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Eleição extemporânea em Itabirito
é adiada para 1º de setembro
O Tribunal Regional Eleitoral (TRE)
de Minas Gerais adiou para o dia 1º de
setembro a eleição suplementar para escolha de novo prefeito e vice em Itabirito. A mudança da eleição, que aconteceria no dia 7 de julho, atende um pedido
da Defesa Civil de Itabirito, que apresentou considerações e indagações relativas
a algumas medidas de segurança no dia
da eleição, especialmente em função do
risco de rompimento das barragens Forquilha I e III, da Vale.
De acordo com o TRE, em ofício enviado ao Tribunal no dia 06 de junho, a
Defesa Civil de Itabirito informa que a
Vale alertou que as barragens de mineração estão em situação nível 3 - último
nível de segurança, que indica risco iminente ao município. Segundo o documento enviado, a realização da eleição
suplementar deve gerar uma concentração de pessoas na área considerada
de risco, e seria necessário um plano de
contingência para o dia de votação. Como o dia 07 de julho está muito próximo,

para uma melhor análise da situação e
para uma eventual tomada de medidas
por parte dos responsáveis, o Tribunal
decidiu adiar a eleição para que a Defesa
Civil Estadual colabore na busca de soluções. A decisão pela nova data foi aprovada pela Corte Eleitoral na quarta-feira
(12) em sessão presidida pelo desembargador Pedro Bernardes.
Segundo o desembargador Rogério
Medeiros, corregedor do TRE e relator
do processo que trata das novas eleições
em Itabirito, “as dúvidas suscitadas nos
provocaram preocupações e, embora
não sejamos engenheiros, bombeiros ou
da Defesa Civil, houvemos por bem, por
prudência, reelaborar o calendário.”
Novas datas
De acordo com a Resolução aprovada com a nova data da eleição, de 24 a
28 de julho os órgãos partidários poderão
se reunir em convenções para deliberar
sobre a escolha dos candidatos. Após a
escolha em convenção, o candidato que
será registrado, caso ocupe cargo gera-

Corpo de mulher é
encontrado em terreno
baldio em Mariana
O corpo de uma mulher foi encontrado pela polícia, no início da tarde da quarta-feira (12) no terreno
onde seria construído o prédio da Prefeitura, próximo
ao Bairro São Cristóvão, em Mariana. A Polícia Militar,
Guarda Municipal e Bombeiros estiveram no local,
mas a causa da morte ainda não foi divulgada.
A suspeita é de que o corpo seja da mulher que
está desaparecida desde o dia 8 de julho, Adriana
Pascoal, moradora de Mariana. Ela teria sido vista pela última vez em uma festa junina da Confraria Capim
Canela.
Em nota, a Confraria Capim Canela esclareceu que
o “3º Arraiá da entidade não tem vínculo algum com o
falecimento da cidadã Adriana Pascoal, sendo o corpo encontrado aproximadamente a 1 km do local do
evento. Ressaltamos que o evento contou com a segurança da Guarda Municipal, Polícia Militar, além de
segurança particular, com policiamento aos redores,
na entrada, dentro da Arena Mariana e na saída até às
0h do dia 08 de junho, sábado”.
Apesar da nota da Confraria, somente o laudo da
polícia técnica irá confirmar a identidade do corpo.

A

informação que circula nas redes sociais
de que o feto encontrado próximo ao
Morro da Forca, em OURO PRETO na
noite da segunda-feira (10) estaria vivo é falsa.
O recém-nascido foi encontrado por um gari,
que observou um embrulho feito com papel
toalha caído ao chão, quando fazia a coleta
de lixo no local. O embrulho, segundo o gari,
estava manchado de sangue, o que chamou
a atenção. A Polícia Militar e o Samu foram
acionados e foi constatado ser um feto do sexo
masculino, com aproximadamente 8 meses de
formação e já sem vida. Policiais fizeram buscas na tentativa de descobrir quem teria deixado o feto no contêiner, porém, sem sucesso. A
Polícia Civil investiga o caso.

dor de inelegibilidade, deve afastar-se no
prazo de 24 horas. No dia 1º de agosto,
às 19h, será encerrado o prazo para entrega dos pedidos de registros dos candidatos à Justiça Eleitoral. A partir do dia
2 de agosto, os candidatos podem iniciar
a propaganda eleitoral, regulamentada
pela Resolução 23.457/2015, que cuidou
das regras relativas à propaganda nas
Eleições 2016, e pela Lei 9.504/1997.
Estão aptos para votar os eleitores
inscritos nos respectivos municípios até
o dia 3 de abril de 2019. As eleições serão das 8h às 17h, com as mesmas Mesas
Receptoras de votos constituídas para as
eleições que aconteceram em outubro de
2016. A diplomação dos candidatos eleitos deve ocorrer até o dia 20 de setembro.
A partir de 1º de agosto, até a proclamação dos candidatos eleitos, o cartório
eleitoral de Itabirito funcionará das 12h
às 19h nos dias úteis, e das 13h às 19h
aos sábados, domingos e feriados.
Enquanto não há candidatos eleitos
no novo pleito, o presidente da Câmara

de Vereadores continua respondendo pelo Executivo municipal.
Sobre a eleição suplementar
As novas eleições ocorrerão em razão de a chapa eleita em 2016 (Alexander Silva Salvador de Oliveira/prefeito e
Wolney Oliveira/vice) ter sido cassada
pelo TRE por abuso de poder econômico
e captação ilícita de recursos financeiros
na campanha eleitoral. O prefeito, então candidato à reeleição, teria recebido
doação de pessoas jurídicas que prestam
serviço de transporte no município. Para
tanto, as doadoras teriam usado de seus
funcionários, sócios e parentes de sócios para doações. A legislação eleitoral
proíbe a doação de empresas para campanhas.
Debate cancelado
Com o adiamento da eleição, o debate entre os candidatos a prefeito de Itabirito, que seria no sábado (15), também
foi adiado. Ainda não há nova data definida para o debate, que deve acontecer
em agosto.

Antiga Fábrica de Tecidos vira
Centro de Eventos em Ouro Preto
Parque tecnológico com serviços voltados à pesquisa, inovação e
geração de emprego também irá fazer parte do complexo
Ane Souz

A Prefeitura de Ouro Preto realizou
na manhã da terça-feira (11) uma visita
às obras da antiga Fábrica de Tecidos,
que passará a ser um Centro de Eventos
e também irá abrigar um parque tecnológico com serviços voltados à pesquisa, inovação e geração de emprego.
De acordo com o prefeito Júlio Pimenta, na antiga Fábrica de Tecidos, o
contrato foi assinado em 2006 e, por
falta de fiscalização e funcionalidade
de obras, uma parte do que foi realizado chegou a ser depredado. “Caso
a Prefeitura não reassumisse o convênio, teríamos que devolver cerca de
R$6 milhões. Conseguimos resgatar o
convênio e estamos agora finalizando
a primeira etapa. Já é possível ver os
benefícios”, destacou o prefeito Júlio
Pimenta.
A primeira etapa da obra compreende a fase de requalificação urba-

nística que é realizada com recursos
do Ministério do Turismo. Com este
recurso foi possível fazer a rede elétrica em dois galpões, um para eventos
com workshop e outro para shows,
instalações hidrossanitárias, pintura,
cobertura, projeto de incêndio, piso
entre outros. Já a prefeitura refez o que
foi depredado nos dois galpões e no
galpão 3, vai finalizar o acabamento na
sala de gastronomia, além da requalificação da portaria/recepção do centro
e limpeza da área. “Aqui temos tudo
que Ouro Preto precisa para desafogar
a parte histórica. Além disso, podemos
ter aqui eventos com mais segurança,
mais conforto e com mais viabilidade.
Isso também é geração de emprego e
renda, pois muitas pessoas vão poder
trabalhar nas áreas de segurança, transporte e recepção. É mais uma opção de
trabalho”, destaca Pimenta.

Ane Souz

Parque tecnológico
Em parceira com a Universidade
Federal de Ouro Preto (UFOP) Instituto Federal de Minas Gerais (IFMG)
Campus Ouro Preto e a (ADOP) a prefeitura vai construir um parque tecnológico na área de onde será a Central de
Eventos. De acordo com o prefeito, o
setor municipal de Tecnologia da Informação já busca parcerias e três empresas do ramo já mostraram interesse em
se instalar no local. “Já definimos um
Projeto de Lei que vai transformar essa
área em um parque tecnológico. Com
isso, vamos atrair empresas e mais
emprego para cidade nessa área que
mais emprega no país. Nós já temos
três empresas pilotos interessadas e a
expectativa é de cada uma gere mais
de 100 empregos cada uma”, pontua o
prefeito.
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PROCLAMAS
DE CASAMENTO

89,3 FM

Ouro Preto

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

CARTÓRIO 2º SUBDISTRITO
DE OURO PRETO - MG , Antônio
Dias (Antigo Cartório da Rua Nova).
Telefax: (31)3552-2508. Oficial: Bel.
Cássio Luiz de Lima - R. Barão de Camargos,126, Centro, Sala 09 - Piso 02.
Faz saber que pretendem casar:
DEIVYSON LOPES CODATO,
brasileiro, solteiro, metalúrgico, natural de Ouro Preto-MG, nascido a
10/05/90, residente em Ouro Branco-MG, filho de Alquimedes Moreira Codato e Maria do Carmo Lopes
Teixeira e PRISCILLA DAMÁZIA
ISIDORO, brasileira, solteira, esteticista, natural de Ouro Preto-MG,
onde reside, nascida a 11/11/88, filha
de Geraldo Magela Isidoro e Geralda
Damazia da Silva Isidoro;
ISRAEL TEIXEIRA LOPES, brasileiro, solteiro, comerciante, natural de
Ouro Preto-MG, nascido a 11/01/92,
filho de Vicente Fontes Lopes e Maria José Teixeira Lopes e LILIANE
DA SILVA AMARAL, brasileira,
solteira, auxiliar de contabilidade,
natural de Ouro Preto-MG, nascida a
18/08/89, filha de Amauri Sebastião
do Amaral e Maria Aparecida da Silva
do Amaral; Ambos residentes neste
subdistrito;
ALBERTO HORTA DA SILVA, brasileiro, divorciado, eletricista, natural
de Itabira-MG, nascido a 01/01/79, filho de Carlos Roberto da Silva e Maria
Stela Matutina Macedo e GILMARA
DA SILVA MINEIRO, brasileira,
solteira, teóloga, natural de Ouro Preto-MG, nascida a 15/10/77, filha de
Gerson Carlos Mineiro e Léa Ferreira
da Silva Mineiro; Ambos residentes
neste subdistrito.
Apresentaram todos os documentos exigidos pelo art. 1525 do
CCB. Se alguém souber de algum
impedimento oponha-o legalmente.
Ouro Preto, 11 de Junho de 2019.
(a)Cássio Luiz de Lima
Oficial Titular
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FALECIMENTO

355

O

Jornal O LIBERAL se
solidariza com familiares
e amigos pelo falecimento no
dia 8 de junho de Sidnei Feres,
66 anos. Deixa viúva Nazaré
e os filhos Edgar e Fernando.
Sidnei era morador de Cachoeira do Campo, trabalhou
na antiga OPPS e era membro
do Lions Club de Cachoeira do
Campo. Seu legado de força e
determinação será lembrado
com muito carinho por todos
que o conheceram.

