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Ouro-pretanos lançam clip
durante ato em favor da educação
A produção do Clip é resultado da premiação
do 1° lugar no IFestival 2018

Na manhã da quinta-feira (30) aconteceu no auditório do Instituto Federal de Minas Gerais Campus
Ouro Preto (IFMG) – Campus Ouro Preto, o lançamento do clipe Interior, do grupo de RAP Subverso. A
produção do Clip é resultado da premiação do 1° lugar no IFestival 2018, realizado no IFMG em Ouro
Preto. O lançamento aconteceu como parte da programação do ato em favor da educação.
A dupla de Rap é formada pelos ouro-pretanos Vanderson Corrêa, o Alves, e David Costa, o Deew. Eles destacam a
importância do IFestival como forma de divulgar os talentos
da instituição. “Já estamos há um tempo nesse trabalho e vimos no IFestival uma chance de mostrar nosso talento, nossa
voz, o que nós cantamos e ganhamos. Foi a primeira etapa
mais importante para a Subverso crescer, ganhar mais voz
e nós ganharmos mais conhecimento”, comemora o Alves.
“Essas iniciativas abrem portas e oportunidades, o que é muito difícil para quem está começando. Que aconteça sempre
Esse ano, Ouro Preto será sede
para incentivar vários talentos que estão aí”, destaca Deew.
do Campeonato Estadual de GinásO lançamento do clip abriu as ações do ato em favor
tica de Trampolim. O evento, que é
da educação, ocorrido em diversas cidades do Brasil nesta
de grande importância para o cenário
quinta-feira (30) contra o corte de verbas nas universidades e
esportivo nacional, acontecerá do dia
institutos federais pelo governo Bolsonaro. “Está tudo interli30 de maio a dois de junho, no Ginágado, desde a manifestação até a música, pois ambas são uma
sio de Ginástica Olímpica do Centro
forma de revolução”, pontua Alves.
Desportivo da Universidade Federal
IFestival - O IFestival de 2018 foi uma retomada de conde Ouro Preto (CEDUFOP). O camcursos de bandas, que já aconteciam em anos anteriores no
peonato conta com as categorias préIFMG-Campus Ouro Preto. O Objetivo, segundo a organi-infantil, com a participação de atletas
zação do evento, foi promover a música dentro do instituto.
de 8 e 9 anos; infantil, na faixa etária
“A gente já promove outros eventos dentro da instituição e
de 10 à 12 anos; infanto juvenil, de 13
dentro de um deles, o Sarau Paralelo, conversamos sobre o
e 14, juvenil; 15 e 16 anos; e, adulta de
assunto e decidimos organizar o concurso, que é voltado para
17 anos em diante. Os clubes competiqualquer alunos do Instituto”, explica o Anderson Valfré, do
dores serão o Colégio Academia, InsTransvê Poesias, uma das organizadoras do IFestival. O IFestituto Trampolim, Minas Tênis Clube,
tival é realizado pelo projeto Transvê Poesias, com apoio da
Prefeitura Municipal de Contagem e
Dinâmica Comunicação Visual, IFMG campus Ouro Preto e
Prefeitura Municipal de Itabira.
comissão organizadora.
Segundo Estácio Fonseca da Costa, o Instituto Trampolim estará "em
peso" no campeonato com 23 atletas
ouro-pretanos disputando, presentes
em todas as categorias. A professora
do Instituto, Neusa Aparecida de Jesus,
contou que o trabalho de preparação
dos atletas é de longa data e todos estão
se dedicando muito. “Estamos esperançosos, nossa turma é boa. Alunos,
pais e professores não medem esforços
para a gente estar aqui”, explica. É um
trabalho conjunto, com muito treino e
dedicação para chegar às competições.

Qualificação e capacitação do
empresariado marianense
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Ouro Preto é sede do Campeonato Estadual
de Ginástica de Trampolim 2019
O evento começa nesta quinta-feira e terá participantes
de todo estado e 23 atletas ouro-pretanos
A programação do campeonato
tem início às 8h de quinta-feira (30)
com um treino livre e se encerra às
16h de domingo (02) com as premiações. O evento tem apoio da Prefeitura de Ouro Preto e é aberto para toda
população, que pode acompanhar os
treinos, congresso técnico, reuniões de
arbitragem e, claro, as tão esperadas
competições.
Instituto Trampolim
destaca jovens atletas
O Instituto Trampolim é uma entidade sem fins lucrativos que atende crianças e jovens ouro-pretanos.
Grandes nomes da ginástica estão ou

começaram seu percurso no Instituto,
como Lucas Tobias, campeão mundial
na modalidade Duplo Mini Trampolim em 2017 na Bulgária e medalha de
prata no mesmo aparelho em 2018 na
Rússia. Ele treina no Instituto Trampolim desde seu ingresso no esporte.
Alice Helen, que iniciou no Instituto Trampolim e hoje é atleta do Minas Tênis Clube, também é um grande
nome da Ginástica. Foi medalha de
bronze no Mundial da França, aos 11
anos, na competição de Duplo Mini
Trampolim e hoje é atleta confirmada
no próximo Pan-Americano, que será
realizado em Lima, no Peru.
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Abaixo-assinado para mudança da
comemoração do
21 de Abril

A comemoração do dia de Tiradentes em Ouro Preto há
anos gera discussão entre a população, devido aos transtornos relacionados a mobilidade urbana que são gerados por
conta do fechamento de vias e também pelo não envolvimento da população da cidade. Em 2017 o Vereador Geraldo Mendes realizou uma audiência pública para discutir os
moldes da comemoração. Como resultado da discussão, em
2018 o evento foi realizado em duas etapas, uma com cerimonial simbólico na Praça Tiradentes, e a entrega de medalhas no Centro de Convenções.
Este último 21 de Abril foi realizado no Centro de Convenções, porém os problemas permaneceram, inclusive houve aumento de ruas fechadas. Com isso, o Vereador Geraldo
Mendes dará início a um abaixo- assinado, solicitando ao
Governador de Minas Gerais, Sr. Romeu Zema Neto, para
que a entrega de medalhas em comemoração ao dia de Tiradentes seja feita em Belo Horizonte, deixando em Ouro Preto somente a Festa Cívica (hasteamento das bandeiras, salva
de tiros, o fogo simbólico e a coroa de flores depositada aos
pés da estátua de Tiradentes) assim como a transferência
simbólica da Capital do Estado para a cidade, como prevê o
artigo 256 da Constituição Estadual.
Para ter acesso ao abaixo-assinado, Geraldo Mendes relatou que serão colocadas bancas em alguns pontos da cidade para que a população possa assinar, e serão entregues às
Associações de Moradores de Bairro. Segundo o vereador
“o Abaixo-assinado será coletado até novembro desse ano,
em seguida, será levado para o Governador Romeu Zema”.
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O Centro de Referência de Assistência
Social - CRAS São Cristovão e
CRAS Alto da Cruz lançam o projeto:

CRAS constrói
VOCÊ!

Está construindo ou
reformando?
Sobrou desta obra material
que não vai precisar?
Não tem onde guardar ou
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com esta sobra?
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CARTA AOS TEMPOS

Outra vez?
Exposição pública de pessoas com fins de comércio, já tivemos
no Brasil por três séculos, do 16 ao 19, causando hoje uma mistura de sentimentos, desde vergonha até revolta sincera e válida,
porém fora de época, levando tudo isso a um impróprio sentimento
de culpa, que ficou lá no passado com os atores daquele tempo,
cuja moral não era a atual e não era nossa. Por cerca de trezentos
anos pessoas, de ambos os sexos e faixas etárias diversas foram
arrancadas, mediante engambelação, de seus lares, de suas tribos, na África negra, sendo trazidas para o Brasil em navios, especificamente para esse fim construídos. Vinham amontoadas nos
porões, como se animais fossem, sem o mínimo de compaixão,
normalmente voltada ao semelhante dentro da mesma espécie.
Nos portos, onde eram desembarcadas essas pessoas, havia
o mercado onde elas eram expostas e comercializadas, variando
os preços de acordo com vigor físico de cada uma, o gênero, a
faixa etária, as habilidades demonstradas, etc. Os mais fortes e robustos, cobiçados para os trabalhos mais pesados, podiam ser levados a leilão, modalidade na qual o traficante auferia maior lucro.
Os interessados na compra tinham o direito de examinar, minuciosamente, cada pessoa em exposição, apalpando-lhe músculos
para verificar a rigidez, conferindo dentes, examinando genitais à
procura de doenças, pesquisando tudo mais que pudesse revelar
algo não desejado, na “peça”, como era adjetivada cada pessoa
destinada à venda.
Em rápidas pinceladas, este era o cenário de um mercado de
escravos, que funcionou em cada porto negreiro, no Brasil colonial e no Brasil independente até o segundo império. Aos olhos
de hoje, tudo isso é revoltante, sentimento não válido para aquela
época, cuja moral era outra. O pensamento do Homem evolui ao
longo do tempo, o que faz que em cada época prevaleça uma
moral, tão diferente da anterior e mais ainda da que virá em seguida. Cabe aqui um lembrete aos julgadores da história que, um
dia, daqui a cinquenta ou cem anos, também poderão ser julgados pelo que pensam, falam ou fazem, porque o hoje correto,
amanhã poderá não ser.
O comércio de pessoas teve seu tempo com aprovação legal,
lamenta-se agora, com aceitação pela maioria, poucos a considerar a desumanidade da escravidão, a crueldade dos meios para
mantê-la e tudo o mais a bater de frente com os princípios daquilo
que se chama civilização. Diante do que hoje se cultua, foi um erro;
um erro que ficou lá atrás e cuja culpa não cabe à sociedade atual.
Só se esperava que mais não se repetisse, nem em parte. Mas,
ainda que com outra conotação, mas prevalecendo a humilhação
da pessoa humana em situação de risco, ainda se pratica ou, pelo
menos, uma vez se praticou a exposição de pessoas com o fim de
dar-lhes um destino.
É o que denuncia a Associação Nacional dos Defensores Públicos Federais (Anadef) com “indignação e repulsa ao evento organizado pela Associação Matogrossense de Pesquisa e Apoio
à Adoção (Ampara) e pela Comissão de Infância e Juventude da
OAB do Mato Grosso, ocasião na qual crianças e jovens de 4 a 17
anos foram expostas em uma passarela de um shopping da capital
do Mato Grosso por estarem “aptas” à adoção.”
É difícil de se crer que tal fato tenha acontecido, no momento
atual, numa sociedade tão crítica e julgadora com relação à escravidão praticada por nossos antepassados. A exibição dos infantes
e adolescentes só difere da exibição dos africanos, nos mercados
negreiros dos portos, porque naquela talvez se tenha disfarçado a
ignomínia com ares de festa, no shopping, e o destino das crianças
e adolescentes seria a doação e não a venda. Crianças e jovens,
por muito bem cuidados que tenham sido, foram tratados como objetos, da mesma forma que as pessoas africanas, trazidas à força
para ser escravizadas. Gente é gente em quaisquer circunstâncias
e condições sociais! Para tais crianças e adolescentes já muito pesa o fato de não terem uma família como referência de origem e
precisam de uma que as adote, até que sejam cidadãos e cidadãs
independentes. Mesmo entre animais o filhotinho se desenvolve
melhor sob atenção especial da mãe biológica e, em muitos casos,
também do pai. Muito mais necessária é essa relação do infante
humano dentro de sua família. Quando a família original inexiste
ou se omite e entra a adotiva, sabe-se dos preconceitos, ocultos
ou escancarados, em relação aos disponíveis para a adoção, principal motivo de muitos sobrarem nas casas que os acolhem. Portanto, a exibição das crianças e adolescentes foi uma humilhação
a mais e uma violação de seus direitos humanos, sim.
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A ferrovia de BH a Ouro Preto
Na década de 1980, sob o autoritarismo concentrador do regime
ditatorial, o Brasil cometeu um reconhecido e grave erro de planejamento econômico: privilegiou a
rodovia em detrimento da ferrovia.
Hoje, somente 20,7% do transporte
de cargas no Brasil é feito por ferrovias enquanto 61,1% é por rodovias
(CNT/2018), que tem custo 25%
maior, entre outras consequências
negativas, entre elas o congestionamento das estradas. Com a extinção da Rede Ferroviária Nacional
cerca de 80% da malha ferroviária
nacional foi sucateada, com perda
de extenso e valioso patrimônio
por todo o país. Destruiu-se o que
terá sido o legado maior de Dom
Pedro II que, com visão de futuro,
atuou decididamente na construção
de ferrovias na segunda metade do
Século XIX.
Um exemplo bastante expressivo desta perda é a extinção do
ramal ferroviário que ligava Belo
Horizonte a Ouro Preto, Mariana e
Ponte Nova, passando por General
Carneiro, Sabará, Nova Lima, Raposos, Rio Acima, Honório Bicalho, Itabirito, Engenheiro Correia,
Rodrigo Silva e Miguel Burnier,
numa extensão de 160 km. No
princípio de 1889, Dom Pedro, que
seu nome a esta ferrovia, esteve em

