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Convenções partidárias definem candidatos
à eleição extemporânea de Itabirito
A eleição extemporânea para prefeito e vice-prefeito em Itabirito acontece no dia 7 de julho, e nos últimos
dias os órgãos partidários se reuniram em convenções,
para deliberar sobre a escolha de seus candidatos.
Em convenções realizadas nos dias 30, 1 e 2 de junho, surgem os nomes dos postulantes. Na sexta (30)
na Sede do Sindicato dos Metalúrgicos de Itabirito, o
PCdoB confirmou como candidatos a prefeito e vice,
respectivamente, Thiago Toledo e Alexandre de Assis.
Sábado (1) em chapa formada pelo PSB e PMN,
que também conta com o PSDB apoiando, foram confirmadas as candidaturas dos vereadores Max Fortes à
prefeito e Átila Dias de Moraes, o Tila do Social, para
vice. Também no sábado, o engenheiro Orlando Caldeira e o médico Élio da Mata foram oficializados como os
candidatos pelo PPS, na convenção que aconteceu no
salão Paroquial da Igreja de Nossa Senhora da Boa Viagem. Já o Democracia Cristã escolheu como candidato
Luiz Flávio Niquini e como vice a Dra. Marina. Encerrando as convenções de sábado, se confirmaram como
candidatos o atual prefeito interino, Arnaldo Pereira dos
Santos, e o atual presidente da Câmara, Rodrigo Campos Chagas, em coligação encabeçada pelo MDB, com
apoio da administração anterior.
Por fim, na única convenção de domingo (2), pelo
Patriota, foram confirmados Matheus Baldi e Gabriel
Dias, à prefeito e vice, respectivamente.
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Governador Romeu Zema
recebe prefeito de Mariana
Atendendo a um pedido do prefeito de Mariana, Duarte Júnior, o governador Romeu Zema convocou uma
reunião na Cidade Administrativa, em
Belo Horizonte, para discutir soluções
mais ágeis para as questões enfrentadas
pelos atingidos pelo rompimento da
barragem de rejeitos da mineradora Samarco, em 2015, na cidade de Mariana.
Durante o encontro, foi discutido
como a burocracia vem impedindo que
alguma ação mais efetiva seja tomada.
Em entrevista para Agência Minas, o
governador, Romeu Zema, disse que
existe uma necessidade enorme em agilizar os processos. “Queremos encontrar caminhos para que esses obstáculos
sejam derrubados. Por isso, determinamos que reuniões periódicas sejam realizadas para que possamos acompanhar
de perto os novos encaminhamentos e
as soluções para as pendências atuais”,
afirmou.

Para o prefeito Duarte Júnior, a reunião foi muito produtiva. “Saio daqui
confiante que, agora, nós iremos descobrir o real caminho para que possamos dar a agilidade necessária à Fundação Renova. É dessa maneira, com
união e parceria, que iremos descobrir
o caminho para agilizar as demandas
dos municípios atingidos”, disse.
Na oportunidade, participaram

o governador de Espírito Santo,
Renato Casagrande, representantes do Ministério Público de Minas
(MPMG) e do Ministério Público
Federal (MPF), da Advocacia Geral
do Estado (AGE) e da Advocacia
Geral da União (AGU), além de secretários de Estado e representantes
da Fundação Renova, entre eles o
presidente Roberto Waack.
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Câmara de Ouro Preto discutirá a Reforma da Previdência
Na próxima segunda-feira, dia 10 de junho, às 18h na Câmara Municipal de
Ouro Preto, acontecerá uma Audiência Pública sobre a Reforma da Previdência.
Recentemente grande parte da proposta de alteração dos direitos previdenciários, vinda do atual presidente, Jair Bolsonaro, passou pela Comissão de Constituição e Justiça no Congresso Nacional. Essa proposta prevê o aumento de tempo
de contribuição mínimo para aposentadoria, que atualmente são 15 anos, para 20,
nesse caso o aposentado não receberá aposentadoria integral, e sim um auxílio de
400 reais. Para a obtenção de uma aposentadoria integral, o trabalhador deverá
contribuir por 40 anos. Além da facilitação para que empresas contratem aposentados, sendo beneficiadas pelo não pagamento do FGTS dos trabalhadores.
A justificativa para a alteração do atual regime previdenciário é a crise econômica pela qual o País passa. Para o Vereador Geraldo Mendes (PCdoB): “A
proposta da reforma da previdência fará com que as pessoas trabalhem por toda
vida, não chegando a sequer conquistar seu direito à aposentadoria. A ideia do
atual presidente é fazer com que o trabalhador pague pela crise ao invés de mudar
os regimes tributários do País, como por exemplo, aumentar os impostos dos mais
ricos. Ele vem na contramão disso, dando mais regalias aos empresários e tirando
direitos dos trabalhadores, além de não resolver a crise econômica do Brasil”.
Neste contexto, o que vem sendo discutido é a utilização da previdência privada, onde o trabalhador retira parte do seu salário para o pagamento de uma taxa
a parte. Isso gera preocupação, já que atualmente, com o agravamento da crise
econômica, o custo de vida vem aumentado, aluguéis mais caros, alimentos, conta
de luz, por vezes optamos por pagar convênio médico aos filhos, já que os serviços
públicos vêm sendo estrategicamente prejudicados, como a educação e saúde. Ou
seja, não se consegue, por vezes, nem pagar as contas básicas, imagina poupar para que futuramente o trabalhador possa aposentar
tranquilamente.
Frente a possibilidade de aprovação da Reforma da Previdência, é necessário a participação da
população na discussão dos pontos dessa proposta de alteração, para que assim haja uma unificação dos trabalhadores para que possa barrar os
ataques aos direitos básicos de todo cidadão. No
dia 14 de junho acontecerá Greve Geral de todos
os setores contra a reforma da previdência e os
cortes na educação.
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Disque-fofoca funciona
O cidadão está a cuidar de suas coisas, no ambiente doméstico, quando o telefone toca e, atendido, do outro lado, uma voz
se identifica como a de um fiscal. O munícipe se põe de sobreaviso, liga o sinal de alerta, pois em se tratando da prefeitura, já
teve dissabores de sobra, entre os quais a cobrança de impostos
já quitados e devidamente provados, além de processo interno,
à revelia, acusado de fraudar recibo referente a IPTU, pago por
internet banking. Num piscar de olhos, põe a cachola a repassar
suas últimas atividades, que pudessem ter melindrado os “hômi”:
não tem nenhuma obra em andamento, não joga lixo na rua, nem
em cursos d’água. Embora, em vários pontos da localidade haja
focos de fumaça, a denunciar verdadeiros “fogos eternos”, tal a
constância do fato, aquele cidadão nada queima no quintal, mesmo sabendo que o nefasto procedimento não é fiscalizado e, muito
menos, penalizado pelos “hômi” da prefeitura; é uma questão de
princípios, de consciência e respeito aos semelhantes.
Naquele rápido exame de consciência, nada detectou de falta
contra a santa administração municipal. Do outro lado, o dito fiscal
continua, mais ou menos nestes termos: - recebemos a denúncia
de que um lote, no endereço tal, está tomado por mato e de lá
tem saído bichos, além de haver o perigo da dengue. O senhor
confirma que lá existe mato? // – Mesmo sem olhar, confirmo, pois
ainda estamos sob ação de chuvas, embora seu período haja se
encerrado; enquanto ainda chove, a capina é como enxugar gelo.
Espera-se, portanto, que o sol se firme. Quanto à alegada dengue,
lá não há água e nem condições para tê-la empoçada – responde
o interpelado. // - Será feita uma inspeção e poderá haver multa
mediante notificação. // O cidadão chamado às favas ainda argumenta em contrário, lembrando que em muitos aspectos, questões
mais sérias, a fiscalização é inoperante e abusos de toda a sorte
são cometidos. O fiscal encerra a conversa afirmando que cabe a
ele tão somente a questão do mato no lote.
O que ele chama de lote, na verdade, é um terreno de maiores
dimensões, todo cercado por muro de quase dois metros de altura,
o que impossibilita ser “fiscalizado” de fora. Mas, se o “hômi” diz
ter recebido denúncia, deduz-se que não se trata de ação fiscalizatória, porém resposta à alguma língua grande e quente, que
não se cansa de bater nos dentes contra semelhantes. Na prática,
ele não é fiscal daqueles que correm atrás dos fatos contrários às
regras, apenas ouvidor que, detrás de uma mesa, ouve o que lhe
contam por meio do “disque-fofoca” municipal. Do outro lado da
rua do terreno em questão, há um lote vago todo aberto e tomado
por mato, mas seu proprietário não foi alvo de denúncia e nem
recebeu reprimenda ou ameaça de multa por parte do dito fiscal.
Confirma-se o que diz o povo: pau que bate em Chico não bate em
Francisco! Também é bom esclarecer que o dito mato intramuros,
é constituído, em parte, por capim brachiaria, e parte, por arvoredo
natural, incluindo-se espécimes frutíferos, não havendo mato no
verdadeiro sentido da palavra. O capim é alimento para animais e
o arvoredo compensa, em parte, o que falta nas ruas da localidade, para ajuda na melhora do ar.
Nada contra o tal fiscal que, se não produz trabalho efetivamente apropriado e justo, não é por culpa sua e sim da máquina pública municipal, cuja ineficiência é bastante conhecida dos
munícipes. Sem sair do assunto fiscalização, considere-se, por
exemplo, a presença contínua de animais de grande porte, soltos
nas vias públicas, incluindo-se estradas e a rodovia federal. O assunto é muito sério, bastando-se dizer que pessoas já apanharam
carrapato, ao circular pelo complexo Estação Rodoviária/Praça
do Artesão. É uma espécie de carrapato (estrela) que transmite a
mortífera febre maculosa. Além de doenças, há o perigo de sérios
acidentes rodoviários, que podem ser provocados por manadas de
animais (equinos, muares e bovinos), porque a prefeitura não toma
nenhuma providência; está, demasiadamente, ocupada em ouvir
quem, não tendo o que fazer, senta-se no próprio rabo e bisbilhota
a vida alheia.
Aos fofoqueiros de plantão recomenda-se mais cuidado com
o uso da língua, não só quanto ao toque, porém quanto à sua função principal, a fala, cuja extrapolação em prejuízo do semelhante
pode lhes custar, mais tarde, sérias consequências. Se não têm o
que fazer de prático, vão aprender o que não sabem ou ensinar o
que sabem; ninguém é tão sábio, que não tenha algo a aprender
e ninguém é tão ignorante, que não tenha algo a ensinar. Se isso
não lhes convém, vão então rezar ou orar, de acordo com o catecismo religioso de cada um!
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Fim da vinculação orçamentária
A desvinculação orçamentária
seria uma mudança muito bem-vinda. Uma verdadeira e benéfica transformação na gestão dos
recursos brasileiros. Atualmente,
mais de 90% do Orçamento da
União estão automaticamente
comprometidos. Cada área tem
seu percentual do bolo. A saúde,
por exemplo, recebe uma parte e
tem o orçamento indexado à receita. Já a educação recebe outra
cota, porém, tem seu orçamento
indexado à inflação. Neste caso, o reajuste dos recursos segue,
portanto, a taxa inflacionária do
ano anterior. Assim como educação e saúde, outras áreas recebem
seus respectivos recursos, como
o Instituto Nacional do Seguro
Social (INSS), para arcar com as
aposentadorias dos trabalhadores
da iniciativa privada, e o Regime
Próprio de Previdência Social
(RPPS), para a aposentadoria do
funcionalismo público.
Esse modelo “engessado”
de gestão orçamentária em que a
receita já tem despesas pré-determinadas é ineficiente. Se funcionasse, o Brasil estaria em melhor
situação. Basta avaliar a educação
pública do país.
Segundo a Organização para
a Cooperação e Desenvolvimento
Econômico (OCDE), o Brasil destina 6% do Produto Interno Bruto
(PIB) para a educação pública.
Trata-se de um índice superior ao
de países desenvolvidos, como os