@evobikeshop
(31) 98433.0988

@evobikeshop

(31) 3553-2074

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

Ouça a Rádio

Ouça pela Internet
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Acompanhe o Jornalismo, às
7h30 e 12h, c/Michelle Borges
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HDTV É ISSO!
Todos os pacotes em
promoção. Consulte os
preços promocionais!!!
CONSULTE NOSSAS CONDIÇÕES

Consertamos TV's, controles remotos e vendemos controles novos

3551-6208

3551-6215

R. Inconfidentes, 334 - Barra - OURO PRETO
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CARTA AOS TEMPOS

Ensaio de futurologia I
Façamos coisa diferente desta vez. Em lugar do passado, por
vezes saudoso, e do presente, por vezes merecedor do esquecimento, ensaiemos um voo ao futuro nas asas da imaginação. Voltada a atenção para a realidade de trinta anos atrás, verifica-se que
então, nem de longe, se imaginava como seria o mundo de hoje.
Aproximava-se o fim do século, em contraste surpreendente com
o seu início, era também o fim do milênio, em contraste assombroso com o seu limiar, mas, como sempre, um olhar sobre o futuro,
ainda que não mui distante, seria mero exercício de adivinhação.
Não se trata de dizer, exatamente como será, porém apontar possibilidades, entre algumas variáveis, a partir de um ponto
considerado. Prever possibilidades a partir do que se conhece, na
atualidade, não é tão difícil como era há trinta anos. Tudo está a
apontar para tendências.
Antes que aloprados acusem que se quer bancar o Júlio Verne
do século 21, esclareça-se que acima daquele escritor talentoso
estava o iluminado, um ser dotado do poder de ver além do que
pode o homem comum, sem qualquer apoio na realidade então
conhecida. O que se tenta atualmente é apenas deduzir o que será a partir do que é ou está diante de nós. É questão de apenas
seguir as tendências. Quem aprecia um bom livro ou filme policial entende o que se quer dizer. A partir de simples detalhe despercebido por todos, exceto o policial arguto, desenvolve-se uma
investigação que leva à elucidação do crime, antes considerado
insolúvel. De dedução em dedução chega-se à conclusão!
Neste pequeno ensaio de futurologia é, mais ou menos, a mesma coisa. A partir do que se conhece deduz-se o que poderá vir a
ser. Se nos últimos anos houve grande transformação na comunicação, aproximando pessoas de ponto a ponto em qualquer parte
do planeta, um pouco à frente, no tempo, a grande virada poderá
ser no transporte, especialmente no de pessoas. O motor a explosão deverá ser, gradativamente, deixado de lado. O veículo elétrico começa a ocupar espaço, podendo ser seguido pelo movido a
ar comprimido, já existente, porém mantido em suspenso, além de
outros em desenvolvimento ou que podem ser criados. Contudo, a
atenção à propulsão, questão muito importante diante dos cuidados com o meio ambiente, terá como foco, não menos importante, a questão da segurança da pessoa humana. Finalmente, não
somente comodidade e mobilidade, mas também segurança de
fato será questão fundamental no desenvolvimento e fabricação
dos veículos que, entre outros dispositivos de segurança, serão
dotados de um que impeça colisão; detectado um objeto à frente,
a velocidade é reduzida, gradativamente, a partir de determinada
distância, até parar completamente, atingida a distância mínima.
Tal tecnologia já existe; necessita, entretanto, ser adaptada para
aplicação em veículos rodoviários. A necessidade do condutor será reduzida, gradativamente, até ser dispensado em definitivo.
Mas, para que se reduza ao mínimo o número de acidentes
e, consequentemente, de vítimas, outro fator, no deslocamento,
deverá receber cuidados especiais. São as vias de trânsito, especialmente as de maior volume. Elas se tornarão inteligentes,
mediante implantação de sistema automatizado de controle, em
toda sua extensão, sob a pavimentação ou calçamento e nas laterais. Como consequência, em nome da segurança e da ordem nas
grandes cidades, o condutor perderá a autonomia, ficando sujeito
ao sistema. Ainda com relação aos mesmos fatores, nas grandes
cidades, poderá ser proibido o tráfego de veículos particulares, dividindo-se o transporte público em duas modalidades: o coletivo e
o individual (até cinco pessoas), ambos totalmente automatizados
e sincronizados com as vias inteligentes. Como não haverá disputa pelo tempo mediante manipulação da velocidade, o cidadão
terá que aprender a administrar o próprio tempo, porque uma vez
embarcado não terá como fugir ao controle. Se embarcar atrasado, chegará atrasado ao destino. Com autonomia, no trânsito das
grandes cidades, somente veículos de serviços essenciais e de
urgência como ambulâncias, viaturas policiais e de bombeiros.
Veículo particular somente para deslocamento a outra cidade não
conectada ao sistema, observando-se que ao trafegar por autovia
(via inteligente) de longo percurso estará sujeito ao mesmo controle eletrônico de segurança.
Ressalte-se mais uma vez, que se trabalha com possibilidades entre outras aqui não aventadas, mas sempre com base em
conhecimentos e recursos tecnológicos atuais. Só o tempo dirá
quanto há de acerto e desacerto nessas especulações!
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Aposentados por invalidez serão
prejudicados pela reforma da Previdência
Se a reforma da Previdência
Social proposta pelo governo do
presidente Jair Bolsonaro (PSL) for
aprovada como está no Congresso,
o trabalhador que ficar incapaz de
exercer atividade remunerada receberá um valor menor de aposentadoria por invalidez, medida muito
questionável.
Isso é um reflexo de algo muito comum, quando governos propõem reformas. A equipe responsável quase sempre considera todos
os aspectos econômicos envolvidos
– o importante é gastar menos – e
ignora os aspectos sociais.
Um exemplo recente é a controversa reforma trabalhista, aprovada há pouco mais de um ano. Um
dos pontos da proposta admitia que
trabalhadoras gestantes exercessem
atividades consideradas insalubres
em grau médio ou mínimo e que
lactantes desempenhassem atividades insalubres em qualquer grau. A
norma era absurda e, felizmente, foi
retirada pelo ministro Alexandre de

Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF).
Hoje, um aposentado por invalidez que contribuiu por 20 anos recebe 100% da média salarial. Para
essas pessoas, nada muda. A regra
nova valerá apenas para os novos
beneficiários. Após a aprovação da
reforma, eles terão direito a apenas
60% da média, somando 2% para
cada ano de contribuição que exceder os 20 anos de contribuição.
Essa regra não se aplica a acidentes
de trabalho. Neste caso, o segurado
tem direito a 100% da média.
Compreendo que uma reforma
que visa, pelo menos em teoria,
economia de R$ 1,2 trilhão precisa fazer cortes em diversas áreas,
mas a equipe econômica chefiada
pelo ministro da Economia, Paulo
Guedes, também deveria considerar que em alguns casos é preciso
abrir exceções.
Ficar inválido é um baque na
vida de qualquer pessoa. Há, aspectos de saúde envolvidos, física

e emocionalmente falando. Em paralelo, surge a necessidade de custear tratamentos, também físicos e
emocionais. Dependendo do tipo
de invalidez, adaptações precisam
ser feitas (reformas e adaptações
dentro e fora de casa). Tudo isso
tem custo, mas como manter uma
vida digna quando o governo propõe cortar em 40% a média salarial
base do benefício ao qual ele teria
direito?
O trabalhador vê-se desamparado logo quando mais precisa fazer uso da Previdência para a qual
contribuiu mensalmente ao longo
de toda sua vida de trabalho. Com
a discussão da pauta no Congresso, senadores e deputados federais
terão a oportunidade de retirar essa
excrecência do projeto. Espero que
o Parlamento, pelo menos desta
vez, considere além dos aspectos
financeiros e perceba o quão injusto é esse corte. *Presidente da Confederação Nacional dos Servidores
Públicos (CNSP - www.cnsp.org.br)

Prefeituras de Ouro Preto e Mariana
anunciam parcerias em obras de
saneamento e descarte do lixo
Os prefeitos de Ouro Preto e
Mariana, Júlio Pimenta e Duarte
Júnior, respectivamente, anunciaram durante a visita as obras do
Centro de Eventos de Ouro Preto,
na terça-feira (11) que estudam
parcerias para as obras de saneamento básico e descarte do lixo.
Em Mariana, as obras de esgotamento sanitário já estão adiantadas com a colocação de interceptores e tratamento de esgoto. “A conclusão das obras de esgoto já estão
em fase adiantada. Nós acabamos
de definir o terreno onde será realizado o tratamento de rede e esgoto
e passamos para o processo executivo, pois a licitação tem que ser
feita de forma global. A intenção é
que já no segundo semestre deste
ano, as obras já tenham sido iniciadas em determinados bairros da cidade”, pontuou Duarte. Ele ainda
destacou que os recursos das obras
vieram após a tragédia da Samarco, e que houve uma tentativa de
incluir Ouro Preto. “Nós entendemos que Ouro Preto também foi
afetada. Mas agora é importante
que o Júlio busque os recursos necessários, porque Mariana vai sim
fazer o seu tratamento. Mas é imprescindível para a revitalização
da Bacia do Ribeirão do Carmo,
que Ouro Preto também busque
recursos e parcerias”, explicou
Duarte.
Segundo Júlio Pimenta, as
obras de saneamento da cidade
devem ser iniciadas em breve,
após a concessão dos serviços de
saneamento básico. “Nós estamos,
juntamente com o prefeito de Mariana, tentando resolver problemas
históricos da região. Todo esgoto
das casas de Ouro Preto vai para
córrego e depois para o Ribeirão
do Carmo. Juntos, nós queremos
tratar o esgoto e assim despoluir os

córregos e o rio. Com a concessão
dos serviços, isso será possível em
breve”, completou Júlio Pimenta.
Outro serviço que os prefeitos estudam parceria é o descarte
de lixo. Em Mariana, a Fundação
Renova será responsável pela
readequação do aterro sanitário,
mas o prefeito Duarte Júnior ressalta que estuda outra forma de
descarte, com o investimento em
usinas. Para Júlio Pimenta, “nesse
ponto, Ouro Preto saiu na frente e
percebemos a importância de firmarmos parcerias com a prefeitura daqui, pois entendemos que a