Ouro Preto para inaugurar a Estação Ferroviária e o ramal que vinha
de Miguel Burnier (que então se
chamava São Julião), que permitia
a então capital de Minas ligar-se ao
Rio de Janeiro. Resta, hoje, reativado há poucos anos, o ramal turístico entre Ouro Preto e Mariana. No
leito da antiga ferrovia pontilhões,
tuneis e velhas estações, em ruinas,
permanecem como testemunhos do
descaso brasileiro. Restabelecida a
ferrovia, o impacto seria altamente
positivo para a reabilitação de Ouro Preto, Mariana e vários distritos,
incentivando o turismo através de
uma viagem por regiões e trechos
de grande beleza natural.
Por isto, há que se saudar a proposta da Comissão Pro-Ferrovias
mineiras da Assembleia Legislativa de reativar a ligação BH, Ouro
Preto e Mariana, como parte das
medidas compensatórias a serem
cumpridas pela Vale, que já opera
na região a Ferrovia do Aço, de
Timpopeba, em Mariana, ao Espírito Santo. E que tem a Vitória a
Minas e a Ferrovia Centro Atlântica, concessão do Governo Federal,
que cobra da Vale indenização por
vários trechos abandonados. A linha, reativada, aliviaria a BR-356, a
Rodovia dos Inconfidentes, bastante congestionada, antiga e perigosa

por seus trechos montanhosos. E
que está ameaçada por duas barragens de minério, Vargem Grande e
Maravilhas, na região de Itabirito,
ambas da Vale, que já causaram
interrupção da estrada. Uma duplicação da BR-356 seria muito cara
e certamente não é obra prevista
no atual horizonte de dificuldades
financeiras.
A Agência Metropolitana de
BH tem pronto programa de reativação da ferrovia, com estudo de
viabilidade econômica e de custos e indicação de benefícios para
a extensa e povoada região que
percorreria. Prevê seu uso regular
para passageiros, especialmente
os turistas que visitam as cidades
históricas, como também para o
transporte de cargas. E sustenta que
poderia ser fator de ativação econômica e social para as cidades do seu
percurso, hoje economicamente
em crise, em especial pela restrição
atual e o declínio previsto da mineração, atividade principal da região.
A proposta, que precisa ser adotada
pelo Governo do Estado, que já determinou à Advocacia Geral do Estado a negociação com a Vale, seria
encampada pela empresa que já
tem as concessões e a experiência
na gestão ferroviária. *Jornalista e
escritor (mwerkema@uol.com.br)

1ª Forrogada e Catirão
Beneficente de São Bartolomeu

Nos dias 08 e 09 de junho acontece a 1ª Forrogada e Catirão Beneficente de São Bartolomeu. Este evento tem
a iniciativa do promotor de eventos Júlio Gori com o apoio do Dr. Mauro Lopes. Todos os festeiros e a comunidade
local trabalharão para arrecadação de fundos para a realização da Festa de São Bartolomeu e do Divino Espírito
Santo que acontecerá em agosto nos dias 24 e 25 deste ano. A festa terá início com uma cavalgada que sairá no dia 08
às 15h do Clube do Cavalo de Cachoeira do Campo. Lembrando que será disponibilizada área de camping e pasto
para animais. No domingo (9) de
7h às 8h será servido um café da
manhã para os cavaleiros. Além da
cavalgada, o evento contará com
várias atrações musicais, barraquinhas e ambiente agradável para
toda a família. A atração principal
será Matheus Luccato, no sábado
a partir das 22h. Os organizadores
convidam a todos de Cachoeira do
Campo, Ouro Preto e região para
prestigiarem o evento, que promete
ser o ponta pé inicial para entrar na
agenda cultural anual de São Bartolomeu. A entrada é franca.

Valdete
Braga

AMENIDADES
valdetebraga@yahoo.com.br

Escola Municipal Dr.
Pedrosa – Uma jóia incrustada
no coração de Ouro Preto
Nesta sexta feira, dia 31 de maio, a Escola Municipal Doutor
Pedrosa completa 110 anos. Localizada no Distrito de Santo Antônio do Leite, a escola conta hoje com 253 alunos, entre crianças e
adolescentes, do ensino infantil ao nono ano.
O prédio da escola foi construído em 1908, pelos próprios moradores, que se uniram, desde aquela época, preocupados com a
educação de seus filhos.
Inicialmente a escola se chamou Escola Pedro Gonçalves, e
em 1959, com o crescimento do número de alunos, foi construído
um novo prédio, ao qual foi dado o nome que a escola mantém até
hoje, uma homenagem ao engenheiro João Baptista da Silva Pedrosa, devido ao seu grande esforço para a construção do prédio,
inclusive a doação do terreno e elaboração da planta.
De lá para cá muita coisa aconteceu, a escola cresceu, e a participação da comunidade sempre foi imprescindível para a manutenção da escola que até hoje orgulha os moradores e encanta quem
a conhece.
A escola Dr. Pedrosa conta hoje, em sua diretoria, com a diretora Márcia Aparecida da Silva Santos, Vice-diretora Luciana Lima e
professor de apoio Célio Pedrosa.
Segundo a diretora Márcia, o trabalho da vice-diretora Luciana,
do professor de apoio Célio e da pedagoga Simone Ramalho, com
sua equipe de professores e funcionários, são imprescindíveis para
o sucesso da nova administração.
A diretora também enaltece o comprometimento da comunidade de Santo Antônio do Leite, que há mais de um século se preocupa e valoriza a educação de seus moradores, uma luta que se
perpetua até hoje, através de gerações.
Pode-se dizer que, ao completar um século e uma década, o
prédio da escola personifica o esforço de uma comunidade que,
unida e sempre se importando com os reais valores da vida, preocupou-se todo este tempo e preocupa-se até hoje com um dos pilares para a formação do caráter do cidadão, que é a educação.
Desde aquela época, os moradores de Santo Antônio do Leite
já se preocupavam não apenas com a construção física do prédio, como com o seu conteúdo. Até hoje muito bem conservada,
a Escola Doutor Pedrosa é a prova de que tudo é possível quando
existe união e compromisso. Merecem parabéns a escola pelo aniversário e os moradores por permitirem isto possível.
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Vereadores de Ouro Preto
solicitam doação de terreno
ao Instituto Trampolim
Os vereadores de Ouro Preto
realizaram, na última terça-feira
(28), a 29ª Reunião Ordinária da
Câmara Municipal. Na ocasião,
foram distribuídos as seguintes
matérias: um Projeto Substitutivo, um projeto de Lei Ordinária e
um Projeto de Resolução. Além
disso, foram aprovadas sete indicações, três representações, 10
requerimentos, um projeto de lei
complementar em segunda discussão e três projetos de resolução, sendo dois em única discussão e um em primeira discussão.
Um dos documentos aprovados na reunião foi a indicação
nº150/2019, de autoria do vereador Luiz Gonzaga (PR), que solicita ao executivo que seja doado
ao Instituto Trampolim um terreno localizado na rua Desidério
de Matos, no bairro Caminho da
Fábrica, próximo à antiga Fábrica de Tecidos. “É uma indicação
que a gente tem cobrado aqui nos
últimos anos porque na rua Desidério de Matos, onde fica o Sítio
do Pica-Pau Amarelo, hoje está
tomado por muitas pessoas e a

Polícia Militar prende três moradores de BH
que pichavam prédio histórico em Ouro Preto
Fato ocorreu durante festival musical

