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"A mulher que quer
rejeitar responde
apenas não.
A mulher que
explica, quer que
a convençam."
Alfred de Musset
Sexta-feira, 24 de janeiro/2020

Comitê de Gestão de Riscos discute ações
ante risco de chuvas severas em Mariana

O

Comitê de Gestão de
Riscos de Mariana se
reuniu na manhã desta
quinta-feira, 23, para elaborar
um plano de ação relacionado às
chuvas previstas para a semana.
O Comitê, que é composto por
membros de todas as secretarias da Prefeitura do município,
traçou estratégias para atender
a população diante de qualquer
possível acontecimento.
Foi determinado que cada
secretário/a seria responsável por
montar uma equipe de pronto
atendimento em caso de emergência. A equipe ficaria sob aviso
durante os dias 23 a 27, período
este previsto para tempestades de
acordo com o Instituto Nacional
de Meteorologia (Inmet).

O coordenador da Defesa
Civil de Mariana, Webert Stopa,
disse sobre a necessidade dos
órgãos públicos se prepararem
preventivamente para possíveis
acontecimentos como este. “Precisamos estar atentos às previsões devido ao histórico de deslizamento e inundações que temos
na cidade. É muito importante
que as pessoas observem sinais
em suas casas, como rachaduras
e trincas, que indicam deslizamento. Além disso, observar se
há árvores e postes inclinados,
janelas e portas emperradas”,
orientou.
Em caso de emergência,
ligue: 199 (Defesa Civil), 193
(Corpo de Bombeiros) ou 153
(Guarda Municipal).

Ane Souz

Nesta terça-feira, 21/01, uma comitiva da Fundação Nacional de
Artes (Funarte) se reuniu com o secretário de Cultura e Patrimônio
de Ouro Preto, Zaqueu Astoni, e com o diretor de Eventos da Secretaria Municipal de Turismo, Indústria e Comércio, Alex Brito,
para apresentar o Projeto Bossa Criativa, Arte de Toda Gente. Este
projeto nacional vai percorrer nove cidade reconhecidas como patrimônio cultural mundial desenvolvendo diversas ações ligadas à
arte, cultura e turismo. O objetivo é incentivar a sustentabilidade da
economia criativa desses locais.
No ano em que se completam 40 anos da conquista do título de
Patrimônio Mundial de Ouro Preto, a cidade foi escolhida como
primeira parada das ações, que devem acontecer ainda no primeiro
semestre deste ano.
O projeto é desenvolvido pela Funarte e contará com apoio da
Prefeitura de Ouro Preto para as ações nesta cidade.
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Medidas de conservação e preservação nos
250 anos da Casa da Ópera de Ouro Preto

2
VENDE-SE LOTE

Localizado na Rua Dimas Bezerra, Bauxita
em Ouro Preto. Contato: (31) 98623-5331.

Ane Souz

Situada próximo à Igreja do Carmo, a Casa da Ópera de
Ouro Preto foi inaugurada no dia 6 de junho de 1770 para o
aniversário do Rei Dom José I. Palco de espetáculos apresentados por renomados artistas, o edifício considerado o
mais antigo teatro em atividade das Américas celebra 250
anos agora, em 2020.
Para abrigar uma ampla programação comemorativa,
a Prefeitura de Ouro Preto adotou várias medidas visando

resguardar o prédio erguido no século XVIII pelo construtor português João de Souza Lisboa.
“Em dezembro do ano passado, a Casa da Ópera passou por um completo processo de descupinização, prédio
e mobiliário, para abrigar espetáculos durante o ano todo”,
conta o secretário de Cultura e Patrimônio, Zaqueu Astoni. “A ação integrou uma série de investimentos feitos nos
últimos tempos, que envolveu a restauração da fachada e
do anexo do teatro, além de outras medidas pontuais e periódicas necessárias para a preservação deste valioso monumento”.
Zaqueu Astoni explica que a imunização do prédio e
de seu mobiliário foi feita com recursos do Fundo de Patrimônio. “Já estão previstas também, junto ao Fundo, outras
ações neste ano de 2020, como a recuperação do sistema
de iluminação e sonorização e também a substituição da
cortina do palco”.
Tudo isso para que a Casa da Ópera possa comemorar,
de portas abertas e em grande estilo, seus dois séculos e
meio de história no cenário artístico e cultural ouro-pretano,
mineiro, brasileiro. A programação prevista para 2020 celebrará também os 40 anos do título de Patrimônio Cultural
Mundial, concedido à cidade de Ouro Preto pela Unesco
em 1980.
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A vida segue... embora
agourem o contrário
O calendário marcava 21 de setembro de 1947, uma manhã
ensolarada que combinava com o espírito alegre da comunidade
cachoeirense por celebrar, naquele dia, a festa de sua padroeira, Nossa Senhora de Nazaré. No primeiro banco, entre duas
meninas caracterizadas como anjos, na missa das sete, uma
figurinha de terno branco engomado, como se usava na época,
vivia o momento especial de sua primeira comunhão. A igreja-matriz, devidamente ornamentada, estava lotada pelos fiéis em
número dobrado por força da presença de muitos que, um dia,
se foram em busca do sustento em outras cidades. Ao garoto
parecia que tudo aquilo estava sendo realizado especialmente
para si, pois desde muito vinha sendo preparado por sua mãe,
antes de ser entregue aos cuidados da professora e catequista
Efigênia de Brito e, finalmente, submetido à avaliação do pároco,
o padre Carmélio Augusto Teixeira. Parecia que lhe voltavam todas as atenções dentro da igreja! Mais emocionado ainda ficou
quando, à saída em meio ao burburinho formado no adro, sua
mãe o levantou nos braços, colou sua face à dele, exclamando:
– oh! meu Deus, pensei que este dia nunca fosse chegar! – e ele
sentiu no rosto as lágrimas maternas.
Naquele momento, o menino não entendeu bem a exclamação de alívio de sua mãe. Só foi entender quando ouviu a explicação às amigas. O filho era tão debilitado, que ela não tinha
esperanças de vê-lo alcançar os 7 anos. Antes de ele nascer,
dois haviam morrido; o primeiro, no dia que completava 2 anos,
sob suspeitas de envenenamento criminoso, e, o segundo com
apenas alguns meses de idade. Do sofrimento materno pela
perda dos dois, o terceiro filho herdara uma saúde bastante debilitada. Com aquela idade, seu peso não ultrapassava os doze
quilos e meio. Frequentava a escola normalmente e, embora
não fosse dos mais brilhantes, também não figurava entre os de
menor aproveitamento. A família era pobre, o pai operário, mas
o garoto concluiu os quatro anos da escola primária e, dois anos
depois, por obra do Pe. Luiz Zver, diretor do Oratório D. Bosco,
foi fazer o curso ginasial. Continuava ainda esquelético, muito
pálido e extremamente tímido, sendo por isso alvo de muitas
zombarias. Dentro do Colégio D. Bosco, então praticamente autossuficiente, um dos zombeteiros era o administrador do setor
agropecuário, conhecido como “seu” Chicão. Na hora do recreio
do almoço, enquanto “fazia o quilo” em bate-papo com Joaquim
de Lemos (secretário), Vítor Campos (barbeiro), Moisés Galante
(espécie de engenheiro prático), padre Baêta Neves (professor
de Francês e de História Geral), “seu” Chicão azucrinava o garoto com previsões pessimistas: - “Você não deveria estar estudando! É pura perda de tempo, pois não alcançará nem a idade
de se apresentar ao Exército. Seu brinquedo deveria ser tão somente a bolinha de gude, e, olhe lá! Você, garoto, parece nem
ter sangue; é uma aberração da natureza” - Numa das vezes em
que ele fez isso, o rapazinho não se conteve e advertiu: - olhe
que os fortes também morrem e os fracos ficam para contar a
história! - O homem jogou a cabeça para trás e explodiu numa
barulhenta gargalhada de escárnio. Na manhã do dia seguinte,
a primeira notícia que o pequeno estudante ouviu do secretário,
Joaquim de Lemos, foi que o “seu” Chicão acabara de falecer.
Se tivesse ultrapassado os 50 anos, era pouca coisa. E não haviam se passado nem 24 horas desde a última zombaria e consequente advertência.
O rapaz continuou a desafiar as possibilidades calculadas
por terceiros. Ao Exército teve que se apresentar três vezes e foi
dispensado, aos 21 anos, por incapacidade física. Media 1,63m
e pesava apenas 44 quilos!
Pois bem, a vida que contrariou toda a expectativa pessimista, quanto à sua duração, é a do autor desta coluna. Ao contrário
do que previu o zombeteiro “seu” Chicão, completa agora, em 25
de janeiro, 80 anos de idade, já superando algo em torno de 30
anos a vida de seu agourento. Assim como agradeço a Deus, a
cada momento, pela oportunidade da vida, devo agradecimentos também aos que comigo convivem ou conviveram: os familiares, os amigos, os conhecidos, os anônimos, incluindo-se até
mesmo os que se fingiram amigos por muitos anos e, recentemente, revelaram-se os piores “traíras”. Que Deus os proteja!
De tudo isso, conclui-se que a vida é um dom precioso e
misterioso cujos limites no tempo, nem em teoria, cabe ao homem determinar. Este texto é a atualização do aqui publicado
há 20 anos.
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Previsões de fortes chuvas para o final
de semana preocupam Ouro Preto
MICHELLE BORGES