melhor forma de protegermos o
nosso meio ambiente se dá através de atitudes ecologicamente
corretas, como a queima responsável de resíduos, por exemplo,”
ressalta Duarte. “Temos que dar
o tratamento correto para o lixo,
pois enterrar pode contaminar o
lençol freático, trazendo prejuízo
ao meio ambiente. Então estamos
buscando uma parceria para que
possamos implantar a tão sonhada
usina de lixo, que vai contemplar
os dois municípios. Hoje, juntos,
produzimos mais de 100 toneladas
de lixo por dia”, esclarece.
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Legislativo ouro-pretano
solicita sinalização para
impedir acesso de
banhistas na Estação
de Água do Itacolomi
A Câmara de Vereadores de Ouro Preto realizou, nesta quinta-feira (06), a sua 32ª Reunião Ordinária de 2019, em que foram
aprovadas quatro indicações, uma Moção de Aplauso, uma representação e cinco requerimentos. Além disso, um projeto de resolução foi distribuído às comissões. Entre os documentos apresentados pelos edis, estava a representação 75/2019, feita pelo vereador
Marquinho do Esporte (SD), solicitando reforma nas cercas entorno da Estação de Água do Itacolomi.
De acordo com Maquinho do Esporte, não há nenhuma sinalização que proíba o acesso de pessoas ao local, já que as cercas
estão danificadas, assim como as placas. “Fizemos uma visita à
Estação e nos deparamos com pessoas tomando banho. Sabemos
que aquela água chega em muitas casas. Temos relatos de que há
pessoas que levam até animais para dar banho. Estou pedindo um
novo cercamento do local e que criem uma nova placa, e que ela
seja fixada na entrada da Estação para coibir as pessoas. No meu
ponto de vista, nem precisaria de uma cerca porque isso é questão
de educação. Água é saúde pública e precisamos que ela chegue
com qualidade às nossas casas. Espero que a Secretaria competente
tome as providências devidas”, disse.
Para o vereador Alysson Gugu (Cidadania), além das placas e
do novo cercamento, é necessário a conscientização da população.
“É preciso, primeiro, que a comunidade que está utilizando aquela
água para banho e limpeza de animais, como foi dito pelo vereador Marquinho que esteve lá e presenciou essas cenas, entenda que
aquela água é utilizada para consumo humano. Vários estudantes
frequentam o local em época de temperaturas elevadas, mas Ouro Preto tem a Cachoeira das Andorinhas, o Parque do Itacolomi,
entre outras cachoeiras e lugares próprios para banho. A Estação
é um local de acesso proibido e a água tratada no local deve ser
preservada”, ressaltou.
Equipe do CRAS apresenta projetos do
Movimento Ouro Preto Social
O diretor do Centro de Referência de Assistência Social (Cras)
dos bairros Alto da Cruz e do São Cristóvão, Matheus Levy Alves
Pontelo, participou da Tribuna Livre durante a Reunião Ordinária.
O objetivo foi apresentar o Movimento Social Ouro Preto, criado
em 2018. O Movimento possui 11 projetos e conta com a participação de 550 membros voluntários, entre ouro-pretanos e republicanos.
“Viemos lançar dois projetos inéditos. Um deles é a Horta Comunitária, que funcionará na nova sede do Cras Alto da Cruz, na
antiga casa de reciclagem de Ouro Preto. As atividades serão desenvolvidas junto com os moradores do Padre Faria, integrada ao
Caminho da Fábrica. O objetivo é que a própria comunidade faça
o plantio e cultivo da horta. Outro lançamento é o Cras Constrói,
que será desenvolvido nas sedes do Alto da Cruz e São Cristóvão,
primeiramente”, explicou.
Ainda de acordo com Matheus, “vamos recolher sobra de material de construção doado pela população. Já temos um carro da
Prefeitura atendendo essas demandas. Os técnicos, que já são preparados para esse tipo de trabalho de cunho assistencial, farão a triagem
para destinar o material doado. Em seguida, faremos um pré-projeto
básico para realizar pequenos reparos nas casas escolhidas. Além
disso, buscaremos na própria comunidade, pessoas que possam contribuir, de forma voluntária, para realizar esses reparos”.
Fazem parte do Movimento Ouro Preto Social: Centro Cultural da Piedade; Espanhol no Cras, República Solidária, Costura para o Lar São Vicente de Paula, Karatê Do, Circo no Cras, Conviver,
Expressão Corporal no Auta de Souza, Armário Solidário, Horta
Comunitária e Cras Constrói.
Mais informações pelos telefones 3551-0581, no Cras São
Cristóvão, e 3551-1509, no Cras Alto da Cruz.
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Municípios cobram urgência
nas obras da BR-040
Durante o encontro das associações microrregionais de municípios da Mantiqueira, das Vertentes
e do Alto Paraopeba, realizado em
Queluzito, MG, em maio, foi entregue ao presidente da Amalpa, Célio
Pereira de Souza, um documento
que reivindica soluções urgentes
para a rodovia BR-040.
Elaborado conjuntamente por
várias cidades, o documento sugere
que seja realizada com urgência as
obras na rodovia, de forma a que ela
cumpra sua função de proporcionar
desenvolvimento econômico aos
municípios, garantindo segurança
para todos que a utilizam.
Espera-se que a Amalpa, a Associação dos Municípios do Alto
Paraopeba, como entidade salvaguarda das demandas dos municípios da região, encaminhe prontamente o documento aos órgãos e
instituições responsáveis, uma vez
que diversos problemas no trajeto
têm causado transtornos imensos
para aqueles utilizam a rodovia
BR-040.

Reunião dos secretários de desenvolvimento econômico da região e
representante do Sebrae para viabilizar novas parcerias

Felipe Guerra, secretário de
Turismo, Indústria e Comércio de
Ouro Preto, tem participado de reuniões periódicas com secretários
de desenvolvimento econômico de
outros municípios da região: “esta
é uma das primeiras ações conjuntas e prioritárias, pois são várias
cidades envolvidas neste pedido

encaminhado à Amalpa”, disse o
secretário. De acordo com ele, outras questões têm sido discutidas e
deverão ser apresentadas também
à Associação em breve, como a revitalização da linha férrea que liga
Belo Horizonte a Ouro Preto e Mariana e estudos para implantação de
um aeroporto na região.

Talentos e sentimentos revelados no
‘Festival Todos os Sons’, em Ouro Preto

Aconteceu em Ouro Preto, em
grande estilo, o ‘Festival Todos os
Sons’, uma realização da gravadora
Ultra Music, do grupo UN Music,
patrocínio da Oi, por intermédio da
Lei de Incentivo à Cultura do Governo do Estado de Minas Gerais, e
apoio da Prefeitura de Ouro Preto.
O cenário setecentista do Largo
do Rosário tornou-se palco de oportunidades para cantores, intérpretes
e compositores dos mais variados
estilos musicais. Ao longo de todo o
processo, foram cerca de 500 músicas inscritas. Após um árduo e meticuloso trabalho, os jurados Alexandre
Kassin, Iuri Freiberger e Barral Lima,
que também assina a idealização e
produção do festival, selecionaram
dez canções para a apresentação final. E os artistas e bandas finalistas
do ‘Todos os Sons’ que ascenderam
ao palco no encerramento da grande
festa, no dia 9 de junho, foram: Andrea Bazan, Luiza Gaião, Manu Dias,
O Tarot, Sara Não Tem Nome, Dolores 602, Mordomo, Felipe D'Angelo,
BAKA e Neghaum.
No palco do Rosário, mais um
desafio para os competentes e respeitados profissionais encarregados de
julgar o potencial das canções apresentadas e selecionar, ao vivo, os vencedores da primeira edição do festival
da canção de Ouro Preto. Após rigorosa análise e debate entre os jurados,
o resultado oficial foi anunciado. “Mi

Ane Souz

Lado Pampeano”, de Andrea Bazan,
ficou em terceiro lugar, e “DejáVu”,
da banda Sara Não Tem Nome, em
segundo. Mas quem faturou mesmo
o primeiríssimo lugar no ‘Festival
Todos os Sons’ edição 2019 foi o Hip-hop do intérprete Neghaum, e sua
música “Na Fé”.
Visivelmente emocionada, a argentina Andrea Bazan, que há dez
anos é moradora do distrito de Santo
Antônio do Leite, celebrou a conquista, elogiou a iniciativa do festival
“em apostar na cultura" e declarou
sua felicidade, também, “por fazer
parte dessa cidade, que é meu segundo lar no mundo”. Além dela, a cantora e compositora Luiza Gaião, que
levou o ‘Prêmio Melhor Letra’ com

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

a canção “Pacífico”, também sustenta raízes em Ouro Preto. Já o Prêmio
de ‘Melhor Intérprete’ foi para grupo
Tarot, com a música “Certezas Supostas".
Para o momento da entrega das
premiações, a produção do Festival
chamou ao palco autoridades locais,
os secretários Felipe Guerra (Turismo, Indústria e Comércio) e Zaqueu
Astoni (Cultura e Patrimônio). Já o
Neghaum, grande vencedor da rodada, recebeu o troféu das mãos do
prefeito Júlio Pimenta.
Para fechar a festa, subiu ao palco o famigerado Lô Borges, ícone do
‘Clube da Esquina’, representante
voraz do maior, porventura o único,
movimento musical genuinamente
mineiro. Como nos áureos tempos
dos bons festivais da música brasileira, o enorme público que ocupou a
ladeira, situada entre igreja e casarios,
cantou junto com ele, claramente encantada, as canções atemporais que,
assim como a cidade de Ouro Preto,
integram o conjunto de histórias e
memórias da nossa Minas Gerais.
Ao testemunhar aquele momento
de sonoridades plenas, de lembranças
invadindo a alma, ouso não resistir e
registrar, nessa matéria, o que me foi
revelado ali, no fechamento do ‘Todos os Sons’, no Rosário : ao “ouvi-Lô” de novo, ficou claro que nem só
os sonhos não envelhecem. Os Borges também não.
Por Victor Stutz (escritor e jornalista)

De 3ª a domingo,
com churrasco
sábado e
domingo

Restaurante e Churrascaria PEDROSA
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R. Padre Rolim, 1470
São Cristóvão - OURO PRETO

Fundação Renova:
Até quando Ouro Preto
vai ficar de fora?

O vereador Chiquinho de Assis (PV) está convidando a Fundação Renova,
mais uma vez, para que a instituição compareça até à Câmara de Ouro Preto. O
vereador deseja entender os motivos de Ouro Preto continuar não sendo contemplada pelos programas sócio econômicos previstos no TTAC (Termo de Transação e Ajustamento de Conduta entre União/Estados de MG e ES/Samarco/Vale/
BHP) uma vez que existe Nota Técnica publicada assegurando que a cidade
seja atendida pelos Programas de Recuperação e Diversificação da Economia
Regional e de Estímulo à Contratação Local.
“É um compromisso do Partido Verde a luta para a inclusão de Ouro Preto
como cidade atingida pela tragédia em Bento Rodrigues e cumprimento das determinações que destinam obrigações com nossa cidade e população.
Eu já cansei de falar e falar na época do governo de Zé Leandro, nós fomos
atingidos sim pela tragédia de Bento. Nós não estamos ao longo da calha do Rio
Doce, mas as operações da Samarco eram no município de Ouro Preto, eram
em terras ouro-pretanas. Nós tivemos nossa economia massacrada, nossa receita
caindo, os nossos moradores demitidos, uma depressão social acontecendo de
forma muito clara em nossa cidade. E o que sobrou para Ouro Preto? O que
sobrou para nosso povo? O que sobrou para nossos comerciantes? Para nossos
trabalhadores? Negativas e portas fechadas. Nós tivemos as costas viradas pela
Renova, que não aceitou um documento oficial tratado dentro do Comitê Interfederativo (CIF) com anuência do Ibama, que é quem coordena essa história
toda, com presença da justiça, com presença dos municípios representados.
Até hoje Ouro Preto não teve nenhuma resposta da Fundação Renova, então, peço empenho político para que nós possamos trazer a instituição à Casa e
esclarecer o porquê do descaso conosco, o porquê da omissão, o por que nosso
povo ter que ficar se humilhando para tentar trabalho na Samarco e na Vale. O
porque de nossos comerciantes não poderem prestar serviços e vender para a
Fundação Renova. Milhões e milhões e milhões já foram investidos nessa história, tanto que está prestes a iniciar uma CPI com relação a Fundação Renova na
Assembleia Legislativa de Minas Gerais.
E aí, vamos fazer o quê? A Renova tem que vir aqui nesse microfone, dar
explicações ao povo de Ouro Preto. Por que esse dinheiro todo que está sendo
usado pela fundação é um dinheiro para fazer compensação por um crime ambiental, pela maior tragédia ambiental do Planeta, que aconteceu de novo em
Brumadinho e está prestes a ocorrer em Barão de Cocais, que pode acontecer
em Antônio Pereira. A situação é muito séria. É preciso trazer a verdade para
a população com transparência pelos microfones e pela transmissão da Casa”.