A Polícia Militar foi acionada
no sábado, dia 25 de maio/19, por
volta de 23h30, por dois homens
que viram jovens pichando a parede lateral da Câmara Municipal
de Ouro Preto, localizada na Praça Tiradentes, onde ocorria evento
musical. Os dois homens – moradores de Ouro Preto, de 32 e 33
anos - repreenderam os jovens
pela atitude, quando esses passaram a agredi-los, bem como duas
moças que os acompanhavam. Os
homens, então, conseguiram se
desvencilhar e acionaram a Polícia
Militar. De posse das características
dos autores, os policiais deram início a rastreamento, obtendo êxito
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Fundação de Arte de Ouro
Preto | FAOP abre edital
para contratação de professores
de Ofícios Tradicionais (alvenaria, carpintaria, ferreiro forjador,
cantaria e pintura); História e
Patrimônio; e Língua Portuguesa. Ao todo, são disponibilizadas sete vagas para atuação na
Escola de Ofícios Tradicionais
de Mariana. Pode se candidatar
qualquer pessoa que tenha
comprovação de competência
nas áreas descritas. As inscrições são gratuitas, vão até o
dia 12 de junho, e devem ser
realizadas, presencialmente,
em Mariana, na Secretaria de
Cultura, Turismo e Patrimônio,
que fica localizada na Rua Direita, 93, Centro; ou em Ouro
Preto, na Casa do Rosário da
FAOP, que fica na Rua Getúlio
Vargas, 185, Bairro Rosário.
O horário de atendimento é de
segunda à sexta-feira, de 9h às
12h e de 14h às 17h. O edital
completo está disponível no site
www.faop.mg.gov.br

em localizá-los com o auxílio das
vítimas das agressões, sendo presos
em flagrante três autores – um rapaz de 21 anos, outro de 22 e uma
moça de 20. Os três são moradores
de Belo Horizonte (MG) e foram
reconhecidos pelas vítimas da lesão
corporal. Com o autor de 22 anos
foram encontradas e apreendidas: 4

(quatro) buchas de haxixe e 1 (uma)
porção de cocaína. O autor de 21
anos encontrava-se com manchas
de tinta preta nas mãos – mesma
cor de parte da pichação. Os autores presos foram encaminhados
para a Delegacia de Polícia Civil
de plantão, para serem tomadas as
demais providências.

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

ESPORTIVAS

N

4

o dia 25 de maio aconteceu em São Paulo o 12º Campeonato Brasileiro de Esporte de Contato. Os atletas da AMEC (Associação Mineira
de Esporte de Contato) compuseram a Seleção Mineira na disputa. Para
que a AMEC participasse do evento, o apoio e os parceiros foram essenciais, destacando a Lemos Contabilidade, Prefeitura Municipal de Mariana, Conselho Municipal de Esportes, Diamante Vidros, Minas Telecom,
Consórcio HSD e Fundação Renova. Do estado de Minas Gerais, 6 atletas
da cidade de Mariana, Marciano de Jesus, Sabrina de Jesus, Gustavo Sudário, Marcelo Luz, Maicon Estanislau e Harley de Souza se destacaram,
obtendo medalhas que honram a comunidade. Os atletas da AMEC representaram Minas e trouxeram para o estado 15 medalhas, sendo 8 de ouro,
6 de prata, 1 bronze, se classificando para o Sul-americano em Joinville,
Santa Catarina, e para o Campeonato Mundial na Argentina. Minas Gerais
foi o segundo melhor colocado entre os estados do Brasil.

gente não quer que tirem eles de
lá, mas a gente quer que legalize,
organize. Tem uns três terrenos lá
ainda que são meio acidentados,
mas que daria para fazer sim um
ginásio da ginástica de trampolim. Faz mais de 15 anos que eles
estão nessa luta, não que o prefeito esteja tirando eles da Fábrica, mas o lugar não é adequado e
poderia doar um terreno. Vários
vereadores poderiam correr atrás
de emendas parlamentares para
ajudar para que eles tenham seu
próprio galpão. Seria de grande
valia para a ginástica que tanto
luta e leva sempre as crianças para o bom caminho. Não é à toa
que tem vários atletas de ponta,
representando Ouro Preto muito
bem lá fora”, explicou.
O Instituto Trampolim é uma
entidade sem fins lucrativos que
desenvolve as modalidades da
Federação Internacional de Ginástica (FIG), principalmente o
Esporte Ginástica de Trampolim,
que é voltado para crianças e adolescentes do município e região.
Indicação pede instalação de
grades na “Volta do Vento”
Ainda durante a 29ª Reunião
Ordinária, o vereador Zé do Binga (PPS) protocolou a indicação
nº144/2019, para que a Prefeitura estude a possibilidade de instalação de grades às margens da
Avenida Lima Júnior, conhecida
como “Volta do Vento”.

“Fiz essa indicação no mandato passado e outros vereadores também fizeram. Eu senti a
necessidade de fazer de novo. O
governo tem condições e, se não
tiver, até deixei minha opção de
que peça ajuda a empresas que
temos na região, como a Açominas e a Vale. Inclusive na Estação
foi feito aquele gradil que seria
para segurança das locomotivas que ali passam. Então pode
fazer lá em cima também para
segurança do ser humano que
vai ali com prática de suicídio.
Acho que o governo pode ajudar e deve ajudar a fazer aquela
proteção. Mostrei fotos durante
a reunião e mandei algumas como modelo e tenho certeza que
vai evitar várias mortes e vários
acidentes”.
Ainda durante a reunião, os
vereadores ressaltaram a importância do trabalho do Centro de
Valorização da Vida (CVV), entidade não governamental que tem
o objetivo de prevenir o suicídio.
E Ouro Preto oferece atendimento presencial: o Núcleo de Apoio
à Vida de Ouro Preto (Naviop),
um dos braços do CVV, funciona
de quarta a domingo, das 8h às
11h, no prédio do Trem da Vale,
que fica na Estação. Mais informações e detalhes sobre esse trabalho podem ser obtidas pelo site www.cvv.org.br. Já o telefone
para atendimento é o 188.

De 3ª a domingo,
com churrasco
sábado e
domingo

Restaurante e Churrascaria PEDROSA

-feira, 31 de maio/2019
O LIBERAL Ed.1341 - SextaOURO
PRETO
www.jornaloliberal.net

Nova Unidade de Vigilância
e Bem-Estar Animal é
inaugurada em Ouro Preto

A unidade conta com 17 baias e profissionais especializados
para acolher e cuidar dos animais da cidade

R. Padre Rolim, 1470
São Cristóvão - OURO PRETO

Ane Souz

PANORAMA

Amanhã, 01 de junho, o senhor
Alípio José Gomes completará
mais um ano de vida. Familiares e amigos o parabenizam e
desejam que seus dias sejam
repletos de amor e felicidade.

ia 26 de maio a Yvone dos
Santos, no dia 27 de maio o
Leonardo dos Santos e dia 29 de
maio a Terezinha Cunha dos Santos, comemoraram todos mais uma
primavera. Familiares e amigos
desejam felicidades.

No mês de abril se comemora
o aniversário da Escola Municipal Izaura Mendes, e foi duplamente especial: participando
dos Jogos Escolares de Ouro
Preto, dois alunos se destacaram: Karlaily José Miranda e
Sérgio Eduardo Nascimento,
respectivamente 1º e 4º lugares, classificados para a etapa
microrregional de Xadrez. Parabéns à Escola Municipal Izaura
Mendes!

O mês de maio é um mês dedicado à campanha de conscientização no trânsito conhecida como
Maio Amarelo. Neste ano de 2019,
a campanha vem com o tema: “No
trânsito, o sentido é a vida”. Como
forma de contribuir e exercer sua
responsabilidade social, a Escola
Estadual Marília de Dirceu abraçou
a causa e desenvolveu várias ações
de conscientização e mobilização
envolvendo professores, alunos, direção, equipe pedagógica e demais
funcionários, sem se esquecer do
público alvo da campanha, os motoristas e pedestres.
Na programação foram realizadas pesquisas, entrevistas, construção de gráficos, confecção de
carrinhos de material reciclável pa-

ra a reprodução de uma mini trânsitolândia, montagem de murais,
participação em ato na Praça Tiradentes, entre outras ações. O objetivo da ação, segunda a vice-diretora,
Emanuelle Alves Soares, foi “colaborar na formação e conscientização dos alunos enquanto pedestres
e futuros condutores, além de fazer
das nossas crianças e adolescentes
agentes transformadores, capazes
de impactar positivamente na melhoria do trânsito. E essas ações nas
escolas são muito importantes, pois
as crianças acabam cobrando da família uma postura consciente e segura, tanto na condição de pedestre
quanto na condução dos veículos”,
ressaltou Emanuelle.
Uma das ações de maior reper-
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A Prefeitura de Ouro Preto inaugurou nesta quarta-feira (29) a nova
Unidade de Vigilância e Bem-Estar
Animal da cidade. Localizada na
Rua da Antena, no Morro São Sebastião, o espaço é amplo e conta
com 10 baias individuais, uma coletiva filhotes, 5 coletivas pós-operatórios e uma coletiva residentes, que
comportam ao todo 140 cães.
O local conta com infraestrutura adequada e profissionais aptos
a receber os animais. A veterinária
Bruna de Lima informou que entre
os serviços oferecidos estão a esterilização de machos e fêmeas, microchipagem, vermifugação e vacinação antirrábica e múltipla. Além
disso, a unidade agora funciona em

local próprio, que segundo o prefeito Júlio Pimenta era um sonho antigo. “Foram 100 mil reais em investimento. Agora temos instalações,
laboratórios e veterinários”, afirma.
Ele agradeceu também a Organização de Proteção Animal (OPA) e
o Instituto de Defesa dos Direitos
dos Animais (IDDA), pelo apoio à
equipe de vigilância sanitária.
O tratamento dado aos cães é
seguido de acordo com as leis do
Conselho Nacional de Medicina
Veterinária. Para adequar às demandas da cidade, o Setor de Controle de Zoonoses de Ouro Preto,
juntamente com a OPA e o IDDA,
propôs um projeto de lei próprio,
que já foi assinado e está na Câma-

Ane Souz

ra para aprovação.
O próximo passo é o lançamento do site da unidade. Na página será possível encontrar um banco de
dados com todos os animais que
passaram pelo local e cães disponíveis para adoção. Também podem
ser feitas denúncias de maus tratos,
solicitações de serviços como o
recolhimento de animais e se candidatar como voluntário. Se você
quiser adotar um cão, basta ir até
a unidade e passar pela entrevista
que analisa se o indivíduo tem condições financeiras e emocionais de
cuidar do animal. Os cães são doados em condições de saúde adequadas para se juntar a seus novos donos. Informações:(31) 3559-3294.