Estados Unidos (5,4%), e de Nações da América Latina, como Argentina (5,3%), Colômbia (4,7%),
Chile (4,8%) e México (5,3%).
Porém, apesar de investir mais
que a média dos países da OCDE
(5,5%), o Brasil está nas últimas
posições em avaliações internacionais de desempenho escolar.
Ainda segundo a própria organização, em 2018, apenas 2,1%
dos alunos carentes no país aprenderam ciências, matemática e
leitura em níveis aceitáveis. Esse
índice é inferior ao de países mais
pobres que o Brasil, como Trinidad e Tobago, Colômbia e Costa
Rica. Já o Programa Internacional
de Avaliação de Alunos (PISA)
aponta que, entre 70 países, o Brasil está na 59.ª posição em leitura,
na 63.ª posição em ciências e na
66.ª posição em matemática.
A OCDE também divulgou o
estudo Um Olhar sobre a Educação, que contempla os 36 países filiados e outros 10 países parceiros
da entidade, que correlacionou o
baixo nível de aprendizado com a
maior desigualdade de renda. Não
foi surpresa para ninguém: o Brasil tem o segundo mais elevado nível de desigualdade de renda entre
os 46 países estudados.
Esses dados conferem mais
força ao argumento de que a falta
de recursos não é necessariamente
o problema. O problema é a falta
de boa gestão. Não adianta ter um
mar de recursos quando o dinheiro
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é mal utilizado. Orçamento requer
análise de prioridades. Apenas
dessa forma é possível ter alocação de recursos públicos que faça
sentido e traga resultados.
Se a desvinculação se tornar
realidade, o Congresso Nacional
passará a administrar o Orçamento. A capacidade dos parlamentares para tal atribuição pode até ser
questionada, mas cuidar do destino do dinheiro público é o que lhes
cabe. Afinal, lá estão porque, doa a
quem doer, foram escolhidos pelo
voto popular.
Com a possível desvinculação
dos recursos, o Legislativo, assim
como os Estados e os Municípios,
poderá abandonar a lógica orçamentária tradicional e ‘engessada’
utilizada atualmente e fazer uso de
uma abordagem para planejamento e orçamentação muito mais eficaz e que se assemelha ao modelo
chamado orçamento base zero, no
qual cada item do orçamento precisa ser explicitamente aprovado,
e não apenas feitas alterações em
relação ao ano anterior.
Sua metodologia tem alto impacto na redução de custos, pois a
alocação de recursos é adequada
às necessidades do momento. Se,
por exemplo, são precisos mais recursos para educação basta retirar
parte dos recursos de outras áreas
para suprir essa necessidade. Se
a saúde precisa de mais recursos,
os governantes têm a liberdade de
alocar de outras áreas, invés de faltar onde precisa e sobrar onde não
é fundamental.
O fim da desvinculação e desindexação orçamentária é necessário
porque considera o Brasil de hoje,
não o Brasil do ano passado, o Brasil
da velha maneira de fazer política. É
necessária porque atende à demanda
de um eleitorado que pede mais cuidado na administração do dinheiro
público. É disso que o país precisa:
gestão inteligente dos recursos. É
o mínimo de respeito que se exige
com o contribuinte que trabalha
quase seis meses do ano para pagar
os seus impostos.
*Presidente da Confederação Nacional dos Servidores Públicos (CNSP)
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Ninguém tem
estrela na testa
Diz o ditado “o que vem fácil, vai fácil”. Esta máxima serve para
muitos aspectos da vida. Não é apenas financeiramente, como é a
intenção do ditado, que o que vem fácil vai fácil. Isto pode acontecer, e acontece, também nas relações humanas. Quantas vezes
nos enganamos com algo ou alguém, acreditamos em uma verdade que nos parece óbvia e acabamos descobrindo que não era
nada daquilo...
Acontece em relacionamentos amorosos, de amizade, até
familiares. Faz parte do ser humano acreditar no que lhe é mais
conveniente. Às vezes aquela pessoa que achamos ser a última
bolacha do pacote é na verdade alguém pequeno e mesquinho. Ou
aquela cuja primeira impressão não foi nada agradável, acaba nos
demonstrando ser alguém especial.
Ninguém tem estrela na testa. Enganar-se faz parte. É triste
quando nos enganamos negativamente, mas pode ser compensador quando o engano é para o lado positivo. Nestas horas entendemos que realmente o que vem fácil, vai fácil. Com a mesma
intensidade que acreditamos, deixamos de acreditar e com a mesma intensidade que desconfiamos, aprendemos que estávamos
enganados e passamos a confiar.
O que realmente importa é sabermos voltar atrás se necessário,
para não permanecermos no erro. Entendermos que a decepção
com uma pessoa não significa que ninguém merece confiança ou a
descoberta de alguém especial não quer dizer que todos são merecedores de nossa admiração.
Relacionamentos não são fáceis. Cada um é um, e nem sempre acertamos em nossa percepção. Temos, todos nós, pobres
mortais, a tendência a demonstrar o melhor de nós. É inerente
ao ser humano querer ser amado, e para isto, ainda que inconscientemente, ocultamos aqueles defeitozinhos que todos temos.
Ninguém é perfeito, mas ninguém também gosta de mostrar suas
imperfeições.
O ideal seria nos aceitarmos e aceitarmos o outro com erros e
acertos. Até nos esforçamos, mas nem sempre conseguimos. O
mundo não é ideal, mas podemos e devemos fazer a nossa parte
para um dia chegarmos lá. Quem sabe? Estamos aqui para nossa
evolução e evolução é sinônimo de aprendizado.
Talvez o primeiro passo para isto seja exatamente pensar no
ditado além da idéia financeira com que foi criado. Não é só o dinheiro que vem fácil que vai fácil. Relacionamentos mal construídos
também. Por isto não devemos mergulhar de cabeça na primeira
impressão. Podemos nos enganar, positiva ou negativamente.
Edital de Notificação - Maria Imaculada de Oliveira, advogada, inscrita na OABMG Nº146757, na forma da Lei, etc. Faz público, para ciência dos interessados, em
cumprimento ao disposto no artigo 213 e seguintes da Lei 6015/73, a NOTIFICAÇÃO de terceiros e ou eventual interessado, por meio do presente edital a fim de
que o mesmo se manifeste no prazo de 15 dias, para apresentação de impugnação
ao Pedido de Usucapião apresentado por Nelson Pessoa ao Tribunal de Justiça da
Comarca de Ouro Preto, Minas Gerais, processo nº 5001577-36.2018.8.13.0461, referente ao imóvel urbano, localizado no lugar denominado Rua Grande, 332 e 322,
Distrito de Antônio Pereira, pertencente à cidade de Ouro Preto/ MG, sem matrícula.
A ausência de notificação no prazo de legal de 15 dias gerará presunção de anuência de terceiros e eventuais interessados. Havendo impugnações, estas deverão ser
apresentadas na 2ª Vara Cível do TJMG da comarca de Ouro Preto-MG, dentro do
prazo de 15 dias, contados da publicação do presente edital e, não as havendo, será
considerado como anuentes. Ouro Preto/MG, 22 de maio de 2019. Maria Imaculada
de Oliveira OABMG146.757. Nestes termos, pede juntada. Mariana, 14 de maio de
2019. Dra. Maria Imaculada de Oliveira.
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Secretária de Saúde de Ouro Preto fala sobre
serviços do Icismep na Tribuna Livre
Na última terça-feira (4), a secretária de Saúde de Ouro Preto,
Eliane Cristina Damasceno Coleta, usou a Tribuna Livre durante a
Reunião Ordinária da Câmara de
Vereadores. O objetivo foi apresentar o planejamento dos serviços do Instituto de Cooperação
Intermunicipal do Médio Paraopeba (Icismep), em atendimento ao
requerimento número 175/2019,
assinado por diversos edis. Na
ocasião, ela mostrou números relativos aos valores investidos, pagos
e a pagar do Consórcio.
De acordo com a secretária,
a participação na Tribuna foi de
extrema importância, já que esclareceu para os vereadores e a população como é o funcionamento
do Icismep. “Havia uma leitura
errada em relação a prestação de
serviços do Consórcio. Entendendo, talvez, que ele resolveria todos
os problemas da saúde. Mas, nessa
área, não existe, digamos, salvador
da pátria. Existe sim um trabalho
árduo, construído diariamente, em
uma lógica em que se investe em
saúde, utilizando de forma adequada os recursos que são disponibilizados para a área”.
Ela ainda explicou que, além
de Ouro Preto, outros 45 municípios são consorciados. “Em uma
lógica em que se compra melhor
os serviços e aumenta o acesso
da população aos mesmos. Além
disso, há mais qualidade por um
preço menor. Também conseguimos melhorar a assistência e fazer
as filas de pedidos médicos - paradas desde 2013 - caminharem”,
destacou.
O vereador Vantuir (SD) avaliou a participação da secretária
na Tribuna. “Fiz alguns questionamentos a respeito dos exames
e as contratações dos que consideramos de alta complexidade,
como ressonância e tomografia,
que até hoje não foram resolvidos
os problemas na fila de espera. A
gente sabe que esse é um proble-

ma de longa data, mas o importante é resolver. Cobramos, pois
as pessoas precisam muito e são
exames caros. Com as cirurgias, a
mesma coisa, principalmente as de
catarata, cuja fila de espera é lenta
e grande. Tomara que a parceria
com a Santa Casa seja concretizada, pois é aqui perto e evita o desgaste com as viagens”, disse.
O projeto de lei para adesão do
município ao consórcio de saúde
Icismep foi aprovado no dia 27 de
maio de 2018. Na página da Câmara no YouTube é possível conferir todos os números apresentados pela secretária.
Melhorias para os distritos
Ainda durante a reunião ordinária, o vereador Mercinho
(MDB) protocolou uma representação solicitando que um consultor
da OI Móvel S.A esclareça por que
diversas localidades do distrito de
Santa Rita estão sem sinal após a
implantação da tecnologia 4G no
distrito. “Fui procurado por alguns
moradores que reclamaram o fato
de o sinal de telefonia da Oi não
chegar em algumas localidades no
entorno do distrito. Com isso, uma

pessoa mais experiente e entendiada do assunto me explicou que a
empresa implantou o serviço de
internet 4G na localidade e que ele
não atendia as redondezas. Então
fiz essa representação para que a
Empresa Oi viabilize a expansão
desse serviço e para que as pessoas
voltem a ter o direito de se comunicar”, explica.
Já o vereador Wander Albuquerque (PDT) encaminhou uma
indicação solicitando informações
sobre a Prefeitura Itinerante nos
distritos. “Fizemos a Indicação
para que a Prefeitura Itinerante seja realizada também nos distritos,
uma vez que, por várias vezes, estivemos com o Câmara Itinerante
nesses locais e sempre observamos a necessidade de a Prefeitura
estender este programa para essas
localidades. Em que o prefeito, o
vice e todos os secretários tenham
a oportunidade de estar em contato direto com os moradores dos
distritos e, assim, ouvir as reivindicações. Entendemos a situação
financeira que o município vem
enfrentando, mas a demanda nos
distritos é grande”, destaca.