Várias cidades mineiras estão
em estado de alerta devido à previsão de chuvas fortes até este domingo (26). O maior volume está
previsto para esta sexta-feira (24)
e em Ouro Preto a Defesa Civil
pede atenção dos moradores, pois
o temporal aumenta o risco de deslizamentos, quedas de muros e até
mesmo transbordamento de rios.
Nos últimos dias autoridades
nacionais e estaduais têm divulgado um alerta sobre a possibilidade
de fortes chuvas neste fim de semana. A formação do ciclone Kurumí,
que pode causar a tempestade, tem
alarmado a população. De acordo
com o geólogo da Defesa Civil
de Ouro Preto, Charles Murta, se
trata de uma previsão, mas que os
acertos nos últimos anos têm sido
muito grandes. “É importante ressaltar que a previsão é feita com
dados estatísticos, mas nós temos
um alerta assinado por vários órgãos e isso é expressivo. Eu, com
oito anos de experiência em Defesa
Civil, nunca presenciei um alerta
dessa magnitude com a anuência
de tantas instituições”, salienta.
A previsão para Ouro Preto
é de que pode chover até 200 milímetros até o domingo. “Se isso
ocorrer efetivamente, independente
da duração, nós teremos sim a probabilidade de riscos de deslizamento causados pelo encharcamento
dos terrenos nas encostas”, explica.
Moradores de algumas localidades devem ficar mais atentos,
como do São Cristóvão, São Francisco, Centro, Alto da Cruz, Morro
Santana e Taquaral. “Se pessoas
que moram nesses locais já ouviram ou presenciaram deslizamentos, elas devem ficar alertas pois a
probabilidade de ocorrer novamente é grande devido ao volume de
chuva que se espera nesses dias”,
avisa.
De acordo com Charles, os movimentos de terra abruptos são os
que mais preocupam a Defesa Civil. “Essa já é uma característica do
morro ao longo da Rua Padre Rolim. Nós vamos intensificar o nosso
monitoramento, mas infelizmente
ainda não dispomos de equipamen-

Chuvas em Cachoeira do Campo já causaram alagamentos

tos, então ele será visual. Com a
nossa experiência vamos até o local
e tentaremos identificar se tem algum indício de movimentação para
entrarmos em ação e realizar a salva guarda das pessoas que estão no
local”, garante.
O geólogo enfatiza que é fundamental a ajuda da população nesse momento para identificar a possibilidade de algum acontecimento.
“Nós somos oito profissionais,
sendo cinco de campo. É impossível vistoriar todas as áreas de risco.
São 13 distritos contando com a
sede, 82 localidades, 17 sublocalidades, 39 bairros só na sede, 303
setores de risco com 1.600 residências, que abrangem mais de 6.500
pessoas. Por isso nós trabalhamos
com a prevenção, conscientizando
a população a fazer a sua parte. As
pessoas têm que compreender que
o bem maior é a vida. Na dúvida
zele pela sua vida. Não hesite em
chamar a Defesa Civil. Se for preciso saia da casa se houver risco”,
solicita.
Como identificar áreas de risco
O Serviço Geológico do Brasil
aponta que em Ouro Preto há centenas de áreas com risco alto ou muito alto de deslizamentos. De acordo
com a Defesa Civil, nessas áreas as
observações tem que ser acentuada,
principalmente com a ajuda da população que mora nessas áreas. O
morador deve observar se há indícios de movimentação no terreno
com abertura de trincas nas partes
alta ou baixas, nas paredes das ca-