Escola Estadual Marília de Dirceu abraça a campanha do Maio Amarelo
em projetos, campanhas e eventos
que contribuem com a formação
integral dos seus alunos”, enfatizou
a vice-diretora.

cussão da semana, segunda a direção da escola, foi a Blitz Educativa,
que aconteceu na quarta-feira (29)
onde alunos e professores abordavam os motoristas que passavam
pelo Largo Marília de Dirceu no
bairro Antônio Dias para distribuir

cartões com dicas para um trânsito
seguro. A ação contou com o apoio
da Guarda Municipal de Ouro Preto.
“A Escola Estadual Marília de
Dirceu acredita em uma educação
que extrapola as salas de aula e os
muros da escola e mergulha fundo

-feira, 31 de maio/2019
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Prefeitura avança no trabalho de
reformas das escolas municipais

Escola Municipal Izaura Mendes é a 12ª escola a ser reformada

Idosos e deficientes tem direito a
agendar consultas por telefone

Na última reunião da Câmara de Ouro Preto o vereador Chiquinho de Assis
(PV) levantou, mais uma vez, o descumprimento da Lei 924/14 de sua autoria,
que garante a possibilidade de agendamento telefônico de consultas para pacientes idosos e deficientes.
“Essa Lei é uma ação importante por estabelecer a possibilidade de agendamento telefônico de consultas para pacientes idosos e para pessoas com deficiências, já cadastradas nas unidades de saúde do município. A primeira medida
a ser tomada pelo município deveria ter sido um decreto regulamentando.
Então, é preciso deixar claro, isto é um direito que a Câmara deu ao povo
de Ouro Preto através de uma lei para que os idosos e os deficientes possam
agendar suas consultas por telefone. É a coisa mais simples do mundo, todo
posto tem um atendente, a pessoa vai ligar e vai conversar com o atendente,
além do atendente, precisa que o telefone esteja funcionando,
isso é o mínimo. Sempre falamos aqui: a saúde básica, a base
da saúde, só vai funcionar com fortalecimento dos agentes de
saúde. Por isso, quando tentaram acabar com essa categoria
dentro da prefeitura, eu fui pro Ministério Público junto com
os agentes. Era um absurdo, queriam chamar agentes por processo seletivo. Agente tem que ter uma carreira, tem que ser
um profissional identificado com a região em que trabalha,
ele conhece cada morador, ele mapeia cada problema, ele é
o porta-voz ali, ele é a operacionalidade para saúde básica
funcionar. Nós escutamos a população, trouxemos o projeto,
transformamos ele em lei, mas não podemos deixar as leis que
aprovamos engavetadas, precisamos fazer elas funcionarem e
eu vou tomar esse papel.
Todo cidadão investe nessa Câmara, ele paga luz, paga
telefone, paga os vencimentos dos vereadores, dos servidores
para que aqui seja uma Casa de Leis e de fiscalização. Esse
mesmo cidadão é quem paga o salário de quem está no serviço
público para fazer a lei funcionar. Então esse é o objetivo. Espero que haja resposta e já estou avisando, que, se não responder, vou procurar os órgãos pertinentes pra fazer valer a lei”.

A Prefeitura de Ouro Preto vem
realizando diversas obras nas escolas
de Ouro Preto. Em menos de sete
meses, já foram feitas obras em três
escolas, a primeira, Escola Municipal
Padre Carmélio Augusto Teixeira, no
bairro São Cristóvão, ganhou reparos
em sua estrutura interna e externa,
além de uma quadra poliesportiva.
A Escola Municipal Francisco
de Araújo, na zona rural do distrito
de Santa Rita, também foi uma das
escolas contempladas com a melhoria de sua estrutura. Agora a escola
conta com salas de aulas adequadas,
amplas e arejadas, além de refeitório,
laboratório de Informática, salas para
os setores administrativos, direção e
secretaria, além disso, foi construído
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um parquinho novo para as crianças
mais novas, além de reestruturar a
quadra poliesportiva. As reformas
das escolas são de extrema importância para a Prefeitura.
Desta vez, a Escola Municipal
Izaura Mendes no bairro Piedade é
a beneficiada. Foram feitas reformas
estruturais para o melhor aprendizado dos alunos. Dentre as obras estão
a reforma do telhado da escola, a recuperação do piso para a instalação
de área de recreação, troca de pisos e
esquadrias danificadas, além das reformas dos banheiros e a pintura em
todo o edifício.
Segundo o diretor da escola, José
César, a pintura é a obra mais perceptível, segundo ele “ajuda a manter a
escola mais clara e limpa”. Para o
servidor e ex-aluno da escola, César

Leôncio “a expectativa é sempre de
melhorias, pois a escola deixa de ser
um ambiente insalubre e passa a ser
um ambiente amigável, o que reflete diretamente no desempenho do
aluno, além de o próprio aluno ver a
escola com mais zelo”.
De acordo com o Prefeito Julio
Pimenta, “nós fizemos uma visita ao
bairro Piedade e colocamos a reforma da escola como prioridade pelo
estado precário em que se encontrava a sua estrutura. A última vez que
a Escola passou por reforma foi em
2006, quando eu ainda era Secretário
de Obras. Com isso, mesmo que a
Prefeitura Itinerante não tenha chegado ao bairro Piedade ainda, nós antecipamos a obra por ser uma escola
importante, em um bairro importante
para o município".
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Lô Borges atrai milhares de
pessoas e encanta público
na Praça Minas Gerais
Ícone da Música Popular Brasileira e um dos fundadores do
Clube da Esquina, o cantor Lô
Borges levou magia a milhares de
pessoa na última noite do sábado,
25, fechando a primeira fase do
Canta Mariana. Clássicos como
“Feira Moderna” e “Quem sabe
isso quer dizer amor” encantaram
a todos na Praça Minas Gerais.
Em um bate papo descontraído antes da apresentação, o cantor
conversou com a equipe de Comunicação e contou parte da trajetória na história da música. Sobre a
vinda à Mariana, disse visitar frequentemente a cidade, já que possui laços familiares com a Primaz
de Minas. “Sempre que venho,
seja a passeio ou a trabalho é mui-

Pedro Ferreira

to gratificante. Minha avó nasceu
aqui em Mariana e vir tocar nesse
berço de Minas é encantador”.

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: 15 de junho de 2019, horário de 08h às 12h, no Centro
de Convenções de Mariana, à Av. Getúlio Vargas S/N. 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/

Lô contou que iniciou a sua
carreira participando de festivais
de canções e que o fomento ao
tipo de evento é fundamental para
a circulação da cultura e incentivo
aos músicos que estão iniciando
a carreira. “Essas ações são saudáveis e necessárias. Parabenizo
a Prefeitura de Mariana e todos
os envolvidos nessa iniciativa”,
comentou o cantor exaltando ainda mais a cidade e sua história.
“Mariana é uma cidade mais que
fundamental na história de Minas.
Um lugar de pessoas talentosas e
artistas. Fico muito feliz por estar
nessa terra”, finalizou Lô Borges.
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Aviva Mariana promete
atrair multidão em Mariana
neste final de semana
Com o tema “Senhor, move o teu amor em mim”, nos
dias 1 e 2 de junho acontece o Aviva Mariana. A programação conta com shows, pregações, testemunhos e adoração
ao Santíssimo. Além da Santa Missa.
De acordo com um dos organizadores, Vinícius Avanzi,
integrante da Renovação Carismática Católica, o encontro
será de muita integração. “Buscamos, para todos os públicos, um mergulho em águas mais profundas e um verdadeiro encontro com Cristo”, afirma Vinícius, pontuando que
a equipe espera centenas de pessoas de diversas cidades
do estado.
O evento, gratuito e aberto ao público, será realizado na
Arena Mariana. Para mais informações e formulários de inscrição acesse www.avivamariana.com.br.
PROGRAMAÇÃO:
Sábado (1 de Junho)
21h - Show com Cinara & Dudu Santiago
Domingo (2 de Junho)
7h30 - Animação / Café / Credenciamento
8h30 - 1ª Pregação / Oração
9h30 - Momento Jubilar (RCC 50 Anos)
10h30 - Intervalo / Animação / Agradecimentos
11h10 - 2ª Pregação / Oração
12h00 - Almoço
14h00 - Animação / 3ª Pregação / Oração
15h00 - Testemunho - Gladstone - Coordenador Arquidiocesano do Ministério de Pregação
15h30 - Apresentação / Homenagem do Ministério de
Crianças aos 50 anos da RCC
16h10 - Adoração/ Bênção do Santíssimo - Padre Alex
Martins Freitas, pároco das Paróquias de Cláudio Manoel e
Monsenhor Horta
17h00 - Preparação para Missa / Agradecimentos
17h30 - Missa de Encerramento - Dom Airton José dos
Santos (Arcebispo de Mariana).
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Reunião é marcada pelo avanço
dos trabalhos voltados para o
retorno da cooperativa de leite
Prefeitura realiza evento
de qualificação e incentivo
ao empresariado local

Investir na capacitação e no desenvolvimento de micros, pequenas e
médias empresas marianenses, e também nos profissionais da cidade que
desejam se destacar no mercado de trabalho. Esse foi o objetivo da primeira
edição do Terça Gerencial, evento realizado na noite dessa terça-feira, 28, no
Centro de Convenções.
Segundo o idealizador do projeto, o secretário de Desenvolvimento Econômico de Mariana, Júlio César Vasconcelos, a ideia da Terça Gerencial é
ajudar os interessados a alcançar o sucesso profissional. "O objetivo final é
promover a educação e o desenvolvimento profissional de qualidade na população marianense, de acordo com as tendências do mercado de trabalho.
Além de desenvolver a consciência do coletivo a fim de provocar mudanças
no comportamento profissional daqueles que participarem", afirmou Júlio.
O evento recebeu a Diretora Regional da Master Mind Treinamentos,
Lígia Mendes, que promoveu uma palestra motivacional para uma média
de 200 pessoas. “Hoje falamos sobre crenças militantes e o poder da nossa
atitude para transformar o cenário em que vivemos. Escolhemos esse tema
após percebemos que nesses últimos três anos os marianenses andam um
pouco desmotivados na questão profissional e empresarial, e isso não condiz
com o que acreditamos”, disse, destacando o potencial que a cidade tem.
“Mariana tem muito potencial, ela é próspera, tanto que percebemos que
vêm muitas pessoas de fora para empreender aqui. Queremos que as pessoas
entendam que a cidade está mudando e para isso é preciso que elas mudem
também, que se reinventem”.
Sobre - A Terça Gerencial será realizada toda última terça-feira do mês e
contará com palestras motivacionais, de liderança, de técnicas de desenvolvimento e construção de relacionamento profissional, além de discussões
sobre casos de sucessos e insucessos no mundo dos negócios. A próxima
será no dia 25 de junho, com local, horário e tema a ser definido.
O evento foi promovido pela Prefeitura de Mariana e contou com o apoio
da Associação Comercial Industrial e Agropecuária de Mariana (Aciam),
Faculdade Presidente Antônio Carlos (Fupac), HVH - Consultoria Empresarial, Programa de Pós-Graduação em Econômia (PPEA), Universidade
Federal de Ouro Preto, Master Mind e Univ. Norte do Paraná (Unopar).