Problema no transporte escolar
prejudica alunos de Rodrigo Silva

Prefeitura afirma que problemas foram pontuais e já sanados

Pais e mães moradores do distrito de Rodrigo Silva, em Ouro
Preto, estão preocupados com a
vida acadêmica dos filhos, que têm
deixado de ir às aulas por problemas frequentes no transporte escolar. De acordo com os responsáveis
pelos estudantes, os problemas se
estendem desde o início do ano letivo. Já a prefeitura informou que
recebeu apenas duas reclamações
no último mês, e que os problemas
foram sanados.
A mãe de um estudante do
distrito procurou a reportagem do
Jornal O LIBERAL para relatar
os problemas, que segundo ela são
frequentes. “Quando o problema
não é a falta de combustível, pois é
um prestador de serviço da Cooperativa, o problema é mecânico. Toda
semana acontece alguma coisa e o
motorista informa no grupo que não
vai poder levar os alunos para a escola”, conta Elisabete Barbosa Pinto
de Souza, mãe de um aluno do IFMG-Campus Ouro Preto. Ela ainda re-

vela que o problema é com o ônibus
que leva alunos do IFMG-Campus
Ouro Preto, Escola Estadual Dom
Pedro II e Polivalente. “Quando o
transporte não passa, os adolescentes perdem aula ou têm que pagar
do próprio bolso. Mesmo assim,
acabam chegando atrasados, devido
aos horários do coletivo”, completa.
Sobre o fato, Jonas Antônio Nicolino, responsável pelo transporte
na região de Cachoeira do Campo,

disse que o problema foi relatado
apenas duas vezes e solucionado.
“Nós tivemos ciência destes problemas há 15 dias. Não é frequente,
ao menos o que chega até a gente. Por isso sempre orientamos os
usuários que qualquer problema
seja comunicado ao setor”, ressalta
Jonas. As reclamações podem ser
feitas no Centro Administrativo de
Cachoeira do Campo ou pelo telefone 3553-2007.

Na rota das Cidades Históricas de Minas, Ouro Preto terá
recursos de novo programa turístico do Governo Federal
Na terça-feira, dia 28 de maio, o Ministério do Turismo anunciou que o município de Ouro Preto foi escolhido para integrar a lista das 30 rotas turísticas a serem
beneficiadas com investimentos do programa ‘Investe Turismo’, uma parceria do
governo federal com o Sebrae e a Embratur.Fruto de uma parceria do poder público
com setor privado, o novo programa prevê um recurso inicial de R$ 200 milhões, a
ser aplicado com o objetivo de impulsionar o turismo em todo o país.
Dentre os destinos turísticos eleitos em todo o território nacional, Ouro Preto
participa do ‘Investe Turismo’ na rota das ‘Cidades Históricas de Minas Gerais, um
dos principais focos do novo programa. Integram circuito as cidades de Belo Horizonte, Brumadinho, Diamantina, Mariana, Sabará, Congonhas, São João del Rey e
Tiradentes. Os municípios contemplados poderão utilizar os recursos do programa

na melhoria de infraestrutura, qualificação de serviços de recepção e também em
marketing. Os técnicos do Ministério do Turismo e do Sebrae irão circular pelas
cidades selecionadas para definir as prioridades de cada região.
Para o secretário municipal de Turismo, Indústria e Comércio, Felipe Guerra, “é
muito importante ter Ouro Preto e outras cidades históricas contempladas entre as 30
rotas turísticas pelo Ministério do Turismo, o que vai nos permitir ter acesso aos investimentos relacionados ao setor”. Para ele, o diferencial no programa anunciado é
justamente “não atender exclusivamente o circuito da praia e do sol, como aconteceu
nos últimos anos”. Felipe destaca ainda que “uma cidade boa para o turista é, antes de
tudo, uma cidade boa para o morador”, lembrando que os recursos a serem aplicados
em infraestrutura turística deverão refletir na qualidade de vida dos ouro-pretanos.

-feira, 7 de junho/2019
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PANORAMA

*Priscilla
Porto

LINHAS TORTAS

Aniversaria hoje, dia 7 de junho
o diretor comercial Roberto
Lourenço. Por aproximadamente 15 anos o jornal O LIBERAL conta com o seu apoio.
Parabéns Roberto!

www.priscillaporto.com

12 de junho: Dia de mais
um desempregado?

Data a vir, romântica, tentemos ser românticos, então... com
poesia, música ou versos:
“E quando eu te encontrar, meu grande amor, me reconheça...” – proporia como fala a seu cliente, o Cupido?
Pois eu profetizo é que no dia 12 de junho próximo, poderemos
ter mais um cidadão na fila do desemprego. Afinal, com esses tais
de Tinder, Facebook e Whatsapp, quem precisa do deus romano
do amor, hoje em dia?
Mas tentemos, vai...
“Amor, meu grande amor, que chega assim bem de repente”
– ou a apenas um click. É Senhor Cupido, a concorrência é bem
desleal!
E era até um fator dificultador, quando Vinícius proclamava aos
quatro ventos que o amor fosse imortal, posto que é chama, mas
que fosse infinito enquanto durasse – mas, pelo menos, o Cupido
poderia ter um emprego temporário.
Já hoje em dia? Que fique no “Amor, meu grande amor, só dure o tempo que mereça”. Frejat mais moderninho, afinal de contas,
que amor anda merecendo durar tanto?
E talvez o Cupido (que me desculpe o Lulu Santos), é quem
seja realmente o último romântico. Porque paquerar, namorar, seja
lá o que for, via rede social é tão mais fácil e prático, mas passa
longe do quesito romance.
E era até bem interessante e desafiante quando o Cupido se
deparava com um caso a la “Quadrilha” de Drummond, em que
Luís amava Dilma, que amava Fernando, que amava Manuela,
que amava Michel, que amava Jair, que não amava ninguém...
Entretanto, a realidade hoje é bem outra: com todo mundo “se
pegando”, ninguém se amando, e o Cupido, coitado!, quase perdendo seu emprego...
*Jornalista e autora dos livros “As verdades que as mulheres
não contam” e “Para alguém que amo – mensagens para um
pessoal especial.

O

Cachoeirense Tiago Viana de Freitas apresenta no dia 17 de junho o
trabalho "Método de Relaxamento e Concentração para trompete" no
11° encontro internacional de trompetistas. A apresentação será em formato de pôster e Tiago irá apresentar o estudo que é desenvolvido no mestrado profissional em música da UFRJ. “É uma experiência única, uma
oportunidade de mostrar o diferencial do meu trabalho. Será apresentado
um método que reúne técnicas de yoga com as de trompete para ajudar os
músicos a lidar com a ansiedade na performance musical. O método já foi
aplicado com alunos da UFOP, como estudo piloto em janeiro deste ano,
e os resultados apontaram uma redução significativa da ansiedade, com
uma queda de índices de ansiedade bastante significativa”, revela Tiago.
O evento, que acontece em Capinas, São Paulo, é o principal sobre trompetes no país, organizado pela Associação Brasileira de Trompetistas, reunindo participantes de todas as regiões do Brasil e do exterior.

N

a quinta-feira (6), a Irmandade de Sant' Ana e integrantes do Conselho de Saúde visitaram as obras da Nova UPA, localizada no bairro
Saramenha. Para Celso Araújo, foi excelente a realização da permuta do
local com a Prefeitura de Ouro Preto “porque aqui é o local ideal para a
UPA. É uma obra de tirar o chapéu. Eu tenho certeza que estamos deixando uma coisa muito boa para os nossos descendentes". Por sua vez,
o gerente administrativo financeiro da Santa Casa, Pedro Ponciano, disse
que está tudo muito bem feito. "Eu tenho certeza que vai ajudar muito a
população de Ouro Preto. Vai ser uma contribuição muito grande para a
saúde. Estão de parabéns!". As obras da Nova UPA estão com 40% de
execução realizadas, com previsão de término até o fim de 2019.

o domingo (2) Ouro Preto sediou
o XTerra 2019, evento no qual a
maratonista ouro-pretana Lurdinha Fernandes marcou presença
na modalidade MTB CUP, de ciclismo, conquistando o primeiro
lugar em sua faixa etária. Esta é a
sexta vez que a atleta sobe ao pódio desde que iniciou o treinamento de ciclismo, há um ano e meio.
Na primeira vez, conquistou o 6º
lugar na competição, na segunda, o 5º lugar, depois 4º, 3º, 2º e,
agora, o 1º. “Desta vez o percurso
foi bem sofrido, mas tudo isso faz
parte, porque, caso contrário, não
seria desafio”, avalia Lurdinha,
que desta vez levou consigo doze
crianças ouro-pretanas dos bairros
Taquaral, Morro Santana e Morro
São Sebastião para participar da
corrida Kids, que compreendem a
idade de 3 a 11 anos. Além da alegria pela participação, três crianças subiram ao pódio.

L

ançado no aniversário de 85 anos da Associação Comercial e Empresarial de Ouro Preto, em 28 de janeiro, o aplicativo gratuito Aceop
Ouro Preto chega a seu 4º mês com novidades para os usuários. Pensando na comodidade e praticidade dos ouro-pretanos e turistas, o aplicativo
surgiu com a intenção de ser um grande agregador de conteúdo da cidade,
facilitando o acesso do cidadão a informações úteis, serviços e entretenimento. O aplicativo Aceop Ouro Preto é dividido por segmentos, abordando tanto a Associação quanto empresas, instituições e setores públicos e
privados da cidade. Nele, é possível encontrar os serviços fornecidos pela
ACEOP (palestras, cursos, workshops, treinamentos, aluguel de espaço,
plano de saúde empresarial, serviços de comunicação, SPC, empréstimos
para empresas, sites, divulgação, etc), dicas de onde hospedar e onde comer, vídeos institucionais da ACEOP, informações sobre todos os distritos de Ouro Preto, eventos na cidade, parcerias da Associação. Para mais
informações, entre em contato através do número (31)3551-1469 ou pelo
e:mail: imprensa@aceop.com.br

O

uro Preto irá sediar o Festival Varilux de Cinema Francês (FVCF) 2019. Serão exibidos filmes diariamente de 12 a 24 de junho,
às 18h30, no Anexo do Museu da Inconfidência, na Praça Tiradentes. o
evento é gratuito e aberto ao público com distribuição de senha com uma
hora de antecedência. É preciso ficar atento à faixa etária sugerida. A programação conta também com exibição de um filme infantil aos sábados,
domingos, no feriado e recesso. Confira a programação completa em variluxcinefrances.com/2019/cidade/ouro-preto-mg

A

Santa Casa de Misericórdia
de Ouro Preto promove no
dia 29 de junho mais uma edição
do Curso para Gestantes. O encontro será realizada de 8h às 13h30,
na Sala de Reuniões do hospital. A
programação conta com palestra,
exercícios físicos e alongamentos
e instruções práticas de banhos e
amamentação. Inscrições e informações pelo tel: (31) 3350-1133.

C

avaleiros de Cachoeira do Campo e Região participam da 3ª Cavalgada Comitiva da Fé, promovida pelo Clube do Cavalo de Cachoeira
do Campo. A cavalgada dura 17 dias, e vai até Aparecida do Norte, em
São Paulo. Eles saíram no dia 31 de maio e segundo Janílson Medeiros
Silva, Presidente do Clube, “a caminhada é muito divertida e também
uma reafirmação da nossa fé. Começamos com uma proposta entre amigos, e um deles infelizmente, idealizador do projeto, não pôde participar
da primeira, mas em memória dele continuamos essa jornada”. O grupo
também promove a “Cavalgada do Estrivo”, que arrecada fundos para o
Lar São Vicente de Paulo. Este ano o evento acontece nos dias 13 e 14 de
julho, no Clube do Cavalo, em Cachoeira do Campo. O evento conta com
barraquinhas e shows ao vivo.