sas, principalmente se fizer um ângulo de 45º, isso segundo Charles,
pode ser indício de abatimento do
terreno e é muito grave.
Outro fator importante é de
água no solo, dentro ou fora da
residência, que antes não existia,
principalmente se ela tiver com coloração barrenta e do lado de fora,
verificar se árvores e postes estão
inclinados. “Estas são algumas observações importantes que podem
sugerir movimentação do terreno.
Caso seja confirmada alguma dessas situações, acione imediatamente a Defesa Civil pelo número 199
ou 3559-3121”, indica.
A Defesa Civil de Ouro Preto
também conta com um aplicativo
onde o morador pode ter acesso a
diversas informações sobre as áreas
de risco da cidade e alertas de clima tempo. Ele está disponível para
android e pode ser baixado no Play
Store.
Entenda o fenômeno
De acordo com Charles, um
grande sistema atmosférico está se
formando próximo ao litoral da divisa entre Espírito Santo e o Rio de
Janeiro, um ponto de baixa pressão,
ou seja, um tipo de redemoinho que
consegue puxar a humidade que
se encontra próximo a superfície
da terra e lança essa umidade nas
porções mais alta da atmosfera.
“Quando essa umidade atinge essas
porções mais altas com temperaturas menores, ela se condensa e se
transforma em chuvas que podem
ser severas ou moderadas”, explica.

A cidade que queremos: Ouro Preto vai discutir
revisão do Plano Diretor em Conferência Pública
A Prefeitura de Ouro Preto promove no dia 07 de março (sábado)
uma conferência pública no Centro
de Artes e Convenções da UFOP
com o objetivo de apresentar e debater questões sobre a elaboração
da revisão do Plano Diretor do município.
Haverá explanação técnica, a
cargo da Fundação Cristiano Otoni,
empresa contratada, que apresentará uma proposta da revisão do
plano, seguida de palavra livre para
colher as opiniões da população.
O Plano Diretor é uma lei que
traça diretrizes para o desenvolvimento urbanístico da cidade. É
multidisciplinar, pois envolve setores como saúde, mobilidade, meio
ambiente e outros. O Plano Diretor
irá definir a mecânica de desenvolvimento da cidade pelo período de
cinco a 10 anos. Ele é a base da política de desenvolvimento urbano e

de expansão da cidade, pois define
o planejamento territorial do município. O documento é obrigatório
para cidades com mais de 20 mil
habitantes.
Para onde crescer? Como crescer? Como solucionar problemas
existentes e os possíveis problemas
que surgirão? Qual a Ouro Preto
que queremos? Perguntas como
estas deverão fazer parte da pauta
desta conferência e de outras audiências que serão realizadas ao
longo do ano.

O processo ainda é duradouro
e terá mais etapas de discussões
abertas ao público, até se tornar
Projeto de Lei, para só então ser
enviado para aprovação na Câmara de Vereadores. Na programação
deste primeiro encontro, que marca
a abertura do processo de revisão e
acontecerá de 9h às 19h, além da
explanação técnica e palavra livre
para a participação do cidadão, haverá ainda a exposição de painéis.
Em breve a programação completa
será divulgada.

Valdete
Braga

AMENIDADES
valdetebraga@yahoo.com.br

A lenda do Buda e do
espírito da natureza

Reza a lenda que, certo dia, Buda passeava em um jardim,
quando lhe apareceu um espírito da natureza, em figura humana,
a fim de testar os seus conhecimentos. Perguntou se podia lhe
fazer algumas perguntas e Buda, humildemente, disse que tentaria
responder o melhor possível.
O espírito da natureza começou as perguntas:
- Qual é a espada mais cortante?
Buda respondeu:
- A palavra raivosa é a espada mais cortante.
- Qual é o maior veneno?
- A inveja é o mais mortal veneno.
- Qual é o fogo mais ardente?
- A luxúria.
- Qual é a noite mais escura?
- A ignorância.
- Quem obtém a maior recompensa?
- Quem dá sem desejo de receber é quem mais ganha.
- Qual é a armadura mais impenetrável?
- A paciência.
- Qual é a melhor arma?
- A sabedoria.
- Quem recusa o melhor que lhe é oferecido neste mundo?
- Recusa o melhor que lhe é oferecido aquele que aspira a
imortalidade.
- O que atrai?
- O bem atrai.
- O que repugna?
- O mal repugna.
- Qual é a maior felicidade?
- A libertação.
- O que ocasiona a ruína no mundo?
- A ignorância.
- O que destrói a amizade?
- A inveja e o egoísmo.
O espírito da natureza então fez sua última pergunta:
- O que é que o fogo não queima, nem a ferrugem consome,
nem o vento abate e é capaz de reconstruir o mundo inteiro?
Buda respondeu, sem pestanejar:
- O benefício das boas ações.
O espírito da natureza, então, se inclinou respeitosamente, com
as mãos juntas, disse “tu és o verdadeiro Buda”, e desapareceu.

*Priscilla
Porto

LINHAS TORTAS

Instagram: @priscillaportoescritora

Deus está com você?

Imagine se quando você partisse daqui para melhor (ou uma
pior, quem sabe) você fosse recebido em um hall de entrada estupendo que levaria para três portas: do céu, do purgatório ou do
inferno.
Mas, antes das portas, você fosse recepcionado por Jesus
Cristo, Nossa Senhora ou pelo Santo Expedito. Por Deus, não! Aí
você já estaria querendo demais!
Aliás... fico com uma pena de Deus! Porque são tantos pedidos, exigências e cobranças. Coitadinho, se fosse cotado, estaria
todos os dias nos Trending Topics/Top Trends de todas as redes
sociais. Afinal, quando não é enviado em nome ou imagem de
milhares de mensagens de bom-dia/boa-noite (todos os dias) vem
em mensagens subliminares de cobrança, que chegam a ser quase cruéis, do tipo: “Não importa quantos obstáculos vou encontrar,
pois Deus segue na minha frente, abrindo caminho”; “Enquanto
Deus for meu chão, não há quem me derrube”; “Tem coisas que
Deus dá para a gente aprender. E tem coisas que Deus só dá
quando a gente aprende”...
E aquela que chega a quase ser uma chantagem emocional:
“Se Deus é por mim, quem será contra mim”?
Mas tem uma hour concours: “Deus, obrigado por cuidar de
cada detalhe da minha vida”.
Oi? Oiiii? Como assim, que Deus está cuidando de cada detalhe da sua vida, criatura? E aliás, graças a Deus que não está, né!
Porque quando você está falando mal dos outros, comprando gordices só para si e escondendo, ou enrolando no trabalho, imagine
só se ele estivesse ali bem do seu ladinho para te lembrar do tanto
de coisa que você faz de errado, repetidamente, todos os dias?
“Me poupe!”, deve é pensar Deus - sentadinho no seu Trono para esses tipos de mensagens e pedidos. E uns ainda O querem
lá no hall de entrada...
*Jornalista e autora dos livros “As verdades que as
mulheres não contam” e “Para alguém que amo –
mensagens para um pessoal especial”.
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Suspeito de roubo à joalheira em
Ouro Preto é solto pela justiça
Ele foi preso pela Polícia Civil na semana passada (9) e vai responder em liberdade.
Crime aconteceu em novembro e outro suspeito ainda está foragido
MICHELLE BORGES