Após passar por momentos
delicados, a cooperativa de leite,
que abrange produtores de cerca
de 24 localidades rurais de Mariana, será reformulada. Em reunião realizada na noite da última
quinta-feira, 23, o prefeito Duarte
Júnior afirmou que um Projeto de
Lei será enviado à Câmara no intuito de liberar verba do Fundo do
Desenvolvimento Rural, afetando
positivamente a vida de todos os
envolvidos na cooperativa.
Perdoando a dívida existente
da cooperativa entre município,
que chega na casa dos R$1,5 milhão, o prefeito Duarte Júnior falou sobre a responsabilidade da
geração de bons resultados. “Temos que nos unir e buscar todas
as alternativas possíveis para que
o empreendimento tenha sucesso
num futuro breve”, disse Duarte,
afirmando também que o município fará o contrato de comodato
com a cooperativa isentando o aluguel durante 20 anos.
Outro ponto destacado pelo
prefeito Duarte é o acordo com a
Fundação Renova, que afirmou
disponibilizar o valor R$4 milhões
para investimento nos produtores
de leite. “Ainda não enviamos o
projeto à Câmara por entender
que a fundação tem que assumir a
responsabilidade sobre esse apoio.
Somente com a união poderemos
fazer com que a cooperativa tenha
realmente condições de funcio-

nar”, afirma o prefeito.
Aurélio Weber Lage Santos
ocupa atualmente o cargo de presidente da cooperativa e também reforça a fala do prefeito em relação
às parcerias e apoios. “Sem uma
grande aliança não sairemos do
lugar. Não podemos acabar como
os vários elefantes brancos que estão espalhados por Mariana. Sem
vocês direcionando aos representantes do legislativo, não teremos
condições de continuar. Espero
que todos estejam em favor dos
produtores rurais”, disse.
O encontro reuniu produtores
leiteiros, a diretoria da cooperativa, município e os vereadores Geraldo Sales, Juliano Duarte, Bruno
Mól e o presidente da Câmara, Edson Agostinho de Castro Carneiro.

Todos os edis declaram apoio aos
produtores e se mostraram abertos
a votação positiva da proposição
que chegará a Câmara.
O sentimento diante das notícias foi de satisfação, como contou ao final do evento o produtor
Edson Cota. “Nós na qualidade de
produtores rurais estamos vendo
uma mudança positiva. O poder
público está amparando àqueles
que hoje estão à deriva. Não sabemos falar e garantir o que aconteceu na outra gestão para saber
porque fomos para nessa situação.
O município tem a sua parcela,
porque na época, nos foi vendida
uma ilusão. Hoje estamos iniciando novamente essa caminhada e
vamos colher bons frutos de tudo
isso”, contou.

1.500 atletas são esperados para Maratona
Internacional Chaoyang Estrada Real
Muita adrenalina e energia
tomaram conta de Mariana, pois
mais uma vez a cidade será palco
de uma etapa da Maratona Internacional Chaoyang Estrada Real. A
maratona é organizada pela produtora Avelar Sports, com apoio da
Prefeitura Mariana. A segunda de
três etapas da prova acontece entre os dias 6 e 9 de Junho, na Mina
Del Rey.
Com a expectativa de receber
mais de 1.500 atletas de 6 países,
a estrutura do evento é comparada
aos melhores eventos mundiais.
O público terá acesso a praça de
alimentação, atendimento médico,
espaço kids e ainda uma transmissão ao vivo das competições pelo
canal do youtube e pela página do

COMUNICADO
Unidade de saúde do Centro suspende atendimentos

A Unidade Básica de Saúde (UBS)
do bairro Centro - Mariana, foi invadida
e vandalizada na madrugada de quarta-feira (29). Pela manhã do dia 30, profissionais da Unidade encontraram portas
e janelas danificadas, além de salas
reviradas. Em razão dos prejuízos causados na UBS, os atendimentos médicos
especializados: pediatria, ginecologia e
obstetrícia, estão temporariamente suspensos até que a manutenção seja realizada na Unidade. As consultas marcadas
serão reagendadas. Os atendimentos
de clínica geral realizados na Unidade
de Atenção Primária (UAP) permanecem
sem alteração.

Raissa Alvarenga

Thiago Lemos

Facebook da promotora do evento.
Serão quatro dias de provas,
iniciando na quinta-feira (6) com o
Short Track, um percurso de 860
metros sendo 20 minutos + 2 voltas, com largada às 16h. Na sexta-feira (7) teremos o Up Hill Da
Cartuxa, o percurso será de 16km,
com ganho de elevação de 884km,
a largada está marcada para às 15h.
As demais categorias irão
competir no sábado (8) e no domingo (9). As largadas ocorrem às

9h30 e o percurso completo é de
65km para todos, caso o atleta opte
por correr o percurso reduzido ele
será de 40km.
Os 10 primeiros colocados
das 32 categorias individuais e os
10 primeiros colocados para as 4
categorias de duplas receberão
medalhas de classificação. Também serão entregues medalhas de
participação para todos os atletas
que finalizarem a prova dentro do
tempo estabelecido.
Thiago Lemos
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Samarco finaliza
primeira etapa das obras
da Cava Alegria Sul

Empresa voltará a operar sem barragem e após
implantar sistema de filtragem de rejeitos

A Samarco retomará suas operações sem barragem de rejeitos e após a
implantação total de um sistema de disposição e tratamento de rejeitos, que
inclui a Cava Alegria Sul e a filtragem para o empilhamento a seco. Preparando-se para a retomada, a empresa finalizou, nessa terça-feira (28) a primeira etapa das obras na Cava Alegria Sul, localizada no Complexo de Germano, em Mariana, que receberá parte dos rejeitos gerados na lavra da mina.
“O término dessa fase de obras do Sistema de Disposição de Rejeitos Cava
Alegria Sul é um passo importante rumo à nossa retomada. Nossa proposta
é voltar diferente, o que reforça nosso compromisso com as comunidades
e toda a sociedade. Vamos voltar de forma gradual, inicialmente com 26%
de nossa capacidade produtiva, operar sem barragem para disposição de rejeitos e por meio da incorporação de novas tecnologias, tendo a segurança
como prioridade. Só voltaremos após a implantação completa da filtragem”,
afirma o diretor-presidente da Samarco, Rodrigo Vilela.
A cava é uma estrutura resultante do processo de lavra e terá capacidade
para receber 9,7 milhões de metros cúbicos de rejeitos. Seu uso evita o impacto ambiental em outro espaço. A segunda etapa, em andamento, consiste
na montagem eletromecânica do sistema de bombeamento de lama, rejeito
e água. Com a implantação das novas tecnologias, a lama gerada na exploração do minério de ferro, que representa cerca de 20% do total de rejeitos
gerados, será processada e destinada à Cava Alegria Sul. Por ser uma formação rochosa e estável, um espaço confinado, a estrutura permite a contenção
natural de forma mais segura, além de evitar impacto em novas áreas.
A maior parte do rejeito, que corresponde aos arenosos e representa 80%
do total gerado, será filtrada e empilhada a seco. O processo de filtragem
permitirá o reaproveitamento de água.
As obras na Cava Alegria Sul tiveram início em outubro do ano passado
e estão sendo acompanhadas por auditoria independente. Em paralelo a isso,
o Licenciamento Operacional Corretivo (LOC) do Complexo de Germano
está em andamento na Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (Semad). Esse processo de licenciamento ocorre em
razão da suspensão de todas as licenças operacionais da Samarco em outubro de 2016. A expectativa da empresa é obter a LOC nos próximos meses.
A proposta da Samarco é reiniciar as atividades com uso de apenas um
dos três concentradores. A reativação dos demais será gradual.
Mais segurança
Vilela destaca que o foco na segurança é a prioridade máxima de todo
o trabalho. “A utilização de novas tecnologias e nosso Sistema Integrado
de Segurança, que inclui o Centro de Monitoramento Integrado e os simulados de emergência, ampliam a segurança nas operações e envolvem as
comunidades do entorno”, afirma.
Desde o rompimento da barragem de Fundão, em 2015, a Samarco
tem dedicado extrema atenção às atividades de reforço e monitoramento
das estruturas geotécnicas, em consonância com as normas brasileiras e
com requisitos internacionais de segurança.
Monitoradas 24 horas por dia, sete dias por semana, por meio do
Centro de Monitoramento e Inspeção (CMI), as estruturas geotécnicas
da empresa permanecem estáveis, possuem a Declaração de Condição de
Estabilidade e são acompanhadas também por auditorias independentes
realizadas periodicamente no Complexo de Germano. Os relatórios são
encaminhados aos órgãos competentes.
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Polícia prende autor de homicídio
ocorrido em Mariana
A Polícia Militar deflagrou
operação policial na tarde de terça-feira, dia 28 de maio, em Mariana, após recebimento de denúncia
anônima, de que o autor de dois
homicídios ocorridos no último
domingo, 26/05, na cidade, estaria
escondido na zona rural. Com a
chegada das viaturas à localidade
apontada na denúncia, conhecida
como “Cafundão”, um indivíduo
fugiu sentido a um brejo, ao avistar
os policiais militares. Foi, então,
realizado rastreamento, quando foi
encontrado, próximo a um matagal, o suspeito de ser autor dos crimes - um rapaz de 20 anos. Com
ele e na residência onde estava
não foi encontrado nada de ilícito.
Indagado o porquê de ter fugido
ao avistar os policiais, o suspeito

confirmou ser autor de um dos
homicídios ocorridos em Mariana
no dia 26 do corrente – do rapaz
de 18 anos, com quem tinha tido
um desentendimento momentos
antes. Afirmou também que outro
indivíduo - com quem também havia se desentendido - seria o autor
do homicídio do rapaz de 22 anos,
ocorrido no mesmo dia. Ele disse,
ainda, que esse rapaz de 22 anos é
quem lhe emprestou a garrucha arma que, inclusive, teria sido utilizada no homicídio de um homem
de 40 anos, no dia 14 de maio, na
mesma cidade. Após a confissão,
o suspeito foi preso e apontou o
local onde teria deixado a garrucha e uma blusa de frio de capuz
de cor branca e cinza que utilizava
no dia do crime, e que estaria suja

Arma apreendida pela PM,
no dia 28

de sangue. Os policiais militares
realizaram diligências, sendo localizadas próximas a uma igreja
de Mariana: a garrucha do calibre
38, 1 (uma) munição intacta e 1
(um) cartucho vazio do mesmo
calibre e a blusa de frio. O autor
foi conduzido para a Delegacia
de Polícia Civil, onde foram entregues os materiais apreendidos
pela Polícia Militar.