De 3ª a domingo,
com churrasco
sábado e
domingo

Restaurante e Churrascaria PEDROSA

R. Padre Rolim, 1470
São Cristóvão - OURO PRETO

Unidade básica de
Saúde Padre Faria
passa por reforma

A Unidade Básica de Saúde do bairro Padre Faria, em Ouro Preto, está
sendo reformada! As obras contemplam diversos reparos na parte estrutural, o que garante atendimento com mais qualidade e conforto à população
que utiliza a Unidade e aos funcionários que trabalham no local. A previsão é de que ainda neste ano a UBS, que atende em média 150 pacientes
por dia, seja reinaugurada.
Além da execução de laje, pintura, troca de piso e telhado, também
estão sendo construídas rampas de acesso. Agostinho dos Santos, morador
do bairro Padre Faria, disse aprovar o andamento das obras na Unidade.
Ele contou que antes havia azulejos caindo e as melhorias já são notáveis.
“Vai ficar melhor ainda na hora que terminar”, afirmou.
Carlos Roberto Borges, diretor de Edificações e Ordem de Serviço de
Ouro Preto, disse que a inclusão de rampas de acessibilidade na unidade
de saúde é um ponto muito importante.
Depois de prontas, será possível que
pessoas com necessidades especiais de
mobilidade sejam atendidas com mais
facilidade na UBS.
O coordenador da Rede de Urgência
e Emergência de Ouro Preto, Leandro
Leonardo de Assis, ressaltou também a
importância da cobertura que está sendo
construída sob a passarela que liga um
prédio da unidade ao outro. No período
de reforma, os atendimentos estão sendo
feitos no CAPSAD (Centro de Atenção
Psicossocial Álcool e Drogas), também
no bairro Padre Faria.
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Ouro Preto revive a era dos grandes
Festivais da Música Brasileira
Neste fim de semana, de 7 a 9
de junho, Ouro Preto recebe o Festival Todos os Sons, que promete
revelar novos expoentes da música, revivendo os velhos tempos,
quando os festivais eram a principal vitrine e porta de entrada dos
intérpretes, compositores e bandas
que buscavam projeção no cenário
artístico nacional.
O evento é uma realização da
gravadora Ultra Music, do grupo
UN Music, com apoio da Prefeitura
de Ouro Preto, e conta com o patrocínio da Oi, por intermédio da Lei
de Incentivo à Cultura do Governo
do Estado de Minas Gerais.
Barral Lima, músico profissional e atual presidente do Sindav, o
Sindicato da Indústria do Audiovisual de Minas Gerais, é um dos
idealizadores do Festival Todos
os Sons: “buscamos reinventar os
festivais da canção de uma forma
mais plural, dando oportunidade
para toda a diversidade da música
brasileira e não apenas à música
Ane Souz

Hanster Aparecido da Silva (Acervo CMOP)

é a adesão ao consórcio CODAP
que funciona, Lafaiete e região são
testemunhas disso. Mas para funcionar aqui, depende de quem? Do
prefeito, da prefeitura e da equipe
da agricultura.
Ouro Preto já tem a lei que cria
o SIM, mas não coloca em atividade e o nosso produtor rural sofre
vendo seu produto ser apreendido
nas cidades vizinhas. Por que pelas
regras vigentes o produto de Ouro
Preto, mesmo tendo selo municipal, quando chega em outra cidade que não reconhece esse selo, é
apreendido. Por isso a necessidade
de um consórcio entre cidades que
valide esse selo.
Precisamos fortalecer a agro-

João Diniz

popular, como acontecia antigamente, nos anos 60 e 70, quando
os festivais começaram no Brasil”, explica o produtor, que também atua como jurado das obras
inscritas. Para ele, a diversidade
musical que existe hoje no país
justifica a necessidade de ampliar
os horizontes e oferecer oportunidade para outras fórmulas. Daí o
nome ‘Todos os Sons’, um festival

que contempla não apenas a MPB,
mas todos os gêneros e estilos,
sem discriminação.
Para o secretário municipal
de Cultura e Patrimônio, Zaqueu
Astoni, “a escolha da cidade como
palco e cenário para este grandioso evento foi muito feliz, pois Ouro Preto, ao longo de sua história,
sempre motivou e impulsionou
a efervescência musical desde os
tempos coloniais”. O secretário
de Turismo, Indústria e Comércio, Felipe Guerra, destacou a
seleção de obras de compositores
ouro-pretanos e fez lembrar que
“eventos dessa natureza são importantes, pois proporcionam um
giro econômico no comércio” e, o
que é melhor, em tempos de crise,
“sem exigir grandes investimentos
de recursos públicos, uma vez que
o Festival é realizado com recursos privados e suporte da Lei Estadual de Incentivo”.
As apresentações e premiações ocorrerão nos dias 7, 8 e 9
de junho e, além de revelar novos
talentos, o Festival Todos os Sons
ainda traz para Ouro Preto grandes
shows com artistas de renome,
TODOS GRATUITOS, no Largo
do Rosário.

Campeonato Estadual de
Ginástica de Trampolim
sediado em Ouro Preto
termina com ótimos resultados

Pelo livre comércio dos produtos
rurais na nossa região
O vereador Chiquinho de Assis (PV) aprovou NOVAMENTE
pedido à Prefeitura de Ouro Preto
para efetivação de um consórcio
que valide o SIM -Serviço de Inspeção Municipal- e que permita
a comercialização de produtos de
origem animal como queijo, ovos,
mel, cachaça, etc. entre as cidades
da região atendendo às prerrogativas da Vigilância Sanitária e dando condições para isso.
“Tem 7 anos que buscamos
soluções para essa situação, já
protocolamos requerimentos para
prefeitura, representações para as
prefeituras do entorno, tivemos
reuniões, até prazos para implantação já nos passaram, prazos que
venceram e até agora nada. Não
aguentamos mais conviver com
esse absurdo do selo de Ouro Preto não valer em Mariana, do selo
de Mariana não valer em Itabirito
e por aí vai.
Precisamos manter o pequeno
produtor, promover a produção local e ver produtos comercializados
nas cidades ao redor, aumentando
o livre comércio na Região dos Inconfidentes e do Alto Paraopeba.
Para isso é necessário a criação de
um consórcio intermunicipal que
reconheça a certificação de um
município no outro.
O que posso fazer como vereador é pedir, cobrar, pedir de
novo, propor soluções. Uma delas
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pecuária da nossa região. Tive
que mandar um requerimento
para Secretaria de Obras, porque
acabaram com a Secretaria de
Agropecuária, quando o que deveríamos estar presenciando é o fortalecimento da agropecuária, que
se mostra uma das grandes saídas
para a crise.
Estamos cansados de reuniões
e de promessas, queremos ver a
coisa acontecer. Não vamos desistir, vamos continuar cobrando.
Propondo caminhos. As pessoas
estão precisando sobreviver, precisam do fortalecimento da produção rural que fortalece o desenvolvimento econômico. A mineração
está em crise, temos outras saídas”.

A população esteve presente no evento e prestigiou os atletas do estado. O Instituto Trampolim ficou em ótima colocação com o total de 30
medalhas e o troféu de primeiro lugar geral
No último fim de semana, do dia 31 de maio a 2 de junho, foi realizado
em Ouro Preto o Campeonato Estadual de Ginástica de Trampolim. Os organizadores: Instituto Trampolim, em conjunto com a Federação Mineira
de Ginástica de Trampolim e em parceria com a Escola de Educação Física da Ufop, fizeram um evento de sucesso. Foram mais de 100 atletas, os
quais competiram pela Prefeitura de Itabira, Minas Tênis Clube, Colégio
Academia de Juiz de Fora e Prefeitura de Contagem e Instituto Trampolim. Este, foi o grande campeão, conquistando 12 medalhas Ouro, 12 de
prata e 6 de Bronze, além, é claro, do Troféu de primeiro lugar geral da
competição.
No evento estiveram presentes o prefeito Júlio Pimenta, que entregou as medalhas para os atletas, o assessor especial de Esportes, Robson
Santos, e o vereador Luiz Gonzaga. Não ficaram de fora as homenagens
aos atletas Lucas Tobias, do Instituto Trampolim, e Alice Hellen e Rayan
Dutra, do Minas Tênis Clube, pelos seus resultados em campeonatos internacionais. Estácio Fonseca da Costa, do Instituto Trampolim, afirmou que
todos estão felizes com os resultados. “Contamos com um público grande
de pais, amigos e apoiadores da ginástica. Nossos atletas se superaram
trazendo um excelente resultado em todos os aparelhos”, explica.
A próxima competição sediada na cidade já tem data marcada. O
Campeonato Brasileiro por Idade de Ginástica de Trampolim será do dia
14 a 16 de junho, no Ginásio da UFOP. A Prefeitura de Ouro Preto apoia o
esporte e conta com todos para torcer pelos nossos atletas.
vitoriafotos.com.br

Arthur Antunes Ferreira, João Lucas Gomes Alves e Felipe Junio dos
Santos Cardoso, atletas da categoria Pré infantil do Instituto Trampolim

III Fórum da EJA reúne
centenas de pessoas

"A EJA é a realização de um sonho", "tenho muito orgulho por ter
conseguido continuar meus estudos", "minha filha que pegou a minha
mão e me levou para a escola". Diversas frases de gratidão e felicidade como essas foram escutadas durante o III Fórum da Educação de
Jovens e Adultos, na última sexta-feira, dia 31 de maio.
O evento tinha o intuito de mostrar as perspectivas dos alunos
sobre o projeto e contou com a participação de professores, entidades, representantes da Superintendência de Ensino e do prefeito de
Mariana, Duarte Júnior. Ele ressaltou o papel do poder público no
projeto, que é responsável pela formação de milhões de pessoas. "A
EJA é um projeto muito bonito, porque nós conseguimos ver que as
pessoas querem melhorar, buscar melhores condições de vida e de
estudo. O poder púbico tem o dever de apoiar e garantir que essas
alternativas existam", disse.
Perto de terminar o ciclo da EJA, Ivanete de Jesus foi uma das
alunas que falou sobre o projeto. "Antes eu achava que a EJA era a
realização de um sonho. Na verdade, eu descobri que é a porta aberta para a realização de um sonho. Quero terminar aqui e entrar em
um curso superior". João Fidêncio, outro aluno que está concluindo a
formação também expressou muita felicidade durante a fala. "É muito
gratificante estar prestes a formar. Eu voltei a estudar depois de muito
tempo e estou muito feliz".
Após os depoimentos dos alunos, o público foi dividido em duas
palestras. O Dr.Prof. Jerry Adriani ministrou uma palestra sobre as especificidades de ser educador na Educação de Jovens e Adultos. Em
outra sala alguns alunos que já passaram pelo projeto falaram sobre a
sua trajetória de vida até a entrada para a graduação na Universidade
Federal de Ouro Preto.
O EJA tem mais de 3,5 milhões de alunos matriculados no país
inteiro. Em Mariana, três escolas disponibilizam o acesso à educação,
são elas: CEMPA, E.M. Mosenhor José Cota e E.M. Dom Luciano.