O suspeito de participar de um
roubo a uma joalheria em Ouro
Preto, em novembro do ano passado, foi liberado pela justiça na noite
da quinta-feira (16) em atendimento a pedido de liberdade provisória.
Ele é da cidade de Sete Lagoas e
foi preso pela Polícia Civil de Ouro Preto na sua cidade no último
dia 9 de janeiro. A família chegou
a fazer uma manifestação na Praça
Tiradentes no dia 11, alegando que
o jovem é inocente. A reportagem
do Jornal O LIBERAL conversou com o advogado do suspeito,
Roberto Campos Avelar, sobre o
pedido de soltura e como fica o caso daqui para frente.
O roubo aconteceu a uma joalheria da Rua do Ouvidor. Pelas
imagens da câmara de segurança do
estabelecimento, dois homens entraram no local, onde estavam dois
funcionários e a filha do proprietário. De acordo com informações da
polícia, os suspeitos levaram mais
de R$60 mil em mercadoria. A defesa do suspeito que estava preso,
por meio do advogado Roberto,
conta que as provas apresentadas
eram insuficientes para a prisão do
seu cliente e que logo após ele ter
sido encarcerado, entrou com um
pedido de liberdade provisória, na
sexta-feira (10). “Nesse pedido eu
juntei diversos documentos, até comentei que eu apresentei mais documentos do que a própria petição.
Toda a documentação demonstra
que o meu cliente não tinha condições de estar em Ouro Preto no dia

Familiares se manifestaram contra a prisão do
suspeito de assalto a joalheria de Ouro Preto

do crime. Juntei algumas provas
também de que ele estava em Sete
Lagoas, assim como provas relacionadas ao veículo, que segundo
a polícia, foi utilizado no roubo.
O carro é de propriedade do pai
do meu cliente e tinha suspeita de
ter sido clonado, o que gerou toda
a confusão. Assim, apresentei as
provas à promotoria e ao Juiz, que
despachou e concedeu a liberdade
provisória, revogando assim a prisão preventiva”, explica a defesa.
Ainda segundo o advogado,
o seu cliente agora responde em
liberdade e aguarda os próximos
passos da investigação. “Infelizmente não é o que temos costume
de acompanhar aqui, principalmente quando se fala no trabalho da Polícia Civil, que é muito respeitada e
tem muita credibilidade, principal-

Edital de Segundo e Último Público
Leilão e Intimação – Ouro Preto/MG
Data do Leilão: 19/02/2020 a partir das: 15:00h. Local: Agência da Caixa,
Rua São José, nº 128, Centro, Ouro Preto – MG.
Isaías Rosa Ramos Junior, Leiloeiro Oficial matrícula JUCEMG 831, estabelecido a Avenida Francisco de Paula Ferreira, nº 959, Residencial Gramado, Patos de
Minas – MG, CEP: 0-0, telefone (34) 3814-2286, faz saber que, devidamente autorizado pelo Agente Fiduciário do Fiducial Dist. Títulos e Valores Mobiliários Ltda.,
venderá, na forma da Lei nº 8004, de 14/03/1990 e Decreto Lei nº 70 de 21/11/66 e
regulamento complementar RC 58/67, RD 08/70 e CFG 10/77, no dia e local acima
referidos, os imóveis adiante descritos para pagamento de dívidas hipotecárias em
favor de Empresa Gestora de Ativos – EMGEA.
A venda à vista, sem utilização de recursos do FGTS ou Carta de Crédito, será
feita mediante pagamento à vista, podendo o arrematante pagar, no ato, como sinal
20% (vinte por cento) do preço de arrematação e o saldo devidamente corrigido no
prazo impreterível de 08 (oito) dias, sob pena de perda do sinal dado.
A venda com financiamento da Empresa Gestora de Ativos – EMGEA será
feita através de Carta de Crédito, conforme normativo do Agente Financeiro, que
poderá ser obtida junto a qualquer Agência especificada ao lado dos contratos, após
análise cadastral e comprovação de rende.
Os interessados na obtenção de Carta de Crédito para aquisição dos imóveis
constantes deste edital e/ou utilização dos recursos do FGTS deverão procurar uma
Agência da Empresa Gestora de Ativos – EMGEA, indicada com no mínimo 5
(cinco) dias de antecedência com relação a data do Leilão.
As vendas serão realizadas pelo maior lance.
É vedada a participação de empregados e dirigentes da Caixa, seus companheiros ou cônjuges, casados sob o regime de comunhão universal ou comunhão parcial
de bens, ofertando lances no 1º e 2º leilões das execuções extrajudiciais.
As despesas relativas a comissão de leiloeiro, registo, imposto e taxas, inclusive
condomínio, correrão por conta do arrematante. Caso o imóvel esteja ocupado, o
arrematante fica ciente que será o responsável pelas providências de desocupação
do mesmo.
O leiloeiro acha-se habilitado a fornecer aos interessados, informações pormenorizadas sobre os imóveis.
Ficam desde já intimados do presente leilão, os mutuários, caso não sejam localizados. SED A01343 – Contrato 8013608000731 – Empresa Gestora de Ativos
– EMGEA – BR – Fiducial DTVM 2011 – 0136 – Ouro Preto.
Gabriel Augusto Sanches Hernandes, Brasileiro (a), funcionário público federal, CPF 221.133.631-00, CI 9924058 – SSP/ SP, casado com Valeria almeida
Ferrari Hernandes, brasileira, professora, CPF 327.263.096-15, CI M-243.587 /
SSP-MG.
Descrição do Imóvel: Apto. 103, Bloco A-1, Residencial das Cachoeiras, Rua
A, nº 20, Lote 01, quadra única, Bairro Jardim das Cachoeiras, em Ouro Preto, MG,
contendo sala, três quartos, sendo um com suíte, circulação, banho social, banho da
suíte, cozinha e área de serviço, com área privativa real de 62,126m², área comum
real de 5,348m², área construída de 67,475m², com direito ao uso de uma vaga de
garagem, com todas as suas instalações, benfeitorias, pertences e acessórios. Ouro
Preto. 24/01/2020. Isaías Rosa Ramos Junior.