Secretário de Esportes de Itabirito
esclarece gastos com atletas da cidade
A pedido da vereadora Rose
da Saúde, o secretário de Esportes e Lazer, Alessandro Massaini,
compareceu a reunião de vereadores da segunda-feira (27) para
esclarecer sobre os gastos de 2016
referentes a eventos esportivos
municipais e estaduais, que contou
com a participação de atletas da cidade. O secretário destacou que foi
importante a participação, pois foi
uma oportunidade de esclarecer
os questionamentos. A vereadora
Rose da Saúde questionou onde
foram gastos os valores de R$36
mil com atividades esportivas e
sobre a prestação de conta desses
valores, licitados em 2016.
Sobre os contratos, Alessandro
disse que quando os eventos são
realizados fora do Município, há
uma licitação de alimentação para
os atletas. Sobre o quantitativo, o
secretário explicou que realmente
é variável. “Isso vai de acordo com
número de atletas que estão envolvidos em cada etapa. Em algumas
etapas dos Jogos Escolares, o estado disponibiliza alimentação, mas
as vezes a quantidade e até mesmo
qualidade não atende uma alimentação adequada. Por isso, em
muitos casos a gente complementa
essa alimentação”.
Outro ponto questionado pela
vereadora foi o motivo de nem todas as equipes esportivas da cidade receberem apoio do executivo,
como a equipe de basquete. “Todas as equipes recebem apoio. Nós
conversamos com representantes
dessa modalidade e pedimos para
que montassem uma entidade, legalmente constituída, que possam
entrar na Câmara com pedido de

Homem é preso pela Polícia Militar
após atear fogo na esposa, em Mariana
Vítima foi socorrida pela Polícia Militar ao Hospital Monsenhor Horta

Na madrugada desta sexta-feira, dia 24 de maio, a Polícia Militar foi acionada devido à ocorrência de uma tentativa de homicídio no bairro Santana, em Mariana, por volta de 2h30. Na residência apontada, policiais militares
encontraram uma senhora caída no quarto, o qual tinha forte odor de gasolina. A vítima, de 36 anos, foi socorrida
imediatamente pelos policiais militares, e informou que seu marido, de 25 anos, é quem havia ateado fogo nela, após
discutirem e brigarem. O auto já havia fugido. O fato ocorreu na presença dos filhos da vítima - de 8, 11 e 12 anos - os
quais ajudaram a mãe a debelar o fogo. Segundo a equipe médica, a vítima apresentava queimaduras de 2º e 3º grau,
com cerca de 47% do corpo queimado, sendo nas regiões do rosto, tórax, braço e pernas e por isso seria removida
para o Hospital João XXIII, em Belo Horizonte. Após rastreamentos, o autor foi localizado tentando embarcar para
BH. Ele confessou a autoria do crime e foi preso em flagrante, sendo conduzido para a Delegacia de Polícia Civil .

Michelle Borges

utilidade pública, para que possa
receber a subvenção. A gente já
disponibilizou alguns materiais,
transporte não conseguimos todos,
mas o combinado conseguimos
cumprir. O treinador ainda só não
foi possível, pois nenhum candidato passou no processo seletivo”,
pontuou o secretário.
A vereadora Rose da Saúde
evidenciou a falta de respostas dos
requerimentos previamente enviados à secretária e disse que a participação foi muito importante para
esclarecer as dúvidas.
Bolsa Atleta
A prefeitura de Itabirito oferta
aos esportistas da cidade o Bolsa
Atleta. Este ano o programa vai
atender quase 70 pessoas. Diferente dos programas estadual e
federal, Maissini destaca que o importante é apoiar, independente do

resultado. O secretário explica que
inicialmente o benefício era para
atletas individuais, mas destes,
20% será destinado às modalidades coletivas. “Essas modalidades
têm outros caminhos para obter
recursos, como a lei de utilidade
Pública e a subvenção. Mesmo
assim, este ano resolvemos destinar uma parte do benefício, pois
muitos pais de alunos no Minas
Tênis, Cruzeiro e no Atlético, que
ainda não têm apoio do club, nos
procuraram para ajudar esses atletas, por isso alteramos”, esclarece
Alessandro.
O secretário de esporte de Itabirito destacou ainda sobre todas
as ações da prefeitura, como reformas e construções de quadras, reformas na pista de skate, no campo
do Padre Eustáquio e no núcleo de
ginástica.

PANORAMA

Q

uem não se encanta ao ouvir o canto dos pássaros... especialmente os canarinhos. Basta citar o nome Coral Canarinhos para fazer referência ao canto
lindo dos canarinhos que, de tão lindos as pessoas os aprisionavam nas gaiolas a
fim de terem individualmente, em suas casas o canto encantador dos pássaros. Fundado em 1973 pelo saudoso Pe. Francisco Xavier, o coral Canarinhos de Itabirito é
indiscutivelmente referência para quem quer aprender a cantar e encantar. Dentre
as atividades ofertadas pelo Coral Canarinhos estão aulas de musicalização, flauta
doce, técnica vocal, instrumentos de sopro e cordas, atividades cênico-musicais.O
projeto também contempla monitoramento escolar e encontros de sociabilidade
familiar, orientação e convívio em grupo. Podem participar crianças, adolescentes e
jovens de 6 a 23 anos. A entidade, dentre outros recursos recebe financiamento pelo
FIA (Fundo da Infância e Adolescência). Seja doador, empresa parceira ou patrocinador. Entre
em contato:
contato@canarinhosdeitabirito.
org.br; canarinhosdeitabirito.
org.br; @canarinhositabirito.

João de
Carvalho

A CIDADE
E EU

drjoaodecarvalho@yahoo.com.br

O prefeito e a lei
orgânica municipal
HÁ DIAS, revendo a legislação municipal que envolve as figuras legítimas de Prefeito, Vice e Vereadores, deparei-me com a
“Lei Orgânica do Município de Itabirito” datada aos 20 de Março de
1990. Na contracapa final estava, sobre um fundo em negrito, a relação dos vereadores que formaram “A primeira Câmara Constituinte
do Município de Itabirito”. Foram os seguintes vereadores que fizeram e votaram este importante documento norteador dos poderes
Legislativo e Executivo do Município de Itabirito:
Sebastião Antônio da Silva, Geraldo de Carvalho Arantes, Geraldo de Souza Braga, Ivacy Simões, João Batista dos Reis Gonçalves, Geraldo Magela de Souza e Silva, Celso Alves Fagundes,
João Bengala Mesquita Rego, José Ágatha de Alcântara, José Vieira, Francisco Carlos Bernardes de Oliveira, Antenor José do Nascimento, Flávio Braga Ribeiro, Luiz Cláudio Nery Procópio e Olímpia
Martins Paranhos.
No dia 20 de Março de 1990, o Presidente Sebastião Antônio
da Silva entregou ao povo de Itabirito esta Constituição Municipal,
assim escrevendo na sua página inicial: “Nós, representantes do
Município de Itabirito, Estado de Minas Gerais, cumprindo dispositivos Constitucionais e invocando a proteção de Deus, promulgamos
a seguinte Lei Orgânica do Município”.
Neste documento ficou registrada também uma expressiva frase de Martin Luther King, nestes termos: “Não somos o que deveríamos ser; Não somos o que queríamos ser; Não somos o que
iremos ser; Mas, graças a Deus, não somos o que éramos”. Na
verdade ele quis dizer que Itabirito tinha, doravante, sua primeira
Constituição Municipal.
No capítulo II destacou-se o Poder Executivo (Prefeito) e sua
atuação em benefício do Município. As atribuições dele, como chefe
da administração Municipal. Focalizou normas referentes à perda e
extinção do Mandato, afirmando no artigo 87 que “São crimes de
responsabilidade do Prefeito Municipal os previstos em Lei Federal”.
Registrou-se também, uma seção sobre auxiliares diretos do Prefeito, assim como sobre a Administração Pública.
Esta Constituição, sempre lida, meditada, estudada, já sofreu
muitas Emendas, sempre objetivando sua melhoria em benefício do
bem comum citadino. Emendas de proposição, quer do Executivo,
quer dos membros (vereadores) do Legislativo.
ENFIM, nossa intenção é recordar que o Município tem uma
excelente Constituição contendo as normas fundamentais de uma
boa e eficaz administração, e que é importante observar sua legislação, no correr do dia a dia do Município. Como diz a Introdução:
“A LOM não é perfeita, mas a busca deste ideal foi constante nos
debates parlamentares, e, que Deus ilumine os Governantes e Governados, na justa interpretação e aplicação desta lei, em prol do
bem comum”.
Nós, membros do povo, somos os beneficiários diretos deste
compromisso assumido pelos membros do Executivo e Legislativo.
Desrespeitá-la é Crime!