Lucas Mantovani
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Prefeito entrega Alvará de Infraestrutura Urbana de Paracatu de Baixo
Pedro Ferreira

Na noite desta quarta-feira, 5,
a Prefeitura de Mariana entregou o
Alvará de Urbanização de Paracatu de Baixo à Fundação Renova e
aos atingidos pelo rompimento da
barragem, em 2015. O documento
é a autorização para que a Fundação inicie os trabalhos de reassentamento no novo subdistrito.
O prefeito de Mariana, Duarte
Júnior, enalteceu o trabalho ágil
da Secretaria de Obras e Gestão
Urbana. “Esse foi mais um passo
extremamente importante no processo de urbanização do território
escolhido pelos atingidos. Não po-

deria deixar de ressaltar o empenho e a dedicação da nossa equipe
da Secretaria de Obras e Gestão
Urbana para a realização desse
momento. Estamos dedicados em
agilizar tudo o que é de nossa competência para que, o quanto antes,
os atingidos recebam esse novo
lar”, afirmou.
O promotor de Mariana, Dr.
Guilherme de Sá Meneghin, participou do evento e ressaltou o comprometimento do poder público.
“O município cumpriu o seu papel
e entregou a documentação com
agilidade. Agora esperamos que

a Renova inicie as obras para reconstituição do subdistrto o quanto
antes”, disse. De acordo com a Secretaria, o próximo passo é o início
das obras de infraestrutura, como
terraplanagem, abastecimento de
água, esgotamento sanitário, drenagem, pavimentação e eletrificação urbana. A partir do andamento
das intervenções, que é responsabilidade da Fundação Renova, a
secretaria poderá receber os projetos das casas de cada atingido e
após análise e aprovação receberão o Alvará de Construção para
o início das obras das edificações.
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Dezenas de voluntários
participam de Mutirão Solidário

1º Torneio de Damas na Praça
será realizado em Mariana
A Prefeitura de Mariana, por meio da Secretaria de Esporte, vai realizar o 1º Torneio de Damas na Praça. A disputa está marcada para o dia 6
de julho, às 8h30, na Praça Tancredo Neves.
Para o subsecretário de Desportos, Wagner Flávio, o torneio é uma opção a mais no circuito de competições esportivas que o município promove. “O Torneio de Damas foi criado com uma forma de estimular o início
de novos esportes na cidade e mostrar para a população que se depender
de nós, iniciativas como esta irão sempre ocorrer, porque entendemos que
esse incentivo à diversidade esportiva é extremamente importante para
todos”, relatou. As inscrições são limitadas e devem ser feitas até o dia
24 de junho, presencialmente na Secretaria Esporte ou pelo telefone (31)
3557-2128.A Secretaria fica na Rua São Vicente de Paula, 199, Bairro Vila
Aparecida.

Incentivo à diversidade esportiva:

Vem aí o 2º Torneio de Peteca de Rua
Em comemoração ao 323º aniversário de Mariana, vem aí o 2º Torneio
de Peteca de Rua. O evento será promovido pela Prefeitura de Mariana,
através da Secretaria de Esporte, no dia 7 de julho, às 8h30, no coração do
município, a Praça da Sé.
Para o prefeito Duarte Júnior iniciativas como essa mostram o incentivo a novas práticas esportivas. “Em nossa administração visamos
sempre a diversidade esportiva, dando oportunidade às pessoas de outras
modalidades. Além de atrair mais pessoas a diferentes práticas esportivas,
o torneio mostra também que estamos preocupados com a inclusão e a
pluralidade nos eventos da nossa cidade”, destacou.
Além de um belo cenário, o evento promete partidas acirradas com
muita emoção, animação e alegria, mas atenção, as inscrições são limitadas e devem ser feitas presencialmente na Secretaria de Esporte, até o
dia 24 de junho.A Secretaria de Esporte fica na Rua São Vicente de Paula,
199, Bairro Vila Aparecida. O telefone para contato é o (31) 3557-2128.

A Praça São Sebastião, no bairro Colina, amanheceu movimentada no sábado (1). As equipes de
funcionários do Programa Mãos
Solidárias, com o apoio dos moradores da região, reformaram todo
o ambiente, proporcionando um
novo espaço de lazer e convivência
para a comunidade. O evento faz
parte de um projeto que visa revitalizar espaços públicos com o menor
gasto de recursos possíveis.
A Prefeitura de Mariana, através do Mãos Solidárias, mobiliza
as associações de moradores que,
por sua vez, convocam as pessoas
que moram na região para participarem, de modo voluntário, de todo
o processo de reforma, que acontece durante o final de semana.
O prefeito da cidade, Duarte
Júnior, esteve no local e falou sobre
a importância da participação da
população no mutirão. “Estou aqui
como prefeito, mas hoje também
como morador do bairro, porque
eu entendo que é minha obrigação
contribuir com esse programa tão
bacana que é o Mãos Solidárias.
Quando a pessoa participa das
ações, começa a entender o que é
o pertencimento e que ele não pode deixar alguém destruir o que é
de todos nós. Além de cobrar que
é nosso direito, também temos que
ajudar. Os voluntários que estão
aqui merecem os aplausos”, disse o

Rafael Santos

chefe do executivo.
Pintura dos bancos e das lixeiras, recuperação do parque infantil,
instalação da academia ao ar livre,
limpeza geral, melhoria na iluminação e obras de alvenaria nas ruas de
acesso à praça São Sebastião foram
algumas das ações desenvolvidas
no mutirão voluntário. “Com certeza vai melhorar o bairro, porque
a praça estava precisando. Vamos
ter um lugar para ir com os amigos,
poder fazer uma caminhada, fazer
uma academia, vai ser muito bom”,
disse Ana Lúcia Vieira, moradora
do bairro Colina, elogiando a ação
do Mãos Solidárias.
O mutirão de reforma também
contou com o apoio de uma equipe
de trinta adolescentes voluntários

do Clube Desbravadores, da Igreja
Adventista. Mateus Santos, membro da equipe, conta que é sempre
ótimo ajudar ao próximo. Segundo
ele, essa é a filosofia dos Desbravadores: ajudar a quem precisa. “Nas
próximas edições pretendo sim
continuar nesse projeto [Mutirão
voluntário do Mãos Solidárias] que
é tão bom para as comunidades por
onde passa”, afirmou o jovem.
Igor Gomes, coordenador do
Programa Mãos Solidárias e idealizador do mutirão voluntário, diz
que as ações acontecerão uma vez
por mês, em diferentes locais. “A
meta é, até o fim do governo do
prefeito Duarte, contemplar todos
os bairros e distritos de Mariana”,
afirmou.

Disputas finais do Mariana Viva
renderam emoções na Arena Mariana
Depois de mais de 80 confrontos, o 6° Torneio de Futsal Mariana Viva chegou ao fim em grande
estilo. Cinco jogos marcaram a
noite das finais, que aconteceram
nesta quinta-feira, dia 30, na Arena
Mariana.
Dentre as categorias disputadas, os primeiros lugares agitaram
a arquibancada com lances de tirar
o fôlego e muitos gols. Após todos
os combates as equipes que levaram a melhor foram ED Esportes, na categoria masculino sub 6,
BSG, masculino sub 9, ED Esportes, na sub 11, Peniel, na sub 13,
Gold Lion, na masculina sub 15,
Órion, na masculina sub 17, Aguia
FC, na feminina livre e CTX, na
adulto masculino.
Os jogos do masculino que
mais tiveram bola na rede foram
nas categorias sub 13, com um
placar de 5x2, para o Peniel e 6x0
para o CTX, campeão adulto. As
mulheres tiveram um jogo apertado, com muitos lances de tirar o
fôlego, o resultado final ficou 2x0
para o Águia FC.
Esse ano a principal novidade
do torneio foi o investimento nas
categorias de base, sub 6, sub 9 e
sub 13. Com o aumento das modalidades, o campeonato recebeu
ainda mais atletas para as disputas. Para Larissa Cristina Ferreira,
moradora de Mariana e atleta do
esporte essa mudança significou
muito para esses jovens. “Com
essas categorias novas de base a
gente vê a empolgação e animação das crianças saindo de casa
para vir jogar com muita força de
vontade e garra. Tem que valorizar

Laryssa Gabellini

isso cada vez mais, porque se tiver
incentivo da cidade e da torcida
eles vão querer crescer e participar
de mais campeonatos”, comentou.
Outro sucesso do 6º Torneio
de Futsal Mariana Viva foi a presença representativa da categoria
feminina. Para Larissa, esse incentivo é fundamental e significa
um passo para as competições da
região. “É bastante importante o
evento trazer as categorias femininas para podermos mostrar dentro
de quadra que a gente sabe jogar
futebol”, disse.
Para conferir a tabela completa
com todos os resultados é só acessar o site da Prefeitura de Mariana
(mariana.mg.gov.br)
5° torneio de truco - Enquanto
a bola rolava na quadra, duas mesas animadas recebiam a final do
5º Torneio de Truco. Com um total
de 32 partidas ao longo do torneio,

quatro equipes se enfrentaram para definir o pódio. A equipe Tamo
Juntos garantiu o 3° lugar, Unidos
de Santo Antônio ficou em 2° e a
equipe Du Ponto levou o ouro para
casa.
As partidas são divididas em
dois tempos de uma hora. Ao total
16 equipes participaram dessa edição do torneio que deixou a Arena
Mariana ainda mais diversa, nesta quinta-feira, 30 de maio. Para
João Batista de Oliveira, técnico
da equipe Du Ponto esse incentivo
da competição é muito importante
para o esporte. “Ficamos muito felizes com esse torneio de truco. A
cada edição está melhor. Esse ano
está se destacando em estrutura e
com isso mais equipes participando. Hoje o truco pode ser considerado um esporte e temos que
incentivar cada vez mais a participação de todos”, apontou.
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PANORAMA

A

pós ampla discussão em reuniões anteriores, a Comissão de Finanças,
Legislação e Justiça da Câmara de Mariana decidiu durante a sessão
do dia 3 de junho, pela devolução do Projeto de Lei 08/2019 para o Executivo. A proposição visava instituir gratificação de até 80% dos salários
atuais aos servidores efetivos ocupantes dos cargos de Fiscal de Tributos e
Auditor Fiscal de Tributos da Receita Municipal que alcançassem metas.
O parecer do Centro de Administração Pública (Cenap) aponta que "não
foi encaminhado o impacto orçamentário-financeiro ao projeto de lei em
análise, conforme determina a legislação vigente". O estudo alerta que "os
artigos 167, inc. IV e 169, § 1º da Constituição Federal de 1988 vedam
qualquer participação no produto da arrecadação de tributos, o que se traduz em que o fiscal/auditor não pode de modo algum receber gratificação
baseada em percentual da receita ou do tributo pago". Diante das exposições técnicas, o projeto foi devolvido ao Executivo para adequações.

U

m debate caloroso e com diferentes pontos de vista marcou a reunião dos vereadores de Mariana na segunda-feira (3) com a discordância sobre a exigência imposta aos empresários da cidade apresentarem à Prefeitura o Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros (AVCB) para
a liberação do alvará de funcionamento. O vereador Deyvson Ribeiro
alegou, durante a reunião, que entende a exigência do procedimento por
força de lei, mas ressaltou que para os empresários, no momento de crise,
o gasto tem sido determinante para o não cumprimento da norma. Representantes do executivo destacaram que o tributo é exigido pelo estado de
Minas Gerais e a prefeitura arca apenas com o cumprimento das regras,
estabelecidas por lei. Porém, o secretário de governo, Edernon Marcos,
disse que o cenário será avaliado e que “caso haja possibilidade jurídica,
uma negociação para que todos os pontos sejam contemplados será elaborada”.

P

ara apoiar de forma suplementar o sistema de saúde e de proteção
social do município de Mariana, a Fundação Renova entregou, na
quinta-feira (30), sete veículos de apoio para as Secretarias de Desenvolvimento Social e Cidadania e de Saúde. Para a Secretaria de Desenvolvimento Social e Cidadania, foram entregues três automóveis de passeio
e dois veículos 4x4. Já a Secretaria de Saúde recebeu três automóveis de
passeio, uma van e um 4x4. A ação segue o Acordo Judicial de Mariana,
firmado em 25 de abril, com o Ministério Público de Minas Gerais e o
município. Além de ações estruturantes, a Fundação Renova fará um
aporte financeiro para contratação de profissionais de saúde e assistência
social para o município no valor de R$ 11,3 milhões. O repasse da verba
será feito pela Fundação Renova trimestralmente. A previsão é que o primeiro aporte aconteça ainda no primeiro semestre de 2019.

