pastoreio de Dom Airton
Uma missa em ação de graças
pelos 2 anos de pastoreio de Dom
Airton José dos Santos à frente da
Arquidiocese de Mariana foi celebrada na tarde desta terça-feira, 23
de junho, em Mariana. A celebração
foi transmitida pelas redes sociais.
“Há dois anos pouco se sabia
da minha pessoa e, da minha parte, pouco se sabia da arquidiocese
de Mariana. Mariana não era uma
terra conhecida para mim. Mas como confiamos na graça de Deus e
naquilo que Deus realiza, nós não
somos nem estranhos, nem estrangeiros, somos irmãos que participam desta grande família de Deus
que é a Igreja”, disse Dom Airton.
Segundo o arcebispo, esses dois
anos de presença em Mariana acrescentam em meu ministério algo
que não estava presente. “Primeiro
as pessoas, através dos padres, que
são os primeiros colaboradores. A
Igreja não caminha porque eu faço
mais ou menos, a arquidiocese não
vai para frente porque eu tenho essa
ou aquela qualidade, a arquidiocese
caminha porque os padres fazem o
seu trabalho onde estão, onde Deus
os colocou”.
“A minha presença deve ser
uma presença de quem quer que o
Reino de Deus aconteça. Mas não
é a partir da minha ação, é a partir
da ação da Igreja. Todos nós passamos e todos nós sabemos que é na
doação do padre que a presença de

Clima seco, poucas chuvas e
interferência humana: uma combinação
perigosa para o meio ambiente
Prefeitura alerta para o reforço dos cuidados durante a pandemia

É durante esta época, que compreende os meses de junho a outubro, que as ocorrências de queimadas aumentam exponencialmente
em relação a outros períodos do
ano. Entre os motivos mais comuns
das queimadas, a ação humana
ocupa lugar de destaque.
Não é incomum que a prática
de queimadas seja utilizada para
a limpeza de lotes, terrenos e destruição de dejetos. Além disso, o
descarte de “pontas” de cigarros
em margens de rodovias é um dos
fatores responsáveis por inúmeras
ocorrências de incêndios, ato criminoso e previsto no art. 250 do
Código Penal.
O impacto ambiental provocado pelas queimadas é grande,
e entre eles estão: - alteração no
equilíbrio do ecossistema; - desertificação ambiental;- mudança de
temperatura e umidade do solo;
- diminuição da biodiversidade; piora na qualidade do ar; - aumen-

to da poluição e intensificação do
efeito estufa e aquecimento global.
Queimadas durante
a pandemia
O inverno é a estação do ano
que mais propicia doenças respiratórias, quadros de alergia e infecções pulmonares graves. E é
durante este período, quando a incidência de queimadas se intensifica, que hospitais e postos de saúde
recebem uma demanda elevada de
pessoas a procura de atendimentos.
Pessoas que estiveram em locais com focos de incêndio e queimadas podem recorrer a hospitais
devido a inalação de fumaça, agravando o quadro de lotação das unidades de saúde.
No cenário atual, com vários
números de casos da Covid-19, é
necessário que a população fique
mais atenta à ocorrência de queimadas e não provoque, em nenhuma hipótese, esta situação.
Além de ser prejudicial ao meio
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ambiente, pessoas que estejam contaminadas pelo coronavírus podem
ter o quadro agravado, caso estejam
em uma localização onde a situação aconteça.
De acordo com o diretor de licenciamento e fiscalização da Secretaria do Meio Ambiente, Marlon
José Soares, “cada cidadão pode
fazer a sua parte, não realizando
queimadas sem autorização, se
certificar que as pontas de cigarros
estejam apagadas ao serem descartadas e realizar a limpeza de terrenos e pastagens, sem a queima de
resíduos”.
A Semam também informa que
existe aplicação de multa e notificações direcionadas aos responsáveis
pelas queimadas, além de pena prevista em lei.
Sendo necessário o combate
imediato a incêndios, o Corpo de
Bombeiros deve ser acionado. Para
denúncias sobre danos ao meio ambiente, ligue para tel: 3561-4008.

Deus”, destacou o arcebispo.
Lembrando a natividade de São
João Batista, o arcebispo também
ressaltou que sua posse canônica
foi realizada na circunstância dessa festa. “Entre os santos, a Igreja
reserva a São João Batista duas
memórias, a do seu nascimento,
natividade de São João Batista, e o
dia de seu martírio em agosto. Celebramos duas grandes festas deste
Santo. A sua vinda para esse mundo, como precursor do messias, e a
sua ida para Deus, com sua morte”,
explicou.
No final da celebração, o vigário geral da arquidiocese, monsenhor Luiz Antônio Reis, agradeceu
a Dom Airton por esse tempo à
frente da arquidiocese. “A nossa arquidiocese eleva à Deus uma prece
de ação de Graças pelos 2 anos do
seu ministério episcopal junto a essa porção do povo de Deus confiada a seu zelo pastoral. A prece que
hoje elevamos é de ação de graças
e de intercessão”, disse.
Em sua fala, monsenhor Luiz
Antônio explicou o motivo de celebrar o aniversário de posse canônica. “Esse é um costume tradicional

na nossa Igreja, sobretudo na sede
da Igreja particular, este dia deve
ser recordado e, principalmente,
transformado em dia de especiais
orações pelo bispo. Os bispos precisam da nossa oração. Por isso, em
cada missa na oração eucarística,
logo após a menção do nome do
papa, segue-se o nome do bispo
diocesano”, afirmou.
“O dia de hoje é um dia oração
pelo bispo. O bispo que a providência divina colocou à frente de nossa
igreja particular. É um dia de ação
de graças, agradecemos a Deus pela presença de Dom Airton em nosso meio, 14° bispo e 6° arcebispo. E
rogamos ao nosso Senhor que Dom
Airton seja um bispo conforme o
coração do Senhor. Conte com as
nossas orações e com a nossa colaboração. Conte, também, com
os preciosos legado de todos os
seus antecessores na cátedra marianense. Que certamente são os seus
especiais intercessores. Seja o seu
pastoreio muito abençoado, sempre
a serviço da Glória de Deus e da
salvação do povo confiado ao zelo
episcopal”, sublinhou monsenhor
Luiz Antônio.