A

Santa Casa da Misericórdia de Ouro Preto lança este ano um evento
beneficente através do Setor de Projetos e Doações: I Tropeiro beneficente em prol da Santa Casa de Ouro Preto. O I Tropeiro Beneficente
acontecerá no dia 07 de Julho de 2019, na Sede do Clube Renascer, à partir
das 11h, com previsão de término às 14 horas. Haverá entretenimento com
música e show de prêmios. Serão disponibilizados marmitex, para quem
não puder ficar no evento. Toda a renda será destinada para ajudar na obra
de ampliação de mais quatro leitos para a Unidade de Terapia Intensiva
(UTI). Confira os pontos de vendas: Santa Casa da Misericórdia de Ouro
Preto (Setor de Projetos e Doações) ou ACEOP (Centro). Garanta o seu
feijão tropeiro pelo valor de R$ 10,00 (dez reais).
Márcio Luiz

A

N

os dias 21, 22 e 23 de junho de
2019, de sexta à domingo, de
12h às 20h, a comunidade de São
Bartolomeu aguarda você, sua família e amigos para apreciarem a gastronomia mineira, cozinha rica e cheia
de história. Os participantes poderão
vivenciar os sabores da cozinha tradicional que vem do quintal das vovós
da nossa terra como umbigo de banana, língua de boi, músculo ao molho
de vinho, moela ao molho com polenta frita, linguiça artesanal, dobradinha, entre muitos outros pratos. A
programação conta com músicas ao
vivo, pop rock, forró, samba, voz e
violão, além de oficinas gastronômicas, uma de massa fresca e outra de
comidinhas saudáveis para o público
infantil. O evento terá atrações especialmente pensadas para a criançada,
como teatros e gincana. Todas as atrações acontecerão na Rua do Carmo,
em São Bartolomeu.

Pesquisas da UFOP indicam diferentes
maneiras de aproveitar os rejeitos da mineração
As pesquisas do Laboratório de
Materiais de Construção Civil (lmc²)
da Universidade Federal de Ouro Preto
mostram as possibilidades de aproveitamento dos rejeitos da mineração como materiais para os setores da construção civil e de infraestrutura. Entre os
materiais estudados, foram encontradas
duas rotas de processamento que podem ser utilizadas em diversas aplicações para soluções de aproveitamento
dos rejeitos da mineração: uma consiste
no uso da lama de forma integral para a
confecção de produtos para as construções civil e pesada. A outra consiste da
separação a seco dos elementos contidos nos rejeitos, para que sejam destinados a fins mais específicos.
A extração do minério de ferro gera dois tipos diferentes de rejeitos: um
que resulta das operações de concen-

tração do minério e se apresenta sob a
forma de uma polpa que, geralmente, é
depositada em barragens. O outro é caracterizado por um material granulado,
conhecido como estéril, gerado a partir
da limpeza das camadas de acesso ao
subsolo para retirada do minério. Os
dois tipos de rejeitos podem ter utilidade em diversos setores. O coordenador
do laboratório, professor Ricardo Fiorotti, aponta que a pesquisa busca usar
o rejeito da forma mais natural possível,
de preferência em estado bruto, sem
processamento. “Se processo esse rejeito, incluo valor nele. Aí ele começa a
concorrer financeiramente com os materiais tradicionais”, esclarece.
De acordo com a pesquisa, entre
as constatações está a de que os índices de matérias tóxicas que poderiam
existir nos rejeitos apresentam-se como

A Associação das Repúblicas
Federais do Campus Universitário UFOP (Amorecu) convida
para mais uma Festa Junina
do Morro. A festa acontecerá
no sábado (15) a partir das 19h.
Terá barraca de caldos, churrasquinho, bebidas quentes,
doses, doces, brincadeiras,
entre outras. Será montada uma
grande fogueira e show com
a banda Pavil de Lamparina.
O evento irá acontecer na Rua
Treze, no Morro do Cruzeiro
(ao lado da entrada lateral da
UFOP). A entrada é franca, mas
os organizadores pedem a colaboração de 1kg de alimento não
perecível e agasalho, que serão
doados a pessoas carentes.

irrelevantes. Isso faz com que, na composição final dos produtos obtidos do
aproveitamento, a lama seja considerada com menor potencial nocivo que
o cimento, por exemplo. Os principais
elementos componentes dos rejeitos
são a alumina, o ferro, o quartzo e a
sílica. Segundo Ricardo, se o rejeito
for cedido a custo zero, cada peça pré-fabricada industrialmente ficaria 25%
mais barata que as convencionais, com
a mesma competência e durabilidade.
As possibilidades de reaproveitamento estão relacionadas com a construção civil, no concreto, na argamassa,
nos blocos, na cerâmica, em azulejos
hidráulicos e substituindo a brita, por
exemplo, e na infraestrutura de rodovias, na fundação de estradas, reforçando as camadas que vão embaixo do
asfalto.

Márcio Luiz

D

52ª edição do Festival de Inverno será realizada em Ouro
Preto, Mariana e João Monlevade
entre os dias 6 e 21 de julho de
2019. Neste ano, o Festival fará
uma homenagem às Cavalhadas de
Amarantina, registradas em 2011
como patrimônio cultural de Ouro
Preto. O objetivo do evento é provocar diálogos com os sertões das
Gerais e evidenciar o modo de vida
sertanejo. Na oportunidade, também será comemorado o aniversário de 50 anos da Universidade
Federal de Ouro Preto, que desde
2004 é a responsável pela realização do Festival. A temática vai
orientar a programação do evento,
que contará com apresentações
musicais e cênicas, mostras, intervenções, exposições, debates e
palestras selecionados pelas curadorias específicas. A programação
será realizada em espaços públicos, centros culturais, espaços não
convencionais, bairros e distritos
da região de Ouro Preto, Mariana e
João Monlevade, em Minas Gerais.
Mais detalhes em www.ufop.br

entro da programação dos 50 anos da UFOP, a Universidade realiza um
Concurso de Redação com o tema "A UFOP e minha comunidade".
Além de comemorar o cinquentenário da Instituição, o concurso tem como
objetivo estimular a escrita dos alunos e aproximar a UFOP das comunidades. A participação é gratuita e direcionada aos alunos do 9º ano do Ensino
Fundamental das escolas públicas e privadas de Ouro Preto, Mariana e João
Monlevade. Os textos deverão ser entregues até 30 de agosto. As redações
serão avaliadas até 16 de outubro e os resultados divulgados em 21 de outubro. Para conhecer todas as regras do concurso, acesse www.ufop.br

-feira, 14 de junho/2019
O LIBERAL Ed.1343 - SextaOURO
PRETO
www.jornaloliberal.net

Campeonato Brasileiro de Trampolim
agita a cidade no final de semana
O Campeonato Brasileiro Caixa de Trampolim por Idade será
realizado entre os dias 12 a 16 de
junho, aqui na cidade de Ouro Preto. O local das provas será no Ginásio da Escola de Educação Física
da Universidade Federal de Ouro
Preto (EEFUFOP).
A competição só começa a ser
realizada no dia 14 (sexta-feira)
mas até lá já estão sendo feitos os
treinamentos. Para quem quiser
acompanhar, é só ir ao ginásio. A
entrada é gratuita.
Ao todo serão 120 atletas participantes, divididos entre 12 clubes
de cinco estados do país. São eles:
Club Athlético Paulistano (SP), Colégio Academia (MG), CWB (RJ),
FLIP (ES), Instituto Trampolim
(MG), Minas Tênis Clube (MG),
Prefeitura de Contagem (MG), Prefeitura de Itabira (MG), Prefeitura
de Pinheiral (RJ), Prefeitura de Piraí (RJ), Prefeitura de Volta Redonda (RJ) e Univates (RS).
O Campeonato Brasileiro servirá para a Confederação Brasileira
de Ginástica (CBG) realizar a seletiva que definirá a Seleção Brasileira para o Campeonato Sul-Americano que será realizado em Paipa,
na Colômbia, de 3 a 9 de setembro,
e para o Mundial de Tóquio, no Japão, de 2 a 9 de dezembro.
Em fala para o site da CBG,
Tatiana Figueiredo, treinadora e
coordenadora das Seleções de Gi-

Vitória Fotos

Campeonato Estadual de Ginástica de Trampolim também
aconteceu em Ouro Preto no início de junho

nástica de Trampolim, disse que
“o Brasileiro é muito importante
porque engloba todas as categorias,
desde o pré-infantil até a categoria
adulta. Temos a oportunidade de
avaliar o desenvolvimento técnico
dos atletas”.
Já Katya Mourthé, presidente
da Federação Mineira de Ginástica (FMG), também em fala para
a CBG, menciona que “o campeonato foi preparado com muito
Anúncios
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carinho e com toda a atenção que
os participantes merecem. Temos
atuado bastante para a evolução
técnica e alta performance dos
nossos ginastas”.
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Andamento da
CPI das Barragens
Em fevereiro, o Vereador Geraldo Mendes entrou com um
requerimento na Câmara Municipal, pedindo abertura de Comissão Parlamentar de Inquérito para
apurar a ausência de transparência
das empresas mineradoras, sobre
condições de segurança de suas
barragens.
Em seguida, foi concedido parecer jurídico favorável sobre a admissibilidade da instauração da CPI. Ato
contínuo, o presidente da Câmara,
seguindo o que dispõe o Regimento
Interno, no dia 25 de maio, baixou
Portaria nomeando os membros da
CPI, atendendo indicação dos blocos partidários, sendo eles: Vereador
Geraldo Mendes, Chiquinho de Assis e Luiz do Morro.
Para Geraldo Mendes: “O pedido da CPI das Barragens, foi dado

como algo necessário à comunidade ouro-pretana, visto que, em Ouro Preto existem 33 barragens e são
praticamente nulas as informações
sobre elas, nem ao menos se tem os
dados sobre quais áreas possivelmente seriam afetadas, no caso de
um rompimento dessas barragens.
Isso é gravíssimo, e vejo como responsabilidade do Vereador a fiscalização direta dessas empresas, para
que a população possa ser informada e orientada”.
O próximo passo será a realização de uma reunião entre os três
membros nomeados, para que se
possa eleger o presidente, vice e o
relator da CPI, e assim começar os
trabalhos de apuração de informações, sobre as condições de segurança das barragens.