Aviso de Julgamento da Proposta e
Habilitação – O SAAE de Itabirito torna
público que realizou abertura da Proposta
e Habilitação do Processo Licitatório
nº078/2019, na modalidade de Pregão
Presencial nº041/2019 Objeto: contratação de empresa especializada no fornecimento de válvulas redutora de pressão em
latão de ação direta através de manípolo
de regulagem, com indicador de pressão
de regulação para adequação da pressão
máxima a jusante nas redes de água, conforme norma NBR 12218. Para atender
de forma eficaz a demanda do Sistema
de Abastecimento de Água do SAAE de
Itabirito - MG, conforme especificações
do anexo I, do Edital, Empresa Vencedora e Habilitada: Bermad Brasil Indústria
de Válvulas LTDA, perfazendo um valor
total de R$18.199,56 (Dezoito mil cento
e noventa e nove reais e cinquenta e seis
centavos), Itabirito / MG, 28/05/2019 –
Eng.º Wagner José Silva Melillo, Diretor
Presidente do SAAE.
Pregão Presencial – 046/2019 - 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°083/2019, na Modalidade de Pregão Presencial nº046/2019.
Objeto: contratação de empresa especializada em construção civil para prestação de
serviço de revitalização dos reservatórios:
Gutierrez, Bela Vista, Carramanchão e
Pedro Tatu no Município de Itabirito/MG,
com fornecimento de materiais e mão de
obra para o SAAE – Serviço Autônomo

Denúncias
Sugestões
Críticas
Novidades
ENVIE PARA

de Saneamento Básico de Itabirito – MG,
conforme descrito no anexo I, do edital,
no dia 17/06/2019 às 09h00min, na sala
de reuniões do SAAE, situado à Rua Rio
Branco, nº99 – Centro, em Itabirito - MG –
CEP: 35.450-000 – Site www.saaeita.mg.
gov.br. E-mail: compras@saaeita.mg.gov.br
Pregão Presencial – 047/2019 - 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° 084/2019, na Modalidade de Pregão Presencial nº047/2019. Objeto: Aquisição de carreta tipo reboque para transporte de grupo gerador de 15KVA
a diesel, do Serviço Autônomo de Saneamento Básico de Itabirito MG, conforme
especificações do anexo I, do edital, no dia
18/06/2019 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 – 048/2019 - S.R.P. –
018/2019 - 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°
085/2019, na Modalidade de Pregão Presencial nº048/2019. S.R.P. nº018/2019
Objeto: Registro de preço para futuro e
eventual fornecimento de hidrômetro volumétrico de pistão rotativo, com transmissão magnética, sem acessórios de ligação
ao processo e filtro para melhoria dos Sistemas de Abastecimento de Água no bairro
Pedra Azul localizado na região urbana do
Município de Itabirito – MG, conforme especificações do anexo I, do Edital, no dia
19/06/2019 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.
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Saae faz drenagem e muro de
contenção no Novo Itabirito
Com um investimento total de
R$ 420 mil, o Serviço Autônomo
de Saneamento Básico (Saae), de
Itabirito realiza uma importante
obra de contenção de encosta e
drenagem na Avenida Tiradentes,
no bairro Novo Itabirito. O recurso
é oriundo de uma parceria com a
Prefeitura e vai melhorar a vida de
dezenas de moradores.
A intervenção acaba com as
chances de deslizamento de terra
na área, garantindo a segurança de
algumas famílias que moram no
entorno. Os trabalhos tiveram início em março e a intenção é concluir tudo até a primeira quinzena
de julho.
A Obra está sendo conduzida
realizada pela empresa 3T Logística, com a supervisão do engenheiro sanitarista do Saae, Wanderson
Murta. “Estamos realizando todo o
serviço de drenagem e a contenção
da encosta por meio de um muro
em gabião com terramesh, uma estrutura tipo gaiola que é reenchida
com pedras britadas de grande durabilidade e resistência”, explicou
Wanderson.
Segundo ele, os operários estão
construindo um muro de gabião de
aproximadamente 12m de altura

com 534 m3 de gabião e terramesh,
que visa evitar o risco de desabamento sobre as casas existentes na
localidade e promover o adequado
escoamento das águas pluviais.
“A obra vai proteger toda a encosta e evitar sua erosão, devido ao
volume de água que costuma extravasar em momentos de chuvas
fortes, mas que agora será toda drenada e encaminhada para o córrego
que passa na região”, comemorou
Wanderson.
O diretor-presidente do Saae,
Wagner Melillo, explicou o intui-

to da gestão com essa iniciativa.
“Nosso objetivo é conter um possível deslizamento de terra nos terrenos próximos ao barranco, além
de garantir o escoamento da água
de chuva por meio de um trabalho
de drenagem definitivo”, informou.
Wagner ressaltou a importância
em destacar que o Saae está realizando um trabalho definitivo e não
um paliativo, garantindo a segurança e a tranquilidade dos moradores
residentes nestas áreas próximos a
barrancos e lugares que foram vulneráveis às fortes chuvas.

O último dia 22 de maio foi
de muito aprendizado para agricultores e técnicos do Emater de
Itabirito. Aconteceu, em Mariana, a
2ª oficina Regional de Articulação
entre as Demandas de Alimentos
para a Alimentação Escolar e ofer-

ta de produção local e regional da
agricultura familiar.
O público convidado a participar da oficina foram nutricionistas,
extensionistas rurais, diretores das
escolas estaduais e agricultores familiares. Além dos representantes

de Itabirito, participaram da oficina
profissionais de outras seis cidades,
como Ouro Preto e Ponte Nova.
Além deste público alvo, o
evento teve a presença dos membros
do Conselho de Alimentação Escolar (CAE), representantes da Agência Nacional de Vigilância Sanitária
(Anvisa), responsáveis pela alimentação escolar das escolas, como também os Institutos Federais.
Os dados levantados durante a
oficina servem para elaboração de
um documento de sistematização
que é enviado para todas as pessoas
que participaram, acompanhado
dos certificados de participação. O
documento resulta em um material
de consulta tanto para os nutricionistas e diretores quanto para os
agricultores familiares.
Este encontro é de responsabilidade da Cecane (Centro Colaborador de Alimentação e Nutrição
Escola) e do IFSULDEMINAS.

Técnicos da Emater e agricultores
de Itabirito participam de
Oficina em Mariana

Empresas de Itabirito devem se atentar
ao prazo final de envio da DAMEF
A Prefeitura de Itabirito lembra contribuintes sobre a importância de aumentar o índice e a participação do município no repasse do ICMS.A Prefeitura de Itabirito alerta para o prazo final de transmissão da Declaração do Valor
Adicionado Fiscal (DAMEF). O limite de envio da DAMEF referente ao exercício de 2019 (ano-base 2018, sendo
este de 1º de fevereiro até 31 de maio de cada ano, conforme Portaria nº 149/2016 da SEF/MG) é até hoje sexta-feira, 31 de maio.
O que é? A DAMEF ou VAF (Valor Adicionado Fiscal) é um indicador econômico contábil utilizado pela Receita
Estadual de Minas Gerais para calcular o índice de participação dos Municípios no repasse da receita do Imposto
Sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) e do Imposto Sobre Produtos Industrializados (IPI). A soma do
VAF de todas as empresas de Itabirito é o VAF do Município. A soma do VAF de todos os Municípios mineiros é o
VAF do Estado de Minas Gerais. Quanto maior o VAF de Itabirito, maior o percentual de repasse que o Município
recebe do Estado.
Fiscalização: A Prefeitura de Itabirito possui um quadro de servidores especializados, bem como utiliza do sistema
SIGMAVAF, um software de gestão, monitoramento e auditoria, que permite ao Município participar de todo o processo de
apuração, inclusive realizando eletronicamente notificações de indícios de inconsistências ou mesmo omissões da DAMEF.
Este trabalho realizado ao longo do ano, em colaboração mútua com os contadores de cada contribuinte, resulta em recuperação de valores que se incorporam ao índice de participação municipal. Aumentar o índice é aumentar a participação do
Município no repasse do ICMS. Por isso, contadores e/ou responsáveis pela escrita fiscal de cada contribuinte devem se
atentar ao prazo para evitar imprevistos, o congestionamento no sistema de transmissão.
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Decisivo: Fim de semana que define os candidatos nas convenções municipais. Pela movimentação, até o momento nossa cidade poderá
ter cinco candidatos a prefeito e vice para as
eleições de 7 de julho. Até dia 6 prazo para registro, ocasião em que
candidatos com problemas judiciais poderão ser barrados. A partir
do dia 7 começa a propaganda eleitoral. O vencedor vai administrar
uma cidade com um orçamento de 406 milhões previstos para 2019
em um município de 50 mil habitantes e 40 mil eleitores.
Poetisa: Quem está com belos poemas na praça é Cristiane Jerônimo. Obras como “Liberto-me e Livre Estou” têm recebido elogios
da crítica e incentivos dos amantes da literatura. Cristiane é servidora
pública e mostra sensibilidade e criatividade na arte de fazer poemas.
Por onde anda? Junaily Reis, editor do site Guia Itabirito, que revolucionou os meios de comunicação e criou importante ferramenta a
serviço da classe comercial. Jovem, idealista e determinado, Junaily
é gente de expressão na região dos Inconfidentes.
Você tem saudades? Do programa de calouros promovido pela Rádio Cultura de Itabirito, onde eram revelados talentos da nossa música, sem deixar de trazer entretenimentos e a presença de grandes
artistas de renome nacional.
Seresteiros: O Grupo de Seresta da Terceira Idade Flor de Liz está de
novo presidente. Geraldo Benevenute de Lima assumiu os trabalhos
com o objetivo de dar sequência aos trabalho tradições deste grupo
que encanta a todos com bela melodias. Junto com a nova diretoria
ele está convidando os amantes da boa músicas a ingressarem no coral e iniciar os ensaios. Contatos: 99728-7054 ou 98840-3450. Faça
sua inscrição.
Pois é: Posso ter defeitos, viver ansioso e ficar irritado algumas vezes, mas não esqueço que minha vida é a maior empresa do mundo.
E que posso evitar que ela vá à falência. Ser feliz é reconhecer que
vale a pena viver, apesar de todos os desafios, incompreensões e períodos de crise. Ser feliz é deixar de ser vítima dos problemas e se tornar autor da própria história. É atravessar desertos fora de si, mas ser
capaz de encontrar um oásis no recôndito da sua alma. É agradecer a
Deus a cada manhã pelo milagre da vida. Ser feliz é não ter medo dos
próprios sentimentos. É saber falar de si mesmo. É ter coragem para
ouvir um “não”. É ter segurança para receber uma crítica, mesmo
que injusta. (Augusto Cury)
Para refletir: O que me preocupa não é o grito dos maus. É o silêncio dos bons. (Martin Luther King)
Em destaque: A presença, mais uma vez, de
importante jornalista da
Globo neste sábado, para
proferir palestra para os
alunos, professores e
diretores da Escola Estadual Professor Tibúrcio.
Esta escola conta com
os serviços de relações
públicas do versátil professor Ricardo Francisco
de Paula Alves Cruz. Este
tipo de iniciativa promove
o conhecimento e incentivo aos nosso jovens
estudantes.
Ricardo Francisco e a repórter Gislaine Ferreira

Aniversário: A carismática e eficiente servidora pública Berenice Monge comemorou
mais um aniversário,
com direito a muita
festa, presença de amigos e mensagens de
carinho e admiração.
A ela votos de felicidades sempre!