mente em Sete Lagoas e Belo Horizonte, que é onde mais atuo. Mas
o trabalho da polícia foi muito mal
feito. Desde a primeira vez que li o
inquérito, já percebi as falhas que
tinham ocorrido. Agora vamos reunir com a família para tomar todas
as medidas judiciais cabíveis para
resguardar a honra do meu cliente.
Foi uma situação delicada e ele foi
muito exposto”, finaliza.
A Polícia Civil
Em coletiva de imprensa na
manhã do dia 13, a Polícia Civil relatou como foram as investigações
até chegar ao suspeito que estava
preso. Já outro homem apontado
como comparsa, morador de Ouro
Preto, está foragido. O delegado
também falou na coletiva sobre o
posicionamento da família e reafirmou que a polícia trabalha com
dados técnicos. “A família tem direito de se manifestar, mas a Polícia
Civil trabalha de forma técnica, não
trabalhamos com paixões e emoções”, pontuou. “Nós ouvimos a
vítima, que estava na joalheria no
momento do crime, e ela confirma,
categoricamente, que era um dos
suspeitos que estava no roubo”,
reprisa.
Outro indício de que o suspeito
está envolvido, apontado pelo Delegado, foi relacionado a possível
clonagem do veículo. “A ocorrência, que foi registrada pelo proprietário, que é o pai do suspeito, foi
lavrada após o roubo, ou seja, pode
ser uma clonagem, mas pode ser
um falso álibi também. Não dá para
ter certeza quanto a isso”, reforça.
Ainda segundo informações da
polícia, todos os dois suspeitos têm
passagem pela polícia. “O suspeito
que estava preso tem passagem por
tráfico de drogas e segundo informações da região de Sete Lagoas,
se trata de um indivíduo perigoso.
Já o que está foragido, tem passagem por roubo, furto, receptação,
dentre outras”, informa. As investigações da Polícia Civil continuam
até a captura do suspeito foragido e
o que estava preso, agora aguarda
julgamento em liberdade.
Anúncios
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Ouropretana de apenas
5 anos causa comoção
por pedir festa de
aniversário com o tema
de N. Senhora Aparecida
MICHELLE BORGES

Uma história de fé tem causado muita emoção em Ouro Preto.
A pequena moradora do bairro Padre Faria, Emanuelly Lara Almeida
Costa, de apenas 5 anos, viralizou
na internet durante sua festa de
aniversário, que aconteceu no dia
12 de janeiro. Com um tema inusitado para uma criança da sua
idade, ela pediu uma decoração de
Nossa Senhora Aparecida. A reportagem de O Liberal conversou
com a mãe de Manu, como gosta
de ser chamada, Dayane Layne
Teixeira, para conhecer sua história e a sua devoção pela Santa.
Dayane conta que mesmo com a pouca idade, a pequena Manu é
uma guerreira, que já passou por sérios problemas de saúde. “Há dois
anos nós descobrimos que a Manu tinha um tumor no ovário esquerdo, isso somente depois de 12 infecções de urina e seis internações.
Os médicos não sabiam dizer o que ela tinha, falavam que era desvio,
os exames acusavam apenas infecção, que era uma bactéria, mais
ao mesmo tempo não era. Nisto já estava desesperada, muito preocupada com ela. Então foi na sexta internação que eu disse que não
queria mais enganação, que não iria deixá-los ficar judiando da minha
menina, enchendo ela de tanto antibiótico sem saber de fato o que ela
tinha. Não queria mais minha menina sofrendo e pedi um especialista.
Foi aí que consegui um encaminhamento e depois de um exame de
imagem mais específico, conseguimos descobrir o que ela realmente
tinha”, relembra a mãe emocionada.
Depois do diagnóstico a família de Manu começou mais uma batalha, uma vaga para fazer a cirurgia. “A médica disse que era um tumor
benigno, mas era preciso uma cirurgia para que não se tornasse maligno. Assim começamos mais uma jornada. Teve médico que me disse
que minha filha não ia conseguir operar, pois em Belo Horizonte tinham
crianças muito mais graves do que a Manu. A Manu foi piorando, perdendo as forças e eu junto com ela, de vê-la naquele estado. Mas eu
nunca perdi a fé em Nossa Senhora, e graças a Ela e as nossas orações, conseguimos a operação. Sempre rezava junto com ela”, conta.
Assim, a pequena passou pelo procedimento, e já no quarto junto com a mãe, pediu para que rezassem, agradecendo a Santa pela
intercessão. “Ainda no hospital ela me chamou para orar para nossa
Senhora Aparecida. Foi aí que a fé dela começou, com apenas 3 anos,
e ela sempre pede para ir a missa e está sempre com seu tercinho
pendurado no pescoço”, revela. Após a recuperação, a família pagou
uma promessa com a realização de uma missa em agradecimento na
Capela de Nossa Senhora Aparecida, no bairro Vila Aparecida, com
distribuição de doces ao final.
Dayane frisa que foi depois da sua recuperação que Manu pediu a
festa de Mamãe do Céu, para o seu terceiro aniversário. “Nessa época
eu não coloquei muita fé no pedido dela, pois estava recente. Mas, aos
4 anos, ela me pediu novamente. Mas infelizmente na época não tinha
condições e expliquei a ela, pois também tenho outra filha. Mas prometi
que aos cinco anos, se estivesse trabalhando, faria a festa para ela. E
ela novamente pediu. Eu ainda perguntei –‘Filha, você tem certeza?
Não quer um tema de desenho, princesas? E ela sempre enfática, não
mãe, quero o tema Mamãe do Céu-” ressalta.
E a festa da Manu saiu do jeitinho que ela queria, com a ajuda dos
familiares. A mãe conta que a pequena cuidou até dos detalhes, como
lembrancinhas, sendo um terço para os convidados, uma missa para
agradecer, um bolo de bíblia, a presença e benção do padre da paróquia em sua festa e é claro, uma imagem da Santa, além de ter uma
roupa semelhante a da Padroeira. E ela ainda surpreendeu a todos
cantando a música que viralizou nas redes sociais. “Eu fiquei muito
surpresa quando ela pediu para cantar a música Mãezinha do Céu. Foi
tudo muito lindo, perfeito. A Manu é guerreira desde que nasceu, pois
além do tumor que tirou, ela teve outros problemas de saúde. Nasceu
com bactéria no pulmão e outras complicações. Eu sou muito grata à
minha Santa por todos os milagres que nos proporcionou. Se ela esta
aqui hoje é graças a Ela”, se emociona Dayane.
A mãe diz que se sente muito grata pela cura da filha e fica emocionada ao poder contar a sua história. “Eu fico muito feliz de ter a oportunidade de compartilhar a história dela para que todos conheçam. Eu
choro até hoje, mas em agradecimento à Nossa Senhora. Vou levá-la
em breve à Basílica de Nossa Senhora Aparecida, em Aparecida do
Norte, para que conheça e que ela nunca perca a fé, pois sem ela a
gente não é nada”, contempla.
Se você ou alguém do seu círculo familiar,
de amizades ou do trabalho tem problemas com o consumo da bebida alcoólica
e manifesta ou manifestou o desejo de
parar de beber, nós podemos ajudá-lo(s).