DizEnrola apresenta
novo formato na
Praça Gomes Freire
Em novo formato, o projeto DizEnrola da Secretaria de Desenvolvimento Social e Cidadania desembarcou na Praça Gomes Freire, na tarde de domingo passado. Buscando valorizar artistas locais,
a sexta edição do projeto itinerante contou com grande número de
apresentações musicais, dos mais variados estilos.
O músico, Victor Samuel, primeiro a subir ao palco, ressaltou o
incentivo do projeto as pratas da casa. “É importante termos iniciativas como essa, que valorizam os músicos locais. Muito obrigado
pela oportunidade de vir aqui e mostrar o meu trabalho”, pontuou.
Participando do evento, o secretário de Desenvolvimento Social e Cidadania, Juliano Barbosa, afirmou que o projeto passa por
uma reestruturação que visa atrair ainda mais público. “Estamos
avaliando como vai ser o retorno da população diante desse novo
formato. Sempre buscamos ouvir as sugestões e entender os anseios dos participantes”, afirmou.
O projeto – O DizEnrola é um projeto da Prefeitura de Mariana que busca criar um canal de comunicação direta entre os jovens
e a sociedade. A proposta é ouvir a população e entender seus pontos de vistas em todos os aspectos da vida.
Pedro Ferreira
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Prefeitura de Mariana esclarece atual
situação estrutural do viaduto de acesso
ao distrito de Passagem de Mariana
Nesta semana foram ventiladas nas redes sociais relatos de
problemas estruturais na ponte que
dá acesso ao distrito de Passagem
de Mariana. O local, que faz parte
das vias urbanas de responsabilidade do Estado (DEER-MG), vem
sendo acompanhado pelo município, desde a emissão do último
laudo, em 2018, após recomendação do Ministério Público.

A partir da veiculação do vídeo, sentindo a preocupação da
população, a Secretaria de Obras
e Gestão Urbana solicitou a sua
equipe técnica mais uma vistoria
para determinar a atual situação da
ponte. Em uma primeira análise
não foi observada nenhuma alteração em relação ao laudo emitido
em novembro de 2018.
Ainda de acordo com a Se-

cretaria, o engenheiro responsável
pela ponte, Antenor Brito, da 17º
Regional do DEER – MG, medidas de segurança já foram adotadas, como a limitação da carga em
24 toneladas.
Outro apontamento é em relação ao projeto de reforma do viaduto, que já está concluído e segundo
o DEER-MG, a licitação para as intervenções já estão em andamento.

Prefeito anuncia reajuste salarial
de 4% para servidores
O prefeito de Mariana, Duarte Júnior, anunciou na quarta-feira, 5, o
reajuste de 4% nos salários de todos servidores da Prefeitura de Mariana.
O Projeto de Lei que autoriza a medida foi aprovado por unanimidade em
sessão extraordinária na sexta-feira, 7, na Câmara de Mariana.
Segundo Duarte, o anúncio aconteceu após muitos encontros com os
vereadores da cidade. “Sabemos do tamanho do comprometimento dos
funcionários públicos. Eles estiveram ao nosso lado nos momentos mais
difíceis que a administração pública enfrentou. Por isso, temos conversado bastante com os vereadores para que pudéssemos ter a recomposição
salarial desses profissionais. Após muitas reuniões, chegou o momento!”,
disse.
Durante o pronunciamento, o prefeito deixou claro que a intenção é
que, com a volta da empresa Samarco, o município faça a recomposição
da perda salarial dos servidores nos últimos anos. Por fim, ainda durante
sua fala, o chefe do executivo anunciou o Projeto de Lei que eleva o nível
salarial dos cargos de Monitor de Creche e Monitor de Ensino Especial
para o mesmo patamar do cargo de Inspetor de Alunos. O Projeto também
foi aprovado na sessão extraordinária de sexta-feira, dia 7.
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Semana do Meio Ambiente
é comemorada em Mariana
Maratona Internacional
Chaoyang Estrada Real
movimenta Mariana, a
capital nacional do MTB

Em sua segunda edição na primaz de Minas a Maratona Internacional
Chaoyang Estrada Real foi um sucesso. De 6 a 9 de junho, a prova contou
com a participação de mais de 1.500 competidores de todos os cantos do
mundo, que deram um show de garra e adrenalina pelas trilhas e cenários
de nossa cidade.
Com uma grande estrutura montada na Mina Del Rey, a Maratona foi
aberta a todos os públicos e ofereceu opções de lojas de bicicletas, praça de
alimentação e área kids. Além disso, o evento teve como grande diferencial
a transmissão ao vivo realizada em parceria com a TV Alterosa/SBT. Toda
essa estrutura de ponta chamou a atenção também da comunidade que marcou presença no evento, como é o caso do marianense Franslei Leonel, que
participou pela primeira vez de uma competição de mountain bike e levou
toda sua família para prestigiar. “Faz quatro meses que eu comecei a pedalar,
estrear em uma competição na minha cidade natal é uma alegria. Foi uma
prova muito dura, mas muito sadia. A estrutura do evento está incrível, por
isso eu trouxe toda a minha família para torcer por mim e se divertir aqui
também”, destacou.
O prefeito Duarte Júnior, esteve presente na Chaoyang e ressaltou que
um evento grande como esse aquece a economia da cidade e movimenta
vários setores como o de turismo, hotelaria e o alimentício. “O poder público
acredita, mais do que nunca, no esporte como alternativa para diversificar
nossa economia. O público que vem ao município não fica apenas na área
da competição. Os visitantes se hospedam nos hotéis, lotam restaurantes e
consomem também no comércio local. Além disso, os turistas que vieram
para cá conhecem nossas belezas e sempre querem voltar.”, disse.
Um dos destaques da competição foi o prodígio marianense no mountain bike, Lázaro Moreira, com apenas 15 anos e muito talento, o atleta ficou
em 1º lugar na categoria juvenil e é uma promessa para modalidade. “A
prova foi bem dura, pois o percurso é longo e com muitas subidas, mas com
dedicação e garra consegui vencer mais essa. E ganhar uma prova importante dessa em minha cidade foi melhor ainda”, ressaltou.
Na categoria elite masculino, Daniel Grossi, Guilherme Muller, Leandro
Donizete ocuparam o 1º, 2º e 3º lugares, respectivamente. Já na feminina
tivemos em ordem, Raíza Goulão, Letícia Cândido e Viviane Favery. Todos
os atletas que completaram a prova receberam medalha.
A classificação completa de todas as categorias, você confere no site oficial da competição. A Maratona Internacional Chaoyang Estrada Real segue
agora para a cidade de Itabirito, entre os dias 21 e 22 de setembro.
Pedro Ferreira

Com o objetivo de promover
atividades de preservação do ecossistema, a Prefeitura de Mariana,
por meio da Secretária de Meio
Ambiente e Desenvolvimento
Sustentável, realizou a Semana do
Meio Ambiente com diversas ações
abertas à população e também em
algumas escolas do município.
Com início na terça-feira, 4, no
Centro de Convenções, o evento
começou com uma exposição de
Materiais Recicláveis, com a participação da Camar. A ação também
contou com a reprodução em miniatura do sistema de tratamento de
água, com representante do Saae.
Também durante a abertura, o
apicultor Gilder Alves realizou uma
exposição sobre a importância das
abelhas para a sobrevivência das
espécies. Em sua palestra, no evento, Gilder explicou os riscos para o
meio ambiente, com a redução do
número de abelhas. “O meio ambiente é importante para as abelhas,
por que nós precisamos da natureza, e abelha não gosta de um ambiente poluído. E dado a situação
que nós passamos hoje por conta da
mortandade das abelhas o que tem
sido comprovado é que sem abelhas, não vai existir alimento, por
isso temos que preservar o meio
ambiente”, pontuou.
Na quarta-feira, dia 5, que é
comemorado o Dia Mundial do
Meio Ambiente a Escola Municipal Wilson Pimenta, no Bairro Santo Antônio, recebeu no período da
manhã o filme “Wall- E”. O longa
conta a história de um robô que tem
a missão de limpar a Terra coberta
por lixo. A escolha do filme teve o
intuito de conscientizar os alunos
sobre a importância do descarte
correto do lixo para a preservação
do meio ambiente. Na ocasião, a
escola também recebeu o plantio de
mudas do projeto “Minhas Escola
Tem Jardim”.
Para o diretor da escola, Helerson Freitas, esse trabalho ajuda na
conscientização dos alunos sobre

a preservação do meio ambiente.
“Esse é um dia importante não só
para a escola, mas para todos. Hoje
estamos sofrendo as consequências
climáticas do mal comportamento
com o meio ambiente”, disse.
Além da Escola Wilson Pimenta, o Centro Municipal de Educação Infantil (CEMEI) Santo Antônio, também recebeu o filme e o
plantio de mudas. O encerramento
das atividades da semana do Meio
Ambiente foi na Escola Municipal
Sinhô Machado, no distrito de Santa Rita Durão, com a última exibição de “Wall-E”.
Ainda no dia do Meio Ambiente, na pista de caminhada Alameda
dos inconfidentes, ocorreu o plantio
de mudas de árvores, em parceira

com o Instituto Espinhaço e a Prefeitura Municipal de Mariana, que
deram início às atividades do projeto “Produtor de Águas de Mariana”. Iniciativa das duas instituições
que visa a revitalização das bacias
hidrográficas do município.
O Secretário de Meio Ambiente, Rodrigo Carneiro, referiu que o
dia dedicado ao Meio Ambiente é
muito importante para o município. “As atividades que aconteceram são fundamentais para continuar nosso trabalho. Além disso,
o plantio de mudas para dar início
às atividades do projeto “Produtor
de Águas” também tem um valor
muito significativo para todos nós”,
finalizou.
Dia do Meio Ambiente - Em
1972, durante a Conferência das
Nações Unidas sobre o Meio Ambiente Humano, em Estocolmo, a
Organização das Nações Unidas
(ONU) instituiu o Dia Mundial do
Meio Ambiente, que passou a ser
comemorado todo dia 5 de junho.
Essa data, que foi escolhida para
coincidir com a realização dessa
conferência, tem como objetivo
principal chamar a atenção de todas as esferas da população para
os problemas ambientais e para a
importância da preservação dos recursos naturais, que até então eram
considerados inesgotáveis.