Extrato de Convocação de
Audiência Pública

O Município de Mariana - MG torna público o edital de convocação
e regimento interno de Audiência Pública de Lançamento do Processo de
Revisão do Plano Diretor (Lei Complementar 016/2004) e suas alterações. Data: 17 de junho de 2019, horário de 08h às 12h, no Sesi Mariana,
à Rua frei Durão, nº 22. Fundamentação legal o §4º do art. 40 da Lei nº
10.257, de 10 de julho de 2001 – Estatuto da Cidade visando à atualização
da legislação urbanística Municipal. Fica aprovado o Regimento Interno da
Audiência Pública constante do Anexo Único do presente Edital publicado
no Diário oficial do Município. Site http://www.mariana.mg.gov.br/

Extrato de Convocação de
Audiência Pública

O Município de Mariana - MG torna público a convocação da Audiência Pública para apresentação do Diagnóstico do Sistema de Limpeza
Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos do Município de Mariana, elaborado para a atualização do Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos
Sólidos, a ser realizada no Centro de Convenções Alphonsus de Guimaraens, situado na Avenida Getúlio Vargas, s/nº, Centro, no dia 18 de junho
de 2019, terça-feira, horário 19h às 21h.
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Mariana recebe Base Móvel Comunitária
e duas motocicletas para garantir ainda
mais segurança para a população
Na tarde de quinta-feira, 30,
no Centro de Convenções, a Prefeitura de Mariana recebeu da Secretaria de Estado de Segurança
Pública (SESP) uma base comunitária da Polícia Militar e duas
motocicletas, como o objetivo de
auxiliar na segurança da cidade e
da população.
A entrega dos equipamentos
foi acordada no encontro que o
Estado realizou em uma reunião
integrada de segurança pública na
cidade, no dia 07 de maio. A data da entrega estava prevista para
julho, porém, em apenas 23 dias,
a Base Móvel já foi entregue para
Mariana.
O novo equipamento é constituído por uma van equipada com
câmeras de videomonitoramento,
rádios digitais e equipamentos de
segurança. As bases são instaladas
em locais de visibilidade, maior
incidência criminal e grande circulação de pessoas, como por exemplo, na Praça Gomes Freire e na
área central bancária.
Durante o evento, o Subsecretário de Segurança Pública de
Minas Gerais, Alexandre Leão,
destacou que Mariana tem muito
a comemorar com a chegada da
Base Móvel. “Os índices de criminalidade vem diminuindo dia
após dia, e o trabalho da Polícia

vem sendo feito da melhor forma
possível”, pontuou.
O prefeito, Duarte Júnior, se
mostrou contente em ver a concretização de um dos compromissos
assumidos pelo Governo Estadual
em relação ao investimento em segurança. “A entrega da Base Comunitária da Polícia Militar e tam-

bém de duas motocicletas, vão nos
dar total condição para que nossa
polícia continue a desenvolver
um bom trabalho no município”,
ressaltou. A partir de 14h da sexta-feira, 31, o efetivo da Polícia Militar já estará com a Base Móvel
Comunitária funcionando nas ruas
de Mariana.

Mariana sediará o VI Torneio Mineiro de Kung Fu
A Academia AHamtai, com
apoio da Prefeitura de Mariana,
realiza neste domingo (09), o VI
Torneio Mineiro de Kung Fu.
Com a expectativa de receber
mais de 150 atletas de cerca de 15
academias de todo estado de Minas Gerais, o evento promete ser
muito acirrado, pois essa é uma
seletiva para fase nacional, que
acontecerá em outubro na cidade
de Contagem e posteriormente para a fase mundial no Paraguai, em
novembro.
O Kung Fu é uma arte marcial
chinesa, criada há mais de 1500
anos. Seus movimentos de ataque
e defesa foram inspirados na natureza e na observação dos movimentos dos animais. A arte marcial
abrange várias modalidades e no
torneio teremos: wushu moderno
e tradicional, tai chi chuan, boxe
chinês, luta clássica, thoi shao e
cassetete. Todas essas modalidades nas categorias feminino e masculino por idade.
Segundo a anfitriã do evento,
Diana Antônia, a expectativa em
sediar um torneio deste porte é
sempre muito positiva. “Pela segunda vez conseguimos trazer o
Torneio Mineiro para a cidade de
Mariana, isso para nós é muito
bom, pois é uma forma de valorizar e desenvolver o Kung Fu e as
artes marciais em nossa região. Os
atletas marianenses foram muito
bem preparados e acredito que teremos bons resultados para o nacional”, destacou.
O torneio será realizado no
Ginásio Poliesportivo de Passagem, a partir das 9h. A entrada será mediante a doação de um litro
de leite, que será repassado para
entidades de caridades da cidade,

ou materiais de limpeza, que serão
cedidos para a manutenção do Ginásio.
Para mais informações entre em contato pelo telefone (31)
3557-5114.
PROGRAMAÇÃO
Domingo (9 de junho)
8h – Chegada das Delegações
9h – Abertura
9h30 às 12h – Competições
Tao Lu
12h às 13h – Almoço
13h às 15h – Competições
17h – Encerramento e premiação

Prefeitura intensifica campanha
de vacinação contra Sarampo
A Secretaria de Saúde de Mariana, atendendo à recomendação da Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais (SES-MG), intensificará as
ações de vacinação contra Sarampo até 13 de junho. As ações contarão
com 2.000 doses a mais da vacina.
A campanha de vacinação tem como público-alvo pessoas entre um a
49 anos, profissionais da saúde e do setor de serviços, como: comércios,
hotéis e restaurantes. Esse são os espaços onde a transmissão do vírus causador da doença é mais rápida e fácil, devido ao fluxo volumoso de pessoas
que por ali passam.
Durante o período da intensificação, além da Central de Imunização, três
postos extras de vacinação estão montados, são eles: o posto de Estratégia
de Saúde da Família (ESF) Cabanas, das 7h30 às 16h, na rua Diamantina,
260; o ESF Santo Antônio, das 8h às 15h, na rua Projetada, S/N; ambos funcionam de segunda a sexta-feira; e o ESF Passagem de Mariana que atende
das 8h às 11h, na praça Capitão Lúcio, 100, de segunda a quarta-feira.
A vacina é a única ação efetiva na prevenção de Sarampo. Segundo a
enfermeira responsável pela Central de Vacinação de Mariana, Gabriela Ramalho, os anticorpos começam a agir em um semana. “A resposta do corpo
é rápida e o efeito é satisfatório e pleno, ou seja, para toda vida”, destaca
Gabriela. A medida de precaução veio após quatro casos de Sarampo serem
confirmados na região metropolitana de Belo Horizonte. A capital sediará jogos da Copa América, a partir de 14 de junho, evento que traz pessoas de
todo o país para o circuito de turismo de cidades históricas do estado, do qual
Mariana faz parte.
De acordo com o secretário de saúde, Danilo Brito, é preciso atenção
e cuidado com a população marianense. “Os casos registrados no estado
estão todos ligados à região metropolitana de Belo Horizonte. Temos que
manter nossa população protegida do vírus. Para isso, é muito importante
que as pessoas, que ainda não estão imunizadas, procurem os postos de
vacinação e coloquem a vacina em dia”, completa o chefe da pasta.
A Vacina - Tríplice Viral, além de prevenir a contaminação pelo vírus
causador do Sarampo, também protege contra o da Caxumba e o da Rubéola. A dose é plena. Para mais informações, ligue na Central de Vacinação, no
telefone: (31) 3558-2062. A Central está localizada na rua Santa Cruz, 368,
Barro Preto.
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Extrato do Contrato de Fornecimento de Tubos e Conexões P.V.C. Água.
Referência: Processo Licitatório nº
070/2019, na modalidade Pregão Presencial nº036/2019, S.R.P. nº016/2019
nos termos da Lei nº 8.666/93, com suas
posteriores alterações. Contratante: Serviço Autônomo de Saneamento Básico de
Itabirito-MG. Empresas Contratadas: C.E.
Macedo Comércio de Materiais Hidráulicos Eireli, Tigre Materiais e Soluções para
Construção Ltda, HG – Comércio de Materiais Hidráulicos Eireli, Sanehidráulica
Representações Hidráulicas Eireli-EPP,
ALC Tubos e Conexões Eireli, Unocann
Tubos e Conexões Ltda, Unocann Tubos
e Conexões Ltda e Jhonatan Marques da
Silva. Objeto: Registro de Preços para
futura e eventual contratação de empresa
especializada no 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,
perfazendo estes contratos um valor total
de: R$248.452,71 (Duzentos e quarenta e
oito mil quatrocentos e cinquenta e dois
reais e setenta e um centavos), Forma de
pagamento: conforme edital. Dotação Orçamentária: Operação e Manutenção do
Sistema de Água. Ampliação/ Reforma/
Reaparelhamento do Sistema de Água.
121 e 11. Data da assinatura do contrato:
30/05/2019. Wagner José Silva Melillo,
Diretor Presidente do SAAE.
Aviso de Julgamento da Proposta e
Habilitação – O SAAE de Itabirito torna
público que realizou abertura da Proposta
e Habilitação do Processo Licitatório

nº079/2019, na modalidade de Pregão
Presencial nº042/2019 Objeto: contratação de empresa especializada em perfuração de poço tubular profundo, com
fornecimento de materiais para abastecer
a localidade de São Gonçalo do Bação,
município de Itabirito/MG, conforme
especificações do anexo I, do Edital. Empresa Vencedora e Habilitada: Geralpoços
Ltda – ME, perfazendo um valor total de
R$52.394,53 (Cinquenta e dois mil trezentos e noventa e quatro Reais e cinquenta e
três centavos), Itabirito / MG, 31/05/2019
– Eng.º Wagner José Silva Melillo, Diretor
Presidente do SAAE.
Extrato do Contrato de Perfuração de
Poço Profundo. Referência: Processo
Licitatório nº079/2019, na modalidade
Pregão Presencial nº042/2019, Contratante: Serviço Autônomo de Saneamento
Básico de Itabirito-MG. Empresa Contratada Geralpoços Ltda – ME. Objeto:
Contratação de empresa especializada em
perfuração de poço tubular profundo, com
fornecimento de materiais para abastecer a
localidade de São Gonçalo do Bação, município de Itabirito/MG, conforme especificações do anexo I, do Edital, Valor total
do processo: R$52.394,53 (Cinquenta e
dois mil trezentos e noventa e quatro Reais
e cinquenta e três centavos), Forma de pagamento: 15 (quinze) dias uteis. Vigência:
Até 31/12/2019. Dotação Orçamentária:
Proj. Const. Ampl. Obr. Infraest. Abast.
Água Zona Rural 17 511 1705 3.005
44.90.51.00. Data da assinatura do contrato: 03/06/2019. Wagner José Silva Melillo,
Diretor Presidente do SAAE.
Extrato do 4º Termo Aditivo do Contrato de Prestação de Serviço de Suporte
ao Sistema Administrativo. Referência:
Pregão Presencial nº 020/2017, contrato
SAAEITA053/2017 nos termos da Lei
nº 8.666/93, com suas posteriores alterações. Contratante: Serviço Autônomo