PROCURE-NOS!
Alcoólicos Anônimos 70 anos de Brasil,
salvando e recuperando vidas

Escritório de Serviços Locais de Alcoólicos Anônimos
R. Pref. Washington Dias, 80 - Barra - OURO PRETO
Tels: (31) 3551-3890
Funcionamento: 2ª a 6ª feiras, de 12h às 17h
E-mail: aaescritoriolocalop@gmail.com

-feira,24 de janeiro/2020
O LIBERAL Ed.1373 - SextaOURO
PRETO
www.jornaloliberal.net
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Erros no processo de matrícula on-line
na rede estadual de ensino preocupam
pais e alunos em Ouro Preto
Pais e especialistas temem que problemas gerados com processo
on-line reflitam em aumento na evasão escolar

Michelle Borges

MICHELLE BORGES

A Secretária de Estado de Educação de Minas Gerais (SEEC/MG)
divulgou nesta segunda-feira (20) a
lista de seleção dos estudantes que
tiveram sua pré-matrícula concluída.
Em Ouro Preto, o resultado tem gerado muita preocupação aos pais, alunos e instituições devido ao grande
problema na hora de efetivar a vaga.
Alunos direcionados para escolas distantes de suas casas, estudantes que não conseguem se matricularem e podem ficar sem vaga e ainda,
alunos da Educação de Jovens e
Adultos (EJA) sendo direcionados
para escolas do Sistema Prisional.
Esses foram apenas alguns dos problemas levantados pela direção do
Sindicato Único dos Trabalhadores
em Educação de Minas Gerais (SindUTE) nestes último dois dias, visto
que a confirmação está disponível
até o próximo dia 27.
Rosane Maria Gonçalves, coordenadora da SindUTE de Ouro
Preto, disse que começou a receber
as denúncias nesta terça-feira (21).
“Muitos pais nos procuraram para relatar que não conseguiram consolidar
a matrícula, pois os filhos tinham sido encaminhados para escolas muito
distante da sua residência, em alguns
casos, com mais de 43 km de distância”, ressalta. “Nosso prazo foi muito
curto, pois fizemos um apanhando
entre ontem e hoje e só nesses dois
dias temos em média 40 casos. Os
pais não estão tendo respaldo na superintendência. Eles vão até lá e não
obtém resposta. Por isso, hoje (22)
encaminhamos ao Ministério Público (MP) uma ação pública exigindo
que esse sistema de matrícula on-line
seja suspenso, uma vez que ele não
é consolidado e não está dando uma
resposta concreta para o anseio desses pais”, completa a coordenadora.
O prazo da matrícula vai até o
próximo dia 27 e Rosane acredita
que o desdobramento pode ser muito pior. “Nós temos um ano letivo
marcado par iniciar dia 10 de fevereiro. Acreditamos que essa data
deverá ser adiada, pois não haverá
tempo hábil para poder concretizar
essas matrículas e distribuir os estudantes em turmas, já que os pais
não estão conseguindo confirmar a
matrícula”, explica.
Para fazer a consulta de qual
escola o estudante deve ser matriculado, a pessoa terá de acessar o site
www.matricula.educacao.mg.gov.
br com os dados da inscrição do estudante. A segunda lista de chamada
para as matrículas está prevista para
ser divulgada no dia 2 de fevereiro, à
apenas uma semana do início do ano.
Fábio Garrido, Diretor Estadual
do SindUTE, esteve em Ouro Preto
nesta quarta para fazer a denúncia ao
MP e, segundo ele, este é um problema em todo estado. “Esta é uma
falha do sistema on-line. No final
do ano passado, quando o governo
anunciou que iria implementar esse
sistema, o SindUTE, estatualmente, notificou a SEEC questionando
o sistema, pois segundo os últimos
dados divulgado pela Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios
(Pnad), 32% da população de Minas
Gerais não tem acesso à internet.
Então temos já ai uma estimativa de
que mais de 30% das pessoas pode-

riam ficar de fora do sistema. Isso já
era o primeiro problema que a gente
identificou lá atrás e, mesmo assim,
a secretaria insistiu em permanecer
com o modelo”, relembra.
De acordo com Fábio, o SindUTE na época fez uma denúncia sobre
essa questão ao Ministério Público
Estadual. “Agora, já com esses dados concretos, estamos apresentando as denuncias em todos os Ministérios Públicos do Estado de Minas,
mostrando que é evidente que esse
sistema on-line iria dar errado, e
deu. Nós avisamos, isso era o óbvio,
e mesmo assim a secretaria persistiu
em não dialogar com ninguém”, reforça o diretor.
Garrido conta ainda que na época
da primeira denúncia o estado informou que a medida que os problemas
fossem aparecendo eles iriam se adequando ao sistema. “Mas isso nunca
foi uma questão de adequação, porque existe um problema de origem.
Primeiro você tem um estado com
mais de 850 municípios, e o sistema
não consegue refletir essa territorialidade. A segunda questão é que se tem
30% da população que não tem acesso a internet. Não existe uma adequação possível”, enfatiza.
Casos ocorridos em Ouro Preto
Na tarde desta quarta, pais estiveram na sede do SindUTE para fazer
uma reclamação e ver uma possibilidade de solucionar os problemas.
Um deles é a inexistência da pré-matrícula. “Eu fiz a pré-matrícula pelo
sistema, mas quando cheguei na escola para confirmar, o nome dele não
estava na lista. Eu fiquei desesperada,
minha pressão aumentou e estou sem
saber o que fazer. Procurei a Superintendência Regional e me falaram
para procurar o SindUTE”, conta
Amanda Graziela Estêvão.
Outro caso ocorrido na cidade
foi com alunos inscritos em escolas
com mais de 43km de distância da
sua residência. “Em dezembro fui