Feira de Artesanato e Gastronomia
movimentará o final de semana em Mariana
Junho é o mês perfeito para caldos, músicas e todas aquelas tradições típicas de festas juninas. Pensando nisso, a
Secretaria de Cultura e Turismo realizará a Feira de Artesanato e Gastronomia com atrações que marcam esse período. O evento acontece nos dias 14 (hoje) e 15 de junho, na Rua Direita.
Além de ser uma opção de lazer e cultura para marianenses e turistas, a Feira é uma ação para que os artesãos
locais exponham seus trabalhos. Gisele Daman, artesã há 8 anos, afirma que o evento tem dado retorno. “Eu vivo de
artesanato e desde que comecei a participar dessas feiras tenho notado uma visibilidade maior para o meu trabalho. É
uma renda que nos ajuda muito, principalmente nesse momento de crise que vivenciamos”, disse.
Além das atrações culturais, que contam com shows de Trio Rabo de Olho e Toninho Batista e Vilma, o evento
terá comidas tradicionais, caldos, porções e bebidas. Na sexta-feira, 14, o evento começa às 18h, e no sábado, 15,
é a partir das 9h. A Feira de Artesanato e Gastronomia é uma realização da Prefeitura de Mariana em parceria com
Associações de Artesão da sede e de distritos, envolvendo uma média de 50 artesãos.
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PANORAMA

A

Câmara de Mariana realiza na terça-feira (18) a cerimônia de outorga do diploma de “Honra ao Mérito Quartel de Dragões da Vila de
Nossa Senhora do Carmo”. Na edição deste ano, a Câmara celebra os 10
anos de criação da comenda concedida pelo legislativo à Polícia Militar
de Minas Gerais, e os 300 anos da chegada das primeiras companhias de
Dragões, em 1719, à Vila de Nossa Senhora do Carmo, atual Mariana. O
evento acontecerá no Cine Teatro Municipal de Mariana, localizado à rua
Frei Durão, nº 22 – Centro.

Na reunião da segunda-feira (10) o novo comandante do 52º Batalhão da Polícia Militar, Tenente-Coronel Ademir Siqueira de Faria,
que assumiu a região em janeiro deste ano, se apresentou oficialmente aos edis e reforçou a importância do trabalho conjunto em
prol da diminuição constante dos índices de criminalidade.

Neste último sábado dia 08 de Junho, aconteceu o III Arraial Beneficente da Confraria Capim Canela com participação do cantor Leo
Nascimento. Os Confrades agradem a todos que foram e principalmente aos apoiadores. “Não precisamos de muitos, apenas uns
pelos outros”.

N

esta sexta-feira (14), acontece a terceira manifestação em favor da
educação em todo país. A chamada da greve geral envolve sindicatos,
entidades estudantis e movimentos sociais, que convidam toda população
para participar da manifestação. Na pauta está o protesto contra a Reforma
da Previdência, contra os cortes na educação e por mudanças na mineração. Em Ouro Preto, a concentração e a oficina de cartazes serão às 15h, na
Barra. A passeata tem início às 17h e na sequência, às 18h, será realizado
um Ato Cultural na Praça Tiradentes. Em Mariana, a concentração acontece no mesmo horário, no Terminal Turístico. A passeata também acontece
às 17h e em seguida o Ato Cultural, na Praça Gomes Freire.

A

HamTai realizou o VI Torneio
Mineiro de Kung Fu/Tai Chi
Chuan e Boxe Chinês em Passagem
de Mariana no domingo (9). O evento
aconteceu no Ginásio Poliesportivo e
reuniu mais de 100 atletas, de 10 delegações de várias cidades mineiras, que
disputaram nas modalidades: KungFu/
Wushu tradicional e moderno, Tai Chi
Chuan (com armas e mãos livres),
Cassetete e Boxe Chinês. A anfitriã e
co-organizadora, AHamTai, participou
com 14 atletas, somando 21 medalhas:
16 ouro, 4 prata e 1 bronze, além de 1 troféu de 3° lugar por equipe.

9

2ª etapa do Circuito Marianense de
Vôlei de Areia agita fim de semana
Não medindo esforços para
promover as mais variadas modalidades esportivas, a Prefeitura
de Mariana, em parceria com Associação Marianense de Voleibol
(AMV), realizou a 2ª etapa do
Circuito Marianense de Vôlei de
Areia neste fim de semana.
Ao todo, 24 duplas participaram do torneio, que contará com
mais duas etapas ao longo do ano
para o ranqueamento final, por
fim, a premiação dos vencedores.
Representando a AMV, Pablo Lucas, afirmou que a competição é
uma forma de fomentar o esporte
no município. “Esse evento é importante para incentivar a prática
da modalidade de areia em nossa
cidade. Queremos que cada vez
mais pessoas se juntem ao vôlei de
areia para que novas competições
aconteçam”, disse.
Para o prefeito, Duarte Júnior,
a realização da competição reforça
a preocupação do poder público
em promover a pluralidade esportiva. “É nossa preocupação apoiar
as mais diferentes modalidades
para assim despertar o interesse de
outras pessoas pelo esporte. Não
tenho dúvidas que o esporte vem
crescendo em no nosso município
e isso traz inúmeros benefícios para a cidade”, afirmou.
Os resultados da 2ª etapa do
Circuito Marianense de Vôlei de
Areia seguem abaixo:
Masculino:
1° Lugar: Pablo e Jonathan
Feijão
2° Lugar: Wellington e Wesley
3° Lugar: Túlio e Edivar
Feminino:
1° Lugar: Adriana e Lauriane
2° Lugar: Bruna e Bianka
3° Lugar: Lívia e Eliane

Pedro Ferreira

Pedro Ferreira

Retificação de 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 18:00 hs às 22h. Local Sesi Mariana situado à Rua Frei Durão, nº 22, Mariana - MG, Centro, CEP
35420-000. 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/. Mariana 31 de
maio 2019. Duarte Eustáquio Gonçalves Junior. Prefeito Municipal.

Circuito da Marcha traz grandes
artistas locais para agitar o evento
Nesta semana o Circuito da
Marcha chega com tudo em Mariana. Desde 12 até 16 de junho próximo teremos a 4ª Etapa do Circuito
da Marcha Mangalarga Marchador,
as feiras do pró-genética e pró-fêmea. Todo o evento acontece na
Mina del Rey.
Para deixar a energia do Circuito ainda melhor, o evento é palco de
diversos shows, com grandes artistas locais se apresentando. Confira
um pouco mais sobre cada cantor.
14/06 - Léo Caballero
Léo iniciou sua carreira por
influência de seu pai, que o levava
para tocar em festas desde os quatro
anos de idade.Tem como influên-

cias duplas sertanejas de renome,
como Milionário e José Rico, Tião
Carreiro e Pardinho, Chitãozinho e
Xororó. Em 2010, após se mudar
para Viçosa, formou uma dupla
com Luiz Henrique do Nascimento, grande amigo. Após cinco anos
de parceria, Léo voltou para Mariana e criou o melhor boteco sertanejo do brasil, O Boteco do Léo.
15/06 - Marcelo Oliveira
Iniciou na música aos 7 anos
de idade em conjunto com seu pai,
cantando em festas. Com 10 anos
ganhou seu 1º violão, que foi presente do seu pai, o seu maior incentivador. Em 2006, formou dupla com seu amigo Dalyson e logo

Audiência Pública marca abertura do processo de revisão do
Plano Diretor e elaboração do Plano Municipal de Mobilidade
A Prefeitura de Mariana convida toda a população para a Audiência
Pública de abertura do processo de revisão do Plano Diretor e elaboração do Plano de Mobilidade de Mariana. A Audiência acontece no dia 17
de junho, segunda-feira, das 19h às 21h, no SESI.
O Plano Diretor é uma importante lei municipal que orienta o processo de desenvolvimento e expansão urbana em todo o território do
município. O Plano de Mobilidade deve ser integrado e compatível ao
Plano Diretor, objetivando o planejamento e a integração entre os diferentes modos de transporte, bem como a ampliação da acessibilidade e
a mobilidade de pessoas e mercadorias na cidade.
Nesse primeiro momento estão previstas etapas de elaboração de
diagnóstico e propostas para subsidiar a consolidação final do projeto

de lei do Plano Diretor e do Plano de Mobilidade. Ao longo do trabalho
serão realizadas diversas oficinas e audiências públicas para viabilizar a
participação popular. Além disso, será formado um Núcleo Gestor composto por representantes do poder público e da sociedade civil, a serem
eleitos na Audiência Pública de abertura do processo. É importante que
a população da sede e dos distritos compareça à Audiência, não somente para se informar sobre como se dará o trabalho como também
para eleger seus representantes para o Núcleo Gestor.
Ao final do processo, após ser discutido na Audiência Pública final, o
projeto de lei de revisão do Plano Diretor será encaminhado para aprovação na Câmara Municipal de Mariana. Compareça e fique sabendo
como participar desse processo que vai definir a cidade que queremos.

despertaram o interesse de diversos festivais e bares e participando
da gravação do programa Fogão &
Viola, que revelou grandes nomes
da música sertaneja, como Paula
Fernandes e César Menotti & Fabiano. A partir de 2010 se lançou
em carreira solo e já gravou cd,
"Vagabundo Cachaceiro" e dvd ao
vivo.
16/06 - Bruno Martins
Com mais de dez anos de carreira e trazendo em sua bagagem
influência como, Zezé de Camargo e Luciano, Leandro e Leonardo, Bruno Martins tem o sertanejo
correndo por suas veias. O cantor
formou sua primeira banda com
apenas 15 anos, mas começou
a ganhar notoriedade a partir de
2012, quando se apresentou em
grandes eventos, como a Expo
Mariana.
PROGRAMAÇÃO
Sexta-feira (14/06)
10h - Circuito da Marcha;
20h - Léo Caballero
Sábado (15/06)
10h - Circuito da Marcha
20h - Marcelo Oliveira
Domingo (16/06)
10h - Poeirão com os agricultores da cidade e presença dos árbitros oficiais do evento
18h - Bruno Martins
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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
nº081/2019, na modalidade de Pregão
Presencial nº044/2019. 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. Empresas Vencedoras e Habilitadas: Murici Máquinas e
Equipamentos LTDA, Varetec Indústria
e Comércio de Equipamentos para Desobstruição de Esgoto LTDA e Nívio
Marques da Silva Filho - 80825575672
perfazendo este pregão um valor total de
R$67.248,24 (Sessenta e sete mil duzentos e quarenta e oito Reais e vinte e quatro
centavos), Itabirito / MG, 10/06/2019 –
Eng.º 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 nº082/2019, na modalidade de
Pregão Presencial nº045/2019. Objeto:
Contratação de empresa especializada
em construção civil para prestação de
serviço de construção da área da Unidade
de Tratamento de Água - UTA localizado nas margens da BR040 km 572 com
fornecimento de materiais e mão de obra
para o SAAE – Serviço Autônomo de
Saneamento Básico de Itabirito – MG,
conforme descrito no anexo I, do edital.
Empresa Vencedora e Habilitada: GMT
Service LTDA, perfazendo um valor total
R$89.480,32 (Oitenta e nove mil quatrocentos e oitenta reais e trinta e dois centavos), Itabirito / MG, 12/06/2019 – Eng.º
Wagner José Silva Melillo, Diretor Presidente do SAAE.