, 31 de maio/2019
O LIBERAL Ed.1341 - Sexta-feira
ITABIRITO
www.jornaloliberal.net

11

Representantes tomam posse em
Conselho Municipal de Turismo
Conselheiros da sociedade civil e dos poderes executivo
e legislativo compõem o biênio 2019/2021

Tomaram posse na tarde da última terça-feira, 28 de maio, os representantes do novo Conselho Municipal de Turismo de Itabirito. Representantes da sociedade civil e dos poderes executivo e legislativo
compõem o biênio 2019/2021. O ato aconteceu no gabinete do Prefeito Arnaldo Pereira dos Santos, que deu
posse aos membros efetivos e suplentes.
Para o secretário de Patrimônio Cultural
e Turismo, Ubiraney de Figueiredo Silva, o
conselho é um grande instrumento para o
fomento da atividade turística de Itabirito.
“Os conselhos municipais são governanças e
ajudam o poder executivo na tomada das decisões para atender os anseios da sociedade.
A missão do conselho é identificar os nossos
atributos e somar as nossas forças, além de
manter a predisposição para o diálogo entre poder público e sociedade civil em uma
construção conjunta de ideais”.
Os conselheiros são representantes das
entidades e da sociedade organizada. Juliana Celeste Viana Ferreira tomou posse em
seu primeiro mandato como conselheira representando o coral Canarinhos de Itabirito
e vê como positiva a contribuição dos conselheiros para a construção de uma política
do turismo eficiente na cidade. “É muito
importante a comunidade poder participar de
um conselho onde a gente pode colocar as
questões da entidade em pauta. Esta é uma
grande oportunidade de somar forças com a
Matrículas
comunidade e outras entidades com o intuito
Abertas
de trazer mais turismo.”
O Conselho
Criado em 1998 o Conselho em Itabirito tem o papel principal de representar as
entidades relacionadas ao turismo com seus
anseios e propostas do setor, participando,
acompanhando, aconselhando e monitorando a construção e execução das políticas
públicas do turismo de Itabirito, a fim de fortalecer a atividade turística e visar o desenvolvimento econômico e social sustentável.
As principais atribuições do conselheiro
do turismo é coordenar, incentivar e promover o turismo no município; estabelecer normas para a elaboração da política municipal
de turismo, em consonância com a secretaria
estadual de turismo e ministério do turismo;
apreciar projetos que lhe sejam submetidos
relativos à política municipal de turismo; gerir o Fundo Municipal de Turismo (Fumtur)
para o desenvolvimento da atividade turística
no município; estimular atividades culturais
e turísticas do município; dentre outras, que
consta no regimento interno do conselho.

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

3561-0508
3561-3584
98979-4354

(31)

98827-5073
R. Dr. Eurico Rodrigues, 721 - Praia/ITABIRITO

O BERRO DO
BODE ZÉ

Que vão baixar
noutro centro!
Uma das definições apresentadas por dicionários para o vocábulo constrangimento é “algo desagradável que não se pode evitar;
aborrecimento, descontentamento”. São situações vividas, ao longo da vida, umas evitáveis, outras não, nas quais a pessoa se sente pressionada, envergonhada e, mesmo, humilhada, sem como
reagir, sem se sentir, psicologicamente, mal. Em círculos restritos,
entre familiares, entre amigos, por exemplo, o mal é menor e, às
vezes, contornável, sem tanto afetar o sentimento da pessoa atingida. Mas quando se dá em público, entre desconhecidos, a pessoa
pode ser levada a fazer o que não quer, em razão de sentir humilhada, se atender sua vontade interior. É o cenário, que se desenvolve
nos coletivos interdistritais, quando neles embarcam agentes arrecadadores de recursos, para entidades ditas assistenciais privadas
dedicadas à recuperação de dependentes químicos e alcoólicos.
Para não se dizer que esmolam, pedem ajuda financeira em troca
de uma esferográfica, prospecto sobre a entidade ou outra bugiganga qualquer. Sem se anunciar, antecipadamente, para fugiu ao
risco de os usuários tomarem outro veículo, iniciam sua lengalenga
com apelos religiosos, tão logo se inicia a viagem. Dos passageiros,
uns devolvem os objetos sugeridos, mas outros se sentem compelidos a dar o dinheiro, sabe-se lá com que sacrifício, já que são
pessoas simples e também de poucos recursos. Os arrecadadores
costumam aparecer nos primeiros dias de cada mês, ocasião em
que aposentados e pensionistas correm aos bancos para receber a
mísera aposentadoria ou pensão do INSS. Dá quem quer e quem
pode, é opção de cada um, mas a cantilena dos agentes é quase
uma chantagem psicológica ou ameaça subliminar, contra a qual
nem todos sabem se opor. Quem escolhe não dar tem o patrimônio
preservado, mas, ao contrário, tem o amor próprio arranhado com
aquele aborrecimento, quiçá também julgado como pão-duro por
não querer ajudar. Já passa da hora de alguém, com autoridade
para tal, por fim a essa situação de constrangimento coletivo, dentro
de coletivos, sem querer fazer trocadilho.
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Prefeitura de Itabirito inaugura
primeira escola de Educação
Infantil da história da cidade

Pela primeira vez, em 36 anos da implantação da Educação Infantil
na cidade, foi construído um centro de ensino especializado para
atender crianças de 0 a 5 anos

Faltam poucos dias para mais
um sonho se tornar realidade em
Itabirito. No próximo domingo, dia
2 de junho, às 10h, será inaugurada a primeira escola de educação
infantil construída na cidade, no
bairro Quinta dos Inconfidentes. O
Centro Municipal de Educação Infantil Ziléa Zenith Rodrigues Baêta, nome escolhido em homenagem
a uma professora do município,
receberá 200 crianças de 0 a 5 anos.
Qualidade e excelência
em ensino
A primeira escola de educação
infantil construída na cidade contou
com um minucioso planejamento
para que atendesse plenamente as
necessidades de ensino de Itabirito.
Desde o estudo estratégico de sua
localização, bem como a infraestrutura, acabamento e pintura, mobiliário e método de ensino foram
cuidadosamente pensados para estimular e despertar os potenciais de
cada faixa etária compreendida ali.
Para a secretária municipal
de Educação, Ana Góis, a entrega
desta nova unidade de ensino é resultado de um trabalho de equipe.

E

m visita à Câmara de Ouro Preto, os pré-candidatos à
prefeitura de Itabirito, Deputado Alencar da Silveira e
Luiz Niquini, acompanharam as discussões sobre o retorno de
trem de passageiros que reconectaria por via férrea a Região
dos Inconfidentes à Belo Horizonte, fomentando o turismo.
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“Uma vitória, um sonho realizado!
Estamos mudando a realidade da
Educação Infantil de Itabirito. Em
36 anos da implantação da Educação Infantil em Itabirito é a primeira vez que a Prefeitura se compromete e entrega uma obra iniciada
do zero, com um planejamento
criterioso, para atender com excelência as expectativas dos alunos,
familiares e equipe escolar. Esta
foi nossa grande prioridade porque
o ensino começa na Educação Infantil”. Compartilhando do mesmo
sentimento, a professora e Diretora
da Educação Infantil, Teresa Paranhos, comemorou. “Eu sou prova
viva deste sonho que existiu e persistiu por 36 anos. É um orgulho
ver que saiu do papel e se tornou
realidade. Essa construção veio
para fazer a diferença, para marcar
o momento de todos nós na Educação de Itabirito”.
Tranquilidade para os pais
Quem é mãe, pai ou responsável sabe que o momento da escolha
da primeira escola do filho envolve
diversos fatores, como segurança,
localização e qualidade de ensino.

E este momento especial para a
família, do início da formação da
criança, não precisa ser uma dor
de cabeça. A partir de agora, cerca
de 200 famílias irão trabalhar mais
tranquilas, na certeza de que seus
filhos receberão o melhor ensino
da região, com uma infraestrutura
totalmente privilegiada.
Este é o sentimento de Rúbia
Biagiole, moradora do bairro Quinta dos Inconfidentes e mãe do pequeno Théo, de 5 anos. “É excelente porque é pertinho aqui de casa!
As salas são ótimas, assim como o
banheiro e o refeitório, que foram
tudo muito bem montado. Além
disso, tem bastante segurança, então eu posso ir trabalhar tranquila.
Pra mim foi uma benção!”. Além
do ensino de qualidade, a escola
conta com infraestrutura de trânsito, com linha e ponto de ônibus na
localidade e transporte escolar para
os alunos.
Educação em primeiro lugar
Em Itabirito a Educação é
prioridade. Ao longo de seis anos
e meio, quatro escolas já foram
construídas e inauguradas – inclusive uma de ensino técnico, e dois
centros municipais de educação
infantil estão sendo construídos nos
bairros São José e Padre Adelmo,
além da obra que será iniciada no
bairro de Lourdes.
Neste período também houve
a implantação do IFMG Itabirito.
Para quem estuda fora da cidade,
a Prefeitura garante o transporte
intermunicipal para universidades
da região.
Este é um dos motivos pelos
quais a Prefeitura recebeu nota
máxima no maior prêmio de Gestão Pública do País, concedido
pela Confederação Nacional dos
Municípios. A Prefeitura recebeu
notas altas em Educação, Cultura,
Saúde, Habitação, Meio Ambiente
e Finanças Públicas, além de ter
hoje o melhor Índice de Desenvolvimento Sustentável de toda a
região sudeste.