até a escola fazer a matrícula da minha filha, mas me informaram que
teria que ser somente on-line. Então
aguardei o prazo e fiz como determinado. Vi na televisão que estavam
com problemas no sistema e muita
gente não conseguia garantir a vaga.
Então procurei a escola da minha primeira opção e chegando lá me informaram que minha filha está encaminhada para uma escola de Cachoeira
do Campo. Eu não tenho condições
de levar minha filha todos os dias
para o distrito e nem tem cabimento
com tanta escola por perto”, afirmar
Amanda Cristina Reis Coelho.
Devido ao horário da elaboração
da reportagem, a Superintendência
não estava em horário de atendimento. Por isso, assim que tivermos um
posicionamento da instituição atualizaremos a matéria.
A SEEC
Em nota divulgada em seu site,
a SEEC afirmou que o novo sistema
alocou a maioria dos alunos nas escolas apontadas por eles como primeira
opção. “Aproximadamente 286 mil
estudantes, que fizeram a pré-matrícula, foram encaminhados na 1ª
chamada e, destes, mais de 80% foram contemplados na 1ª ou 2ª opção
que indicaram no momento em que
fizeram a inscrição. Consideradas as
três primeiras escolhas feitas por pais
ou responsáveis, ou pelo próprio aluno maior de 18 anos, o percentual é
ainda maior, com 99% indicados em
suas expectativas”.
Ainda segundo a instituição, o
sistema traz benefícios, visto que
“pais e alunos têm conforto, sem
precisar, como nos outros anos, de
perder horas na porta de escolas para
tentar conseguir uma vaga na rede estadual de ensino”.
De acordo com a SEEC, o aluno
que não teve o nome selecionado na
1ª chamada deve aguardar a divulgação da segunda, agendada para o dia
dois de fevereiro.

-feira,24 de janeiro/2020
O LIBERAL Ed.1373 - SextaOURO
PRETO
www.jornaloliberal.net

Casa de Cultura Negra recebe
exposição de Eduardo Trópia
retratando ouro-pretanas negras
Uma proposta do Coletivo Olho de Vidro de 2018 foi o pontapé
inicial para a origem da mostra ONDE O POVO MINA-JEJE que está
exposta na recém-inaugurada Casa de Cultura Negra de Ouro Preto.
Pelas lentes do fotógrafo Eduardo Trópia – mesmas lentes que pertenceram ao seu pai, Milton Trópia, nos anos 1950 – 36 mulheres negras, ouro-pretanas ou com ligação forte com a terra, se propuseram
a participar deste ensaio.
A partir de uma releitura do feminino, Eduardo procura mostrar,
pelo semblante das mulheres, o empoderamento e a resistência do
povo mina-jeje e de seus descendentes. “Meu pai falava que a fotografia vem da alma, não do rosto. Eu acho que a gente conseguiu
buscar esse retrato da alma nessas 36 meninas”, conta Eduardo.
Na rede social, uma das modelos agradeceu: “Essa foi a minha
primeira fotografia feita por um fotógrafo. Confesso que não conhecia
essa mulher... Não fazia ideia da mulher forte, corajosa e poderosa
que existia dentro de mim, que por muitas vezes só me sentia indecisa, insegura e frágil. Quando olhei pra ela, me vi, me encontrei, me
encantei”, escreveu Mariane Ramalho
O secretário de Cultura e Patrimônio, Zaqueu Astoni, conta que “a
exposição do Eduardo foi um presente para a inauguração da Casa
porque veio a somar com as atividades culturais desenvolvidas na
Semana do Reinado, e ainda por ter uma vertente ligada à questão
da presença negra em Ouro Preto”.
A mostra ficará exposta pelos próximos 40 dias na Casa de Cultura Negra, localizada na Rua Padre Faria, 14 - ao lado da Igreja de
Santa Efigênia. Horário: Segunda a sexta, das 8h às 18h.
Sobre o povo mina-jeje - De acordo com o mapa etnológico africano, organizado pela linguista e pesquisadora Yeda Pessoa de Castro,
o povo mina-jeje foi o segundo em quantidade a ocupar o Brasil, atrás
apenas do povo banto. Ocupavam a região do antigo Reino do Daomé, hoje o país Benim. A denominação mina, entre muitas interpretações, entende-se como os negros provenientes da Costa da Mina,
onde estava instalado o Forte da Mina, importante empório português
do comércio do tráfico de escravos. Já a jeje vem do iorubá “adjeje”
que significa estrangeiro, forasteiro.
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PANORAMA
Ane Souz
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dia 25 de janeiro é especial, pois marca o octogésimo aniversário de
Nylton Gomes Batista, colaborador, ex-redator e parte da alma de O
LIBERAL. Nylton é memória viva da região, e apesar de uma infância
com saúde fragilizada, como ele mesmo comenta, chega agora aos 80 cheio
de vigor e contando com vasta obra literária. O LIBERAL. lhe dá os
parabéns bem como à sua esposa, com votos de longevidade e felicidades!

Nízea Coelho

A

conteceu no último sábado 18 de janeiro em Cachoeira do Campo
a primeira reunião para criação da Associação de Ciclismo de Ouro
Preto. A reunião contou com a presença de atletas, empresários do setor e
amantes da bicicleta. Hoje Ouro Preto conta com vários ciclistas que competem periodicamente ou utilizam a bicicleta como uma formar de obter
qualidade de vida! Acreditamos que a criação da Associação de Ciclismo
de Ouro Preto será um importante passo para valorizar os ciclistas da cidade e fomentar este esporte e estilo de vida que a cada dia ganha mais
adeptos. Próxima reunião dia 08 de fevereiro às 15 horas. Local a definir.
Informações adicionais: Whatssap: (31) 98801.2790.

D

esde o dia 1º do ano, está no ar o novo site "Boa Sorte a Todos", voltado para a publicação de textos. É um espaço para aqueles que gostam
e querem escrever, mas não têm um site ou blog para divulgar. O endereço
é www.boasorteatodos.com. Visite o site e participe!

H

ercílio Ramos, morador de
Cachoeira do Campo, aniversariou no dia 22/01, e quem
está mandando a mensagem é
a neta mais velha dele, Aléxia
Ramos: “Vovô, no seu aniversário não poderia deixar de dizer o
quanto eu o amo. Tenho em você
meu exemplo de vida e espero
que eu consiga seguir tudo o
que o senhor me ensinou, e que
eu possa retribuir pelo menos
um pouquinho de tudo o que o
senhor fez e tem feito por mim.
Obrigada por tudo! Pela forma
como me educou, pela sua dedicação e lições que me fizeram
crescer tanto. Feliz aniversário!”.