de Saneamento Básico do Município de
Itabirito - MG. Contratada: ASI Sistemas
de Informação Eireli – EPP. Objeto: contratação de empresa especializada para o
fornecimento de licença de uso sob a forma de locação de um sistema (Software)
de Gestão Pública, incluindo manutenção,
atualização e suporte, bem como a respectiva instalação, configuração, migração e
implantação dos dados atuais existentes,
ao SAAE de Itabirito MG. Valor mensal:
R$11.213,24 (Onze mil duzentos e treze
reais e vinte e quatro centavos), Valor
Total: R$78.492,68 (setenta e oito mil quatrocentos e noventa e dois reais e sessenta
e oito centavos).Forma de pagamento: 05
(cinco) dias após a emissão e aceite da nota
fiscal. Vigência: fica aditado para 07 (sete)
meses ate 31/12/2019. Dotação Orçamentária: 17.122.1.701.4.00333.90.39.00 Permanecem inalteradas as demais cláusulas
e condições do contrato original. Data da

assinatura do Termo Aditivo: 27/05/2019.
Engº Wagner José Silva Melillo, Diretor
Presidente do SAAE.
Pregão Presencial – 049/2019 - Encontra-se aberto na sede do Serviço Autônomo de
Saneamento Básico de Itabirito à Rua Rio
Branco, nº 99 em Itabirito - MG, o Processo Licitatório n° 086/2019, na Modalidade de Pregão Presencial nº049/2019.
Objeto: Contratação de empresa especializada em locação de retro escavadeira com
operador, locação de um caminhão tipo
basculante com operador para prestação
de serviço no município de Itabirito-MG,
conforme especificações do anexo I, do edital, no dia 24/06/2019 às 09h00min, na sala
de reuniões do SAAE, situado à Rua Rio
Branco, nº. 99 – Centro, em Itabirito - MG
– CEP: 35.450-000 – Site www.saaeita.mg.
gov.br. E-mail: compras@saaeita.mg.gov.br
Pregão Presencial – 050/2019 - Encontra-se aberto na sede do Serviço Autônomo de
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Saneamento Básico de Itabirito à Rua Rio
Branco, nº 99 em Itabirito - MG, o Processo Licitatório n° 087/2019, na Modalidade de Pregão Presencial nº050/2019. Objeto: Contratação de empresa especializada
no fornecimento de concreto usinado, com
fornecimento do transporte e bombeamento do material, a fim de atender as necessidades do SAAE - Serviço Autônomo de
Saneamento Básico de Itabirito-MG conforme especificações do anexo I do edital,
no dia 25/06/2019 às 09h00min, na sala
de reuniões do SAAE, situado à Rua Rio
Branco, nº. 99 – Centro, em Itabirito - MG
– CEP: 35.450-000 – Site www.saaeita.mg.
gov.br. E-mail: compras@saaeita.mg.gov.br
Pregão Presencial – 051/2019 - S.R.P.
– 019/2019 - Encontra-se aberto na sede
do Serviço Autônomo de Saneamento
Básico de Itabirito à Rua Rio Branco, nº
99 em Itabirito - MG, o Processo Licitatório n° 088/2019, na Modalidade de

Pregão Presencial nº. 051/2019. S.R.P. nº
019/2019 Objeto: Registro de preço para
futura e eventual contratação de empresa
especializada em realização de serviços especializados na área de hidrogeologia para
elaboração de relatório técnico com intuito
de obtenção de outorga de água subterrânea para poços tubulares localizados nas
zonas rurais e urbana de Itabirito – MG,
e também mão-de-obra especializada na
avaliação, análise e interpretação de informações específicas de nível d’água e vazões em nascentes do aquífero constituído
pelas formações ferríferas, sendo os dados
da rede de monitoramento ambiental da
UTA do SAAE, conforme especificações
do anexo I, do Edital, no dia 26/06/2019 às
09h00min, na sala de reuniões do SAAE,
situado à Rua Rio Branco, nº. 99 – Centro,
em Itabirito - MG – CEP: 35.450-000 –
Site www.saaeita.mg.gov.br. E-mail: compras@saaeita.mg.gov.br.

Discussões sobre o envelhecimento
populacional marcam abertura da
II Conferência do Idoso

A Prefeitura de Mariana, através da
Secretaria de Desenvolvimento Social e
Cidadania, em parceria com o Conselho
Municipal do Idoso, realizou a II Conferência Municipal dos Direitos da Pessoa
Idosa nos dias 30 e 31 de maio, no Centro de Convenções.
O objetivo do encontro é
discutir sobre os desafios enconJoão de
trados para a população idosa do
Carvalho
município, bem como as possídrjoaodecarvalho@yahoo.com.br
veis políticas públicas que podem ser idealizadas para garantir
melhor qualidade de vida para
essa parcela dos marianenses.
Na solenidade de abertura,
estiveram
presentes representanA PALAVRA eleição vem do verbo latino “elegere” que significa
tes da Primaz de Minas, autoriescolher. Para facilitar a “escolha” é que se faz a eleição que nada
mais é do que um ato político de seleção por meio do qual se dá o
dades e comunidade. Com o iníescrutínio de governantes para exercer o poder executivo (Prefeicio da cerimônia os participantes
to e vice), na órbita municipal. Na verdade trata-se, em Itabirito, de
foram convidados a participar de
uma eleição extemporânea, por determinação do Tribunal Regional
uma oficina de Tai Chi Chuan,
Eleitoral, TRE, sendo que o município está sendo comandado pelo
representando a atividade do Represidente da câmara municipal, provisoriamente.
É uma eleição direta, ou seja, quando todos os eleitores habilicriavida, além de uma palestra
tados escolhem seus representantes, em um único turno, não hacom Teresa Cristina dos Santos,
vendo o segundo se um dos candidatos obtém a maioria dos votos.
com o tema “Os desafios de enA eleição será no dia 07 de Julho “cidade e distritos”, utilizando-se
velhecer no século XXI e o papel
do voto obrigatório, direto, secreto e universal, ou seja, para todos
das políticas públicas”.
os eleitores, devidamente inscritos e aprovados pela justiça eleitoral
municipal.
Para o secretário de DesenO clima da cidade está tranquilo, aguardando o lançamento
volvimento Social e Cidadania,
oficial das candidaturas e suas propagandas no tempo oficial estaJuliano Barbosa, o encontro
belecido pela justiça eleitoral itabiritense.
mostra a abertura e preocupaO PREFEITO é aquela pessoa investida no poder executivo no
ção do poder público com essas
município, escolhido, votado e confirmado no cargo quando receber
a diplomação que será no dia 26 de Julho, no Fórum da Comarca.
questões. “O momento é imporO Vice prefeito tem como missão substituir o titular, dentro das
tante já que temos um envelhecinormas da lei eleitoral conjugada com a Lei Orgânica Municipal. Esmento muito grande da populata existe em Itabirito desde 1990, e, que foi elaborada com base na
ção. Mariana é uma cidade com
Constituição Federal de 1988, também chamada de Carta Magna
moradores de idade já avançada
na Nação.
Ao prefeito asseguram-se, entre outros, os direitos de: a) Sane quando vemos todas essas
ção que é a aprovação de projetos de lei provenientes da Câmara
cadeiras cheias, ficamos ainda
Municipal de Vereadores; b) Veto que é a manifestação de inconmais motivados em continuar
formidade do prefeito com o que a Câmara aprovou. Enfim, uma é
criando políticas públicas em
concordância e o outro é discordância!
prol dos idosos”, disse.
“O vice prefeito possui o direito, baseado na Constituição Federal e na Lei Orgânica Municipal, de substituir o prefeito, no caso de
O encontro lotou o Centro de
impedimento eventual do titular ou de sucedê-lo no caso de vaga.
Convenções com pessoas disÉ também direito dele perceber remuneração fixada pela Câmara,
postas a argumentar e participar
consoante o que dispõe o artigo 29, V da Constituição Federal.
dos eixos que ali seriam discu(José Nilo de Castro)”.
tidos, como é o caso de Zenith
É importante também lembrar que a Lei Orgânica garante, ou seja, assegura ao prefeito o direito às férias remuneradas, quando ele
Eliana do Amaral, moradora de
achar conveniente, devendo comunicar à Câmara, no prazo da lei.
Mariana e estudante de Serviço
EM SUMA, a Legislação Municipal mantém perfeita harmonia e
Social da UFOP. “Acho muito
consonância com a Constituição Federal e Estadual, para que haja
importante essa Conferência e
um perfeito equilíbrio de poderes entre Nação, Estado e Município
vim com o propósito de aprene que comprovem seus papéis fundamentais em benefício do povo,
cada um em sua dimensão e competência constitucionais. “O munider e buscar conhecimento.
cípio está situado dentro do Estado, o qual por sua vez está situado
Quero falar sobre longevidade
dentro do País e não há antinomia entre interesses locais e gerais”,
na minha vida acadêmica, porafirma-nos o constitucionalista J.Cretella Jr.
que muitas vezes as pessoas só
É importante que Itabirito cresça, e o povo com ela, em todos os
olham deveres e regras e preciramos específicos e gerais de sua competência, elegendo-se sempre para a Prefeitura candidatos competentes e bons administradosamos olhar muito o social”, cores, sobretudo como prefeito e vice. É a nossa convicção!
mentou.

Laryssa Gabellini

A CIDADE
E EU

Nova eleição:
prefeito e vice
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NOTAS
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cogumelo2005@yahoo.com.br

Momentos: A cidade está mais triste sem a expectativa de mais um JULIFEST. Até as festas
juninas pelos bairros não se fala mais. Espera-se
que a próxima administração, a partir de julho,
viabilize uma grande festa no aniversário da cidade, 7 de setembro, e
que volte também a festa do pastel de angu, que tanto projetou a Cidade Encanto de Zaira Melillo. O itabiritense é festeiro por vocação
e merece sempre uma atenção especial. A alegria mora na alma de
nossa gente.
Por onde anda? A professora Dercilia, filha do saudoso Pedro do
departamento de compras da Usina Queiroz Junior, ela exerce com
maestria a arte de ensinar pintura, oferecendo técnicas para os alunos de todas as idades a desenvolverem o dom artístico e entrar no
mundo que integra os profissionais de artes plásticas de nossa região.
Dercilia é gente de expressão na região dos Inconfidentes.
Eleições a vista: Com a cassação do atual prefeito e vice por práticas
nocivas à administração pública, a justiça eleitoral marcou para 7 de
julho novas eleições. Termina nesta sexta o prazo para registro dos
candidatos. Na última semana, em convenção partidária, as agremiações escolheram seus pré-candidatos, são eles: Para prefeito Matheus
Baldi, vice Julia; Arnaldo Pereira dos Santos e vice Rodrigo Campos
Chagas; Maximiliano Silva Baeta Fortes, vice Atila (Tila); Orlando
Amorim Caldeira vice, Dr. Elio da Mata; Luís Flavio Niquini vice
Dra. Marina. Portanto, neste fim de semana, as campanhas publicitárias ganham força nos quatro cantos da cidade. Temos que exaltar o
trabalho da justiça e as orações do padre Miguel.
Novos tempos: Nestes tempos de proposta contendo normas que beneficiam o infrator, não seria surpresa autorizar o motorista a circular
pelas ruas da cidade na mesma velocidade das motos...
Liderança: Nosso abraço ao Altamiro Edson de Carvalho grande
líder do São Gonçalo do Bação, sempre preocupado com os moradores da zona rural. Ele, com presidente da associação, reivindicou
e conseguiu junto as autoridades vários benefícios para o posto de
saúde, e no cotidiano daquele povo humilde e trabalhador, Altamiro
é referência como liderança, capacidade e comunicação. A ele nosso
reconhecimento e admiração.
Duas décadas: O casal Elaine e Ricardo França está comemorando
20 anos de implantação da FRANTEC no Parque Industrial Flávio
Braga Ribeiro no Bairro N. S. de Fátima. A empresa contribui para o
desenvolvimento do nosso parque residencial produzindo casas pré-fabricadas, lages, bloquetes, mourões, meio fios e manilhas, atendendo toda região. Sempre inovando e buscando o aperfeiçoamento
a Frantec é hoje destaque que consolida os vinte anos de contribuição
para uma Itabirito melhor.
Sociedade: Uma reunião festiva acontece para a visita oficial do
governador Leandro Rafael Nascimento, posse da nova diretoria
que tem Welby Gurgel como presidente para 2019-2020, posse dos
novos filiados e homenagem aos sócio fundadores. Afinal o Lions
Club de Itabirito completa 50 anos de fundação e relevantes serviços
prestados à nossa comunidade. Eliza Elza Bastos Bittencourt (Tia
Lôla) empossa o novo presidente sob aplausos de personalidades de
destaque em nossa sociedade. Data: 13/06. Local: sede Recreativa do
Itabirense. Traje: passeio. Horário: 20 h. Per capita: R$35.
Você sabia? Em 1959 surgiu em Itabirito um moderno cinema Cine
Teatro Pax. Era mantido pela Cia. Melhoramentos de Itabirito, com
capacidade para 800 pessoas. O primeiro filme a ser exibido foi Melodia Imortal. Passou a ser o ponto principal de entretenimento dos
nossos pais e nossos avós. Em 1990 foi desativado e adquirido pela
prefeitura municipal. Hoje não temos sala de cinema. Itabirito e Seus
Causos. Livro de Ivacy Simões.
Acreditar sempre: Precisamos continuar acreditando em nosso dia
a dia que: Vale a pena se honesto, estudar, e trabalhar. Que é preciso
construir a vida, o futuro, o caráter, a família as amizades e os amores.
Nicole: No último dia 30 a residência do casal Poliana e Felipe Delabrida esteve em festa com a chegada da graciosa Nicole. Os avós,
além de tios e primos, marcaram presença levando mensagens de
boas-vindas à irmãzinha do Lorenzo. Ela já é o xodó da família. Que
Nicole seja bem vinda ao nosso convívio.
Para refletir: Se não vive para servir, não serve para viver.
(Lions Club)