Extrato de Contrato de empresa para
Construção Cercamento da UTA. Referência: Pregão Presencial nº045/2019,
Processo Licitatório nº082/2019 nos
termos da Lei nº 8.666/93, com suas
posteriores alterações. Contratante: Serviço Autônomo de Saneamento Básico
do Município de Itabirito - MG. Contratada: GMT SERVICE LTDA. Objeto:
Contratação de empresa especializada
em construção civil para prestação de
serviço de construção da área da Unidade
de Tratamento de Água - UTA localizado nas margens da BR040 km 572 com
fornecimento de materiais e mão de obra
para o SAAE – Serviço Autônomo de Saneamento Básico de Itabirito – MG, conforme descrito no anexo I, do edital, Valor
total deste contrato: R$89.480,32 (Oitenta
e nove mil quatrocentos e oitenta reais e
trinta e dois centavos). Forma de pagamento: conforme edital. Vigência: Fica
contratada 30 (Trinta) dias corridos após
carta de inicio de obra. Dotação Orçamentária: proj. const. ampl. obr. infraest.
abastecimento água sede urbana. 17 512
1701 3.001 44.90.51.00. Permanecem
inalterada as demais cláusulas e condições do contrato original. Data da assinatura: 11/06/2019. Engº 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
nº077/2019, na modalidade de Pregão
Presencial nº040/2019. Objeto: Aquisição de hidrômetros e conexões destinados
às novas ligações de água e à manutenção
do parque hidrométrico da rede de abastecimento de água gerida pelo SAAE de
Itabirito – MG, conforme especificações
do anexo I, do edital. Empresas Vencedoras e Habilitadas HG Comércio de Materiais Hidráulicos LTDA - ME e Hidroreader Sistemas de Medição LTDA, perfazendo um valor total de R$56.702,76
(Cinquenta e seis mil setecentos e dois
reais e setenta e seis centavos), Itabirito /
MG, 12/06/2019 – Eng.º Wagner José Sil-

João de
Carvalho

va Melillo, Diretor Presidente do SAAE.
Despacho - Reconheço a Dispensa de
Licitação, conforme o Processo Licitatório nº089/2019, na modalidade de
Dispensa de Licitação nº 028/2017, para
Aquisição de cilindro do estabilizador da
patola – Retroescavadeira volvo BI70B,
em caráter emergencial. Empresa contratada TRACBEL S/A pelo valor total
de R$23.108,37 (Vinte e três mil cento e
oito reais e trinta e sete centavos). Aquisição de cilindro para retroescavadeira
marca volvo, esta aquisição foi realizada
em caráter emergencial em virtude deste
equipamento ser de extrema importância
para a finalização das obras iniciadas pelo
SAAE no Município de Itabirito, conforme Justificativa anexa ao processo, e em
conformidade com os termos do Artigo
24, Inciso IV da Lei nº 8.666/93, com
suas posteriores alterações. Itabirito –
MG, 12/06/2019. Engº Wagner José Silva
Melillo, Diretor Presidente do SAAE.
Ratifico o reconhecimento da Dispensa de Licitação no processo acima, nos
termos do artigo 24 Inciso IV, da Lei nº
8.666/93 com suas posteriores alterações.
Itabirito-MG, 12 de Junho de 2019. Engº
Wagner José Silva Melillo, Diretor Presidente do SAAE.
Extrato de contrato para fornecimento de Pneus. Referência: Pregão Presencial nº022/2019, S.R.P. nº010/2019
nos termos da Lei nº 8.666/93, com suas
posteriores alterações. Contratante: Serviço Autônomo de Saneamento Básico do
Município de Itabirito - MG. Contratada:
JRS Pneus LTDA ME. Objeto: Registro
de preço para futura 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, Valor total destes contratos: R$980,00 (Novecentos e oitenta reais). Forma de pagamento:
conforme edital. Vigência: Fica contratada até 31/12/2019 Dotação Orçamentária:
17.512.1711.4030-3390.30F712 Permanecem inalterada as demais cláusulas e
condições.
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Poderes e deveres
constitucionais do prefeito
O MUNICÍPIO de Itabirito está vivendo um momento histórico totalmente diferente do ordinário, em relação à direção pública
municipal, com atuação até agosto de um presidente da Câmara
ocupando o posto da chefia do executivo, ou seja, do prefeito que
fora eleito pelo povo. Excepcionalmente, o município, dentro do
quadriênio legal gerado pela eleição passada está ou estará sendo
ocupada por mais dois prefeitos (um interino e outro que será eleito
em definitivo, no dia 1º de setembro). Os poderes do TSE (Tribunal
Superior Eleitoral) cassaram o mandato de um prefeito, e, ordenaram nova eleição para conclusão do período de 4 anos, ou seja, de
27/07/2019 até 31/12/2020.
“ALÉM da competência exclusiva e supletiva, prevê o artigo 23
da Constituição Federal a competência comum do Município (com
a União, Estados e Distrito Federal), a saber:
I – zelar pela guarda da Constituição, das leis e das instituições
democráticas e conservar o patrimônio público;
II – cuidar da saúde e assistência pública, da proteção e garantia
das pessoas portadoras de deficiências;
III – proteger os documentos, as obras e outros bens de valor
histórico, artístico e cultural, os monumentos, as paisagens naturais
notáveis e os sítios arqueológicos;
IV – impedir a evasão, a destruição e a descaracterização de
obras de arte e de outros bens de valor histórico, artístico e cultural;
V – proporcionar os meios de acesso à cultura, à educação e
à ciência;
VI – proteger o meio ambiente e combater a poluição em qualquer de suas formas;
VII – preservar as florestas, a fauna e a flora;
VIII – fomentar a produção agropecuária e organizar o abastecimento alimentar;
IX – promover programas de construção de moradias e a melhoria das condições habitacionais e de saneamento básico;
X – combater as causas da pobreza e os fatores de marginalização, promovendo a integração social dos setores desfavorecidos;
XI – registrar, acompanhar e fiscalizar as concessões de pesquisa e exploração de recursos hídricos e minerais em seus territórios (vide Lei Federal nº7.990, de 28/12/89, e o Decreto nº1, de
11/01/91);
XII – estabelecer e implantar política de educação para a segurança do trânsito.”
EM SUMA, dos 6 candidatos que foram aprovados até então,
em convenção, escolhidos para a disputa ao cargo de chefe do executivo e vice, apenas uma dupla será eleita e assumirá a responsabilidade, por juramento, a conduzir o destino de Itabirito até o final
deste excepcional e legal mandato. Assim a cidade do ferro, ou seja
a cidade encanto cumprirá seu destino político.
Ao povo resta uma boa escolha de prefeito e vice, entre os concorrentes, para que honrem sempre a administração, dentro das
normas da Constituição Federal e da Lei Orgânica do Município. É
a minha única esperança!
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Dia Nacional de Combate
ao Trabalho Infantil:

Itabirito a favor da infância e da adolescência

Neste dia 12 de junho, a Entrelaço – Rede de Atenção à Criança e ao Adolescente de Itabirito lembra a todos de uma importante causa: o Dia Nacional de Combate ao Trabalho Infantil.
Em Itabirito, as entidades infantojuvenis têm um importante papel na prevenção de ações
como esta, ofertando às crianças e adolescentes da cidade diversas formas de acolhimento,
arte, cultura, oportunidades, entre outros.
Inscrita na Lei Nº 11.542/2007, o objetivo é sensibilizar e motivar uma reflexão da sociedade sobre as consequências do trabalho infantil e a importância de garantir às crianças e aos
adolescentes o direito de brincar, estudar e sonhar, vivências que são próprias da infância e
que contribuem decisivamente para o seu desenvolvimento.
Dados alarmantes
Com o tema “Criança não deve trabalhar, infância é para sonhar”, a campanha nacional
faz um alerta para a realidade do país. O trabalho infantil ainda é uma realidade para milhões
de meninas e meninos no Brasil. Segundo dados recentes do IBGE, mais de três milhões de
crianças e adolescentes são vítimas do trabalho infantil no Brasil. Nos últimos cinco anos, 12
mil crianças sofreram acidentes de trabalho e 110 morreram.
Consequências
Pesquisas confirmam que 90% das crianças que trabalham abandonam a escola ou apresentam defasagem escolar. O trabalho infantil deixa marcas na infância que, muitas vezes,
tornam-se irreversíveis e perduram até a vida adulta. Traz graves consequências à saúde, à
educação, ao lazer e à convivência familiar.
Legislação
No Brasil, o trabalho é proibido para crianças e adolescentes até os 16 anos. Dos 16 aos
18, as atividades laborais são permitidas, desde que não aconteçam das 22h às 5h, não sejam
insalubres ou perigosas e não façam parte da lista das piores formas de trabalho infantil,
Neste Dia Mundial Contra o Trabalho Infantil, cuide das nossas crianças e adolescentes.
#Disque100 e denuncie. A ação é sigilosa e gratuita.

PANORAMA

proposta de privatização da Cemig e da Copasa, além de cobranças sobre as atuações das empresas foram
temas de reuniões da Assembleia Fiscaliza na segunda-feira (10). Nas audiências de prestação de contas, o
presidente da Cemig, Cledorvino Belini, disse que ao todo, R$ 6 bilhões deixaram de ser investidos nos últimos
anos e seriam necessários R$ 27 bilhões para reforçar a infraestrutura de transmissão e distribuição, modernizar a
Cemig e investir em energias renováveis. Sobre a privatização, o presidente afirmou que foi nomeado para o cargo
para dar eficiência à Cemig e a venda da empresa seria uma decisão do governador Romeu Zema. A privatização
da Cemig tem sido apontada pelo governo como parte das condições de adesão de Minas ao Regime de Recuperação Fiscal, proposto pelo governo federal como saída para a crise dos estados. Já a presidente da Copasa, Sinara
Meireles, afirmou que há tratativas com a Vale para custear um novo ponto de captação, a montante do local
afetado pelos rejeitos. Já no Rio Doce, segundo ela, a captação está praticamente normalizada.

O

presidente da Comissão de Desenvolvimento Econômico, deputado Thiago Cota, participou do Assembleia
Fiscaliza e defendeu o programa Luz para Todos, que promove o acesso de famílias residentes em áreas
rurais à energia elétrica, de forma gratuita. Ele citou as dificuldades para que sejam feitas novas instalações por
meio do programa. O diretor de Distribuição e Comercialização da Cemig afirmou que, em 2016, havia 35 mil
atendimentos referentes ao Luz para Todos em atraso. A previsão é de conclusão até agosto de 2019.