, 7 de junho/2019
O LIBERAL Ed.1342 - Sexta-feira
ITABIRITO
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PANORAMA

R

epresentantes da prefeitura
e Serviço Autônomo de
Saneamento Básico (SAAE) de
Itabirito vistoriaram um conjunto
de obras nos bairros Novo Itabirito, Praia e no distrito de Macedo
na manhã da sexta-feira (31/05).
O objetivo foi acompanhar de
perto o desenrolar e a qualidade
das obras de drenagem e esgotamento sanitário. A vistoria começou pelo bairro Praia, onde está
sendo feita uma intervenção para
melhorar o sistema de esgoto da
localidade. Os serviços tiveram
início em 20 de maio e a previsão
da entrega é em 5 de julho. A visita se estendeu para as obras da
nova Avenida, José Farid Rahme,
onde houve o envelopamento da adutora de
água. Logo em seguida se dirigiram para a região da Vila Gonçalo, que recebeu a instalação
de dois novos reservatórios de água. Depois
foram para o Novo Itabirito, onde na Avenida Tiradentes, o Saae está realizando uma
grande obra, em parceria com a prefeitura, de
drenagem e contenção de encosta por meio
de uso de gabião. Eles finalizaram as vistorias
no distrito de Macedo, onde o Saae instalou
uma bomba e um reservatório, levando água
tratada para a região, além de beneficiar 500
moradores.

A

eleição extemporânea para prefeito e vice-prefeito em Itabirito acontece no dia 7 de
julho e os eleitores deverão apresenta um dos
seguintes documentos com foto para a votação:
carteira de identidade; certificado de reservista;
carteira de trabalho; carteira nacional de habilitação; e/ou passaporte ou outro documento oficial com foto de valor legal equivalente, inclusive carteira de categoria profissional reconhecida
por lei. Não serão aceitos certidão de nascimento ou de casamento. E atenção às mudanças
de locais de votação: as seções que ficavam na
Sede Social União Sport Club não é mais local
de votação. A Seção 09ª foi transferida para a
Escola Professor Jayme de Souza Martins; e as
seções 25ª e 26ª para a Escola Estadual Dr. Raul
Soares. Quem votava no Cemi, nesta eleição
irá votar no Ginásio Poliesportivo Francisco
Carlos Bernardes de Oliveira, o Ginásio da
Carioca; e quem
vota na regional
Promoção:
Administrativa
Tinta Glasurit
do Balneário
com preços
Água Limpa,
especiais
votarão na Sede
do Monumento
Natural da Serra
da Moeda; e por
fim, os eleitores
do Posto de
Saúde do Bonsucesso votarão no
Colocando cor em
Anexo da Igreja
SUA VIDA
Católica de Nossa Senhora do
R. Dr. Eurico Rodrigues,106
Bonsucesso.

Matrículas
Abertas

3561-2182
ITABIRITO

O

deputado Alencar da Silveira Jr. publicou
nesta semana em suas redes sociais que
vai lutar contra a privatização da BR-356,
anunciada recentemente pelo Governador Romeu Zema. Segundo o deputado, a privatização da rodovia vai prejudicar os moradores de
Itabirito, Ouro Preto e Mariana, que terão que
pagar pedágio para utilizar a BR que liga esses
municípios a Belo Horizonte. “Não podemos
deixar que a população da Região dos Inconfidentes seja prejudicada com um posto de
pedágio. No passado, lutei para alterar o pedágio na altura do Jardim Canadá para depois do
trevo de Ouro Preto. Agora, vamos lutar novamente contra esse absurdo que também vai
prejudicar o turismo da região”, disse Alencar.
O Governo de Minas comunicou que o edital
para privatização da BR 356 e outras rodovias
da região deve sair no próximo ano.

Alameda Wolmer de Abreu Matos, 160
(próximo ao Banco Santander) - ITABIRITO
(31)3561.7814
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Núcleo de Apoio às Bandas realiza terceira
edição do Curso de Fomento às Bandas
O BERRO DO
BODE ZÉ

Lixo dos
espíritos-de-porco
A questão do lixo já se torna assunto recorrente, não pelo lixo
em si ou pelo serviço de limpeza, que tem funcionado a contento. As equipes de limpeza cuidam do trabalho com eficiência, há
lixeiras distribuídas em pontos estratégicos, capinas são feitas e há
coleta de lixo com regularidade. O que não tem se comportado tão
bem é o cidadão exceção, um ou outro, aqui, ali e acolá, no meio
da maioria que cumpre as regras. Mas, infelizmente, é a exceção
que provoca a nota negativa que, de alguma forma, constrange a
todos, que gostariam de viver em comunidade mais limpa, ordeira, que servisse como exemplo do melhor. A disponibilização do
lixo, no passeio ou calçada, em frente à própria residência, ficou
no passado; superado com a fixação de lixeiras, as primeiras não
muito higiênicas, mas agora substituídas, em grande parte, por contêineres fechados. O que se vê é que a disponibilização do lixo de
forma correta tem sido facilitada, mas há quem deixe de colocá-lo
na lixeira mais próxima, para lançá-lo em pontos isolados, contribuindo para mais sujeira em logradouros públicos. São verdadeiros
espíritos-de-porco, entre os quais destacam-se, pasme-se, os que
chegam ao cúmulo de largar o lixo em frente à casa do vizinho.
Desse jeito, obriga-se à conclusão de que a coleta não está a se
realizar de forma completa; há lixo ficando pra trás!

Iniciativa da Orquestra Ouro Preto vem fomentando o ofício da
música em Ouro Preto, Mariana e região

A Orquestra Ouro Preto, através do Núcleo de Apoio às Bandas
dá início, neste final de semana,
nos dias 08 e 09 de junho, em Rodrigo Silva, distrito de Ouro Preto,
à terceira edição do Curso de Fomento às Bandas e Corporações
Musicais. Atendendo Ouro Preto,
Mariana e região, o curso é uma
iniciativa pioneira no país, voltada
às tradicionais bandas civis e associações musicais do estado. Dividido em seis módulos, ele é inteiramente gratuito. As inscrições podem ser feitas no site da Orquestra
Ouro Preto, através do link http://
www.orquestraouropreto.com.br/
site/nucleo/.
O Curso de Fomento às Bandas e Corporações Musicais mantido é pela Vale, através da Lei
Federal de Incentivo à Cultura do
Governo Federal.
Núcleo de Apoio a Bandas
O Núcleo foi criado pela Orquestra Ouro Preto com o objetivo
de fomentar e capacitar regentes,
professores e instrumentistas das
tradicionais associações musicais
do Brasil. Consultorias, oficinas, palestras, atividades práticas
e teóricas, visando preservar e
fomentar os ofícios da música.
Desde 2016 prezando pela troca
de experiências e o diálogo entre
maestros, músicos e lideranças de
associações musicais, o Núcleo já

Íris Zanetti

atendeu cerca de 20 bandas da reBissoli.
gião dos Inconfidentes e de outros
Em novembro, as associações
estados.
musicais atendidas participam da
Neste ano, as atividades do
Mostra Final do Curso, com uma
curso foram estendidas, com trabagrande apresentação no dia 16, em
lhos divididos no Grêmio Literário
Ouro Preto.
Tristão de Ataíde, em Ouro Preto e
Prêmio orquestra ouro preto
na sede da Sociedade Musical de
Pelo segundo ano consecutivo,
Santa Cecília, localizada no diso Núcleo de Apoio às Bandas reatrito de Rodrigo Silva. A ação seliza o Prêmio Orquestra Ouro Prerá ministrada por profissionais de
to. Durante todo o curso, os prorenome, divididas em 6 módulos,
fessores avaliarão jovens músicos/
abordando diferentes metodolomusicistas que se destacarem nos
gias de estudo para corporações
seis módulos. Três desses músicos
musicais, assim como harmonia e
serão escolhidos para uma resiarranjos, técnicas de regência, de
dência artística de uma semana,
ensaio coletivo e de performance
com tudo pago, em São Paulo, viinstrumental, com profissionais de
sitando museus, teatros, orquestras
renome nacional, como João Paue universidades, abrindo oportunilo Moreira, Rodrigo Vitta, Samuel
dade para práticas com músicos de
Pompeo, Daniel Alcântra e Magno
referência nacional.
CRONOGRAMA
Junho - Módulo I
Dia 8 e 9 - Ouro Preto (distrito de Rodrigo Silva); Sábado:15h às 18h; Domingo: 9h às 12h.
Julho - Módulo II
Dia 6 e 7- Ouro Preto (distrito de Rodrigo Silva); Sábado:15h às 18h; Domingo: 9h às 12h.
Agosto - Módulo III
Dia 3 e 4- Ouro Preto (distrito de Rodrigo Silva); Sábado:15h às 18h; Domingo: 9h às 12h.
Outubro - Módulo IV
Dia 5 - Workshop- Ouro Preto (GLTA); Horário: 15h às 18h.
Dia 6 - Ouro Preto (GLTA), Horário: 9h às 12h.
Novembro- Módulo V
Dia 16- Mostra Final (Encontro de Bandas na Praça Tiradentes), Horário: 10h às 12h.
Dia 23- Workshop- Ouro Preto (distrito de Rodrigo Silva), Horário: 15h – 18h.
Dia 24- Ouro Preto (distrito de Rodrigo Silva), Horário: 9h às 12h.
Dezembro - Módulo VI
Dia 7- Workshop- Ouro Preto (GLTA), Horário: 15h às 18h.
Dia 8 - Ouro Preto (GLTA), Horário: 9h às 12h.