Projeto de Lei visa dar oportunidades a jovens
com primeiro emprego na administração pública

Michelle Borges

Em Itabirito, um projeto de Lei visa dar oportunidades aos jovens com o primeiro emprego. Na reunião de vereadores da segunda-feira (10) o edil Veirlaneo Ferreira Souza (PV) apresentou o PL, que tem
como objetivo destinar 50% das vagas de emprego
na administração pública a jovens que estão tentando entrar no mercado de trabalho. Além disso, nos
processos seletivos municipais, 10% das vagas serão
disponibilizadas também a esses jovens. Outro projeto apresentado pelo mesmo vereador foi a instalação
de um bloqueador de ar nos hidrômetros da cidade.
O autor do PL destacou que o Município também
tem que ter responsabilidade na empregabilidade dos
jovens que procuram o primeiro emprego. “É um
projeto audacioso, mas que vai fazer uma revolução na cidade, pois os jovens acabam ficando ociosos após terminar uma
capacitação e não têm oportunidade de trabalho. Essa inciativa vai inclusive diminuir as possibilidades dessas pessoas entrarem na criminalidade”, pontua Veirlaneo. O projeto é destinado a jovens de 18 a 29 anos e visa a administração pública,
direta e indireta, autarquias e empresas que prestam serviços para o executivo. “As empresas que vierem prestar serviços,
no ato da contratação, terão que destinar 10 % das vagas a esse público”, ressalta o vereador.
Outro projeto apresentado por Veirlaneo é a instalação de um bloqueador de ar nos hidrômetros da cidade, fazendo
com que os consumidores paguem somente pela água. Segundo o vereador, com a falta da água, é comum ter entrada de ar
na rede, fazendo com o que o hidrômetro contabilize esse ar como passagem da água.Os projetos estão em avaliação pela
assessoria jurídica da Câmara para pareceres favoráveis ou contrários.
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São Pedro: O presidente do União Sport Club,
Marcelo dos Santos Sobrinho (Bicão) está convidando casais para o grande baile de São Pedro
dia 29 de junho, resgatando nossas tradições e
oferecendo aos amantes da música e da dança horas de entretenimento e glamour.
Patrimônio: A Organizações Farid, ao completar mais um ano de
sua fundação, se consolida cada vez mais como empresa patrimônio
municipal. São dezenas de décadas impulsionando o comércio local,
fazendo história principalmente na preparação do jovem para o mercado de trabalho, além de projetar Itabirito, ampliando e modernizando nosso parque comercial.
Sabedoria oriental: Não leve sua idade em consideração, não se julgue pelos anos que viveu, cure-se com exercícios calor e frio, respire
os aromas das árvores e da relva, coma arroz, beba chá e esconda
a carne nos legumes, mantenha quente seus rins e sua cabeça fria,
sorria mais, esqueça os maus momentos, você estará seguro se for
gentil, será gentil se estiver calmo, e estará calmo se estiver saudável.
Ame as pessoas e fique atento aos que não amam.
Por onde anda? Sofia Laura, filha de Paula e Lauro Ferreira, talentosa cantora que está sempre em dia com a música brasileira e possui
um vasto repertório para seus shows na região. Sempre carismática,
Sofia Laura é gente de expressão na região dos Inconfidentes.
Festival: Casa Branca, que leva hoje o nome de Glaura, em homenagem à musa do poeta Cláudio Manoel, reúne lideranças festivas e
afinadas com o aspecto festivo e participativo de sua gente. Com o
apoio dessas lideranças, secretaria de cultua e a comunidade, preparam para os dias 13 e 14 de julho o 1º Festival Gastronômico, que
deve reunir gente bonita e animada de toda região. Marque na sua
agenda.
Você tem saudade? Dos tempos em que Itabirito participou do programa televisivo denominado Mineiros Frente a Frente? Cultura,
beleza, música, arte e esportes projetavam a cidade no estado, com
belo espetáculo em ritmo de competição. Era a imprensa da capital
abrindo uma janela para mostrar as riquezas das cidades do interior.
Curtinhas: O deputado majoritário de Itabirito Alencar da Silveira, luta na Assembleia Legislativa contra a proposta de pedágio na
rodovia 356. *Professor Luizinho e Chico de Brito assumem a presidência e vice do conselho deliberativo do Itabirense. *O muro do
ISAP está exibindo painéis com figuras populares de nossa sociedade. Grande artista, grande sensibilidade. *Aviso aos navegantes: o
Cruzeiro hexa está escondendo o jogo. Depois da Copa América, o
cabuloso volta ao normal. *A cidade já está com o fiozinho de JULIFEST, mas a festa mesmo ficamos devendo.
Para Refletir: São sentimentos que conduzem as sociedades, não as
ideias. (Fernando Pessoa)

, 14 de junho/2019
O LIBERAL Ed.1343 - Sexta-feira
ITABIRITO
www.jornaloliberal.net

11

Apae Itabirito: festa junina
comemora ações da instituição
A Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais – Apae de
Itabirito comemorou no último
domingo, dia 9 de junho, a festa
junina da instituição, no Mercado
Municipal. Com muito pastel de
angu, canjica e feijão tropeiro, a

Responsável pela implantação do
trabalho com pessoas especiais
na cidade, a saudosa dona Irany,
deixou um grande legado que se
apresenta hoje com uma equipe
muito dedicada na continuidade e
ampliação deste trabalho.
Atual coordenadora da entidade e filha de dona Irany, Waldyra Salvador, fala com alegria e
entusiasmo sobre os 40 anos da
Apae. “Fico orgulhosa por tudo o
que foi conquistado e feliz pelos
benefícios trazidos ao público da
Organização. É importante se ter
um novo olhar sobre essas pessoas, muitas vezes, vistas como
incapazes e doentes. As diversas
atividades ofertadas pelo serviço,
assim como o tratamento adequado, trazem uma nova perspectiva
de vida ao público que frequenta
a entidade, modificando significamente suas vidas”.
Trabalho desenvolvido
Dentre as atividades oferecidas (educação, saúde e assistência
social) estão: escola de família,
formação de autodefensores, centro-dia, educação infantil, ensino
fundamental anos iniciais, EJA,
sala recurso e apoio à inclusão,
natação, futsal, educação física,
oficinas preparatórias, oficinas de
picolé e sorvete, oficina de culinária/cozinha experimental, oficina
de costura, oficina de arte-educação, artes sem barreira/aulas de
artes cênicas, oficina de áudio visuais, banda boa, aula de música
e informática. Na área de Saúde
o CER II é vinculado ao SUS e
executa projetos e programas desenvolvidos pelo serviço de saúde
com uma equipe multidisciplinar
composta por médicos, terapeuta ocupacional,
psicólogos, fonoaudiólogos, fisioterapeutas,
enfermeiros, nutricionista e assistente social.
Atualmente, são atendidas na Apae pessoas
com deficiência intelectual e múltipla, na faixa
etária entre 0 a 18 anos de idade de ambos os
sexos.
Saiba mais
Quer saber mais sobre a Apae? Entre em
contato pelo telefone (31) 3561-2718 ou pelo
e-mail: apaeita@gmail.com

festa foi um momento muito especial para alunos, funcionários e
familiares.
Apae
Há 40 anos a Apae realiza
um intenso trabalho dedicado à
população especial de Itabirito.

Flores para Stefhanie:
Quem comemorou mais
um aniversário no último
domingo foi a cirurgiã
dentista e cantora itabiritense Stephanie Diluna,
que recebeu amigos, fãs
e familiares em sua residência, para comemorar
em alto estilo e com muita
música. Ela é filha da
escritora Valeria Gurgel e
do marqueteiro Luís Diluna. Votos de sucessos
sempre.

Matrículas
Abertas

3561-0508
3561-3584
98979-4354

(31)

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

98827-5073

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

O BERRO DO
BODE ZÉ

Incúria descarada
no centro histórico
Um dia, a cidade de Ouro Preto quase acabou, porque o governo do Estado, aqui acampado desde os tempos coloniais sob
o jugo lusitano, levantou suas tralhas e foi baixar noutro centro,
especialmente construído para si, no antigo Curral, dito d’El Rei.
Os “galalaus” do novo regime, dona República, levaram consigo
toda a fartura, deixando os poucos que ficaram a roer os ossos e
cuidar, como podiam, da “herança maldita” sob o título de Cidade
Imperial. Se dinheiro não havia para construir ou reconstruir, pelo
menos, havia como remendar aqui e ali, contentando-se a população com o aspecto do casario, castigado e degradado ao longo
do tempo e inclemência das intempéries. O ato político veio mais
tarde, para determinar o “statu quo ante” e impedir que alterações
fossem feitas, mas este não teria havido se o povo ouro-pretano,
de então, não tivesse vertido sangue, suor e lágrimas para conservar seu próprio teto e a cidade, criminosamente, abandonada pelo
governo estadual. Muito tempo e gerações se passaram até que
o casario foi recuperado, graças aos esforços de cada proprietário
e contribuinte, chegando a impressionar turistas, que imaginam
enormes recursos investidos pela administração municipal em
sua preservação. Louvação com endereço errado, porque da administração municipal vêm tão somente exigências, muitas vezes
ridículas, e aporrinhações juntos aos moradores. Basta alguém
tentar corrigir a posição de uma telha, lá vêm questionamentos:
“há licença?”, “há projeto?”, “isso não pode ser feito”. Contudo,
no centro histórico, imóvel pode degradar-se, colocando em risco
outros geminados, sem que alguém com autoridade se oponha à
incúria descarada. O imóvel pode até ruir, o proprietário não está
nem aí, assim como também a fiscalização que, ao contrário, não
sai do pé de quem cumpre o dever.
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Moção de Aplauso: Câmara de Ouro
Preto homenageia personalidades
e instituições da cidade
A Câmara de Vereadores de
Ouro Preto homenageou, na última
terça-feira (11), 23 pessoas e entidades ouro-pretanas que se destacaram na sociedade nas áreas social,
cultural, educacional e esportiva. A
solenidade de Moção de Aplauso
foi realizada durante a 33ª Reunião
Ordinária.
Um dos homenageados foi o
policial militar Juliano Sebastião
Gonçalves, que atua no Programa
Educacional de Resistência às Drogas (Proerd). “É um sentimento de
alegria e satisfação ter reconhecido
esse trabalho que a Polícia Militar
faz em Ouro Preto, nas escolas
públicas e particulares, com as turmas de 5º e 7º ano. São crianças e
adolescentes para quem levamos
essa semente, são ferramentas e
conhecimento para a pessoa saber
escolher quando ela estiver sendo
pressionada, quando ela estiver

sendo influenciada negativamente.
No projeto temos essas ferramentas
sociais para poder dizer não as drogas”, disse.
A equipe de funcionários da
Fundação Projeto Sorria do distrito de Antônio Pereira também foi
homenageada. A entidade tem mais
de 530 crianças cadastradas e frequentes. A Lourdes da Silva Felipe
Gonçalves, uma das representantes
do projeto, descreveu a emoção de
ter o trabalho reconhecido. “Nós
lutamos há 17 anos para levar qualidade de vida e qualidade de saúde
bucal para os moradores do distrito.
Porque se você não tem uma boca
saudável, isso te impede de conseguir um bom emprego, por exemplo. E acarreta ainda em câncer bucal. Sem contar que a aparência fica
totalmente debilitada quando você
não tem um sorriso adequado. Me
taxam, inclusive, como a chata do

Projeto porque eu cobro muito, mas
eu cobro não é no sentido de ser
chata, é porque eu quero o melhor
para os filhos da terra porque eles é
que ficarão ali. Nós já estamos indo, eles estão chegando. Eles é que
vão manter esse projeto”.
Para o vice-presidente da Câmara, vereador Paquinha (PMN),
a entrega de Moção de Aplauso “é
um instrumento que a Câmara tem
para homenagear as pessoas que
prestam um bom trabalho em Ouro
Preto, nas comunidades, associações e entidades. Então os vereadores escolhem de ponta a ponta,
dedo a dedo e fazem a sua homenagem. Hoje tive a honra de presidir
e foi muito importante. Agradeço a
presença de todos”.
A próxima solenidade de Moção de Aplauso será realizada no
dia 02 de julho no Plenário do Legislativo.