A família de Erika e Fábio estão em
grande momento de alegria,depois
que nasceram as lindas gêmeas Luna
e Clara, dia 19 de dezembro. Os dois
são bastante conhecidos pelo excelente tralhado à frente da Informática
Itacolomi, que atende toda a região.

om o intuito de contribuir para
melhorar a oferta de serviços
essenciais à população das cidades
onde as operações da Vale foram
paralisadas, a empresa renovou, nesta quinta-feira (16/1) por mais dois
meses, apoio financeiro temporário
celebrado com a Associação dos
Municípios Mineradores de Minas
Gerais (Amig). As cotas são referentes aos meses de novembro e dezembro de 2019. Os valores foram
acordados, individualmente, com as
prefeituras tendo como base a Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais (CFEM)
recolhida antes da paralisação das
atividades da empresa nessas cidades. Os termos do acordo para 2020
ainda estão sendo discutidos.

A

partir desta terça-feira, 21 de janeiro, está aberto o Sistema de
Seleção Unificada (Sisu), por onde
candidatos interessados em ingressar
em um curso de graduação do Instituto Federal de Minas Gerais (IFMG)
devem se inscrever. Para o primeiro
semestre de 2020, a instituição colocou 1038 vagas disponíveis no sistema, distribuídas entre 52 cursos. O
acesso será feito somente por quem
fez o Exame Nacional do Ensino
Médio (Enem) 2019, já que a classificação ocorre considerando a nota
do candidato no exame. O IFMG divulgará o cronograma e locais de matrícula no endereço www.ifmg.edu.
br, onde também está disponível toda
a relação dos cursos e vagas ofertadas
nas 18 cidades onde possui campus.

A

Casa dos Contos convida para
o lançamento do livro "As bruxas inconfidentes de Ouro Preto", do
autor Eduardo Kugler. No romance suspense, um misterioso evento
transforma a pacata cidade histórica
de Ouro Preto num caldeirão efervescente. A paz evapora num passe
mágico. Desde a inconfidência mineira não se vivia dias mais conturbados. Uma instituição tradicional da
cidade acaba se transformando num
palco de conflitos onde prospera a
inveja, mentiras, intrigas e traições.
Entretanto, nem tudo é perversidade:
apesar dos percalços que enfrenta, o
amor é visto como força maior no
enfrentamento dos desafios. Eduardo
Kugler como artista, realizou várias
exposições individuais e participou
de coletivas e salões, inclusive no
exterior. Conquistou vários prêmios,
entre eles o Troféu Governador do
Estado de São Paulo. Escreveu seu
primeiro romance, "Mancos", em
2010. Cinco anos depois, finalizou
"Arcadia: o Paraíso Perdido". O lançamento de "As bruxas inconfidentes
de Ouro Preto" acontece no sábado,
25 de janeiro, às 19h.
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e Informatização das UBS 1ª Campanha de Doação de Cabelos
Unidade Básica de Saúde do Antônio Dias
é a unidade piloto
atrai colaboradores em Mariana
Ed.1373 - Sexta-feira,24 de janeiro/2020
OURO PRETO/MARIANA

A Prefeitura de Ouro Preto está dando sequência ao processo
de implantação do Programa de Informatização das UBS - Unidades
Básicas de Saúde. Esta ação facilita o acesso aos dados do cidadão
e qualifica a assistência a cada cidadão ouro-pretano.
O sistema básico já está instalado em todas as UBS do município, e algumas funcionalidades estão sendo implantadas aos poucos.
A primeira unidade a entrar em uma nova fase é a do Antônio
Dias. O Gerente de Tecnologia da Informação (TI) da Prefeitura, Rafael Gomes, tem os detalhes. “A UBS do Antônio Dias está funcionando como modelo de modernização e informatização para as
outras unidades. O que está sendo feito lá será replicado para os demais postos. No Antônio Dias está implantado o prontuário eletrônico
integrado a toda rede. O trabalho dos agentes comunitários de saúde
está sendo facilitado com a disponibilização de tablets, que ajudarão
na coleta de dados dos usuários do sistema, diminuindo o trabalho
manual e a utilização de papel, otimizando o tempo de atendimento.
As informações coletadas na residência do cidadão já estarão automaticamente no banco de dados”.
O Gerente de TI destaca ainda o que isso representa para o usuário da rede municipal de saúde. “As informações que dizem respeito
à saúde do cidadão estarão em um prontuário eletrônico unificado,
disponível para toda a rede de saúde, incluindo a UPA e a policlínica.
O profissional que atender um paciente na sede, terá acesso a todo o
histórico médico desse paciente, inclusive com informações de uma
consulta que ele tenha feito anteriormente na localidade onde mora”.
Para o atendimento a partir do dia 27 deste mês já será necessário que o usuário da UBS do Antônio Dias esteja com o cadastro
atualizado. A enfermeira da unidade, Poliana Tomazini, destaca a
documentação necessária. “É preciso que ele venha ao posto munido de cópias do cartão SUS, cartão da policlínica, comprovante de
residência e o original da carteira de identidade e CPF. O horário de
funcionamento para o cadastro é de 9h às 16h, ou no horário da consulta.”
O cidadão pode tirar o cartão atualizado do SUS de segunda a
sexta-feira, no horário de 08h às 16h, no CPD - Centro de Processamentos de Dados, na Secretaria Municipal de Saúde, que funciona
na Rua Mecânico José Português, 240, Bairro São Cristóvão. O Cartão da policlínica é feito na própria policlínica, que funciona no mesmo
prédio da UPA do bairro São Cristóvão, também à rua Mecânico José
Português. Horário de atendimento: segundas e quartas, de 13h às
16h30; terças e quintas, de 08h às 11h e de 13h30 às 16h30; e sextas
feiras, de 08h às 11h e de 13h30 às 15h30.
O prefeito Júlio Pimenta, acompanhou a equipe da UBS do Antônio Dias durante a capacitação para o atendimento ao público. “Começamos pelo posto do Antônio Dias, o treinamento das equipes,
neste programa exclusivo que interliga toda a rede de saúde do município, padronizando o atendimento ao cidadão. A meta é instalar o
sistema completo em todos os postos”.
Início da informatização
Rafael Gomes destaca o início do processo de modernização e
informatização das UBS. “O processo começou em 2017 com a criação da infraestrutura envolvendo os postos de saúde, tanto da sede
como dos distritos e localidades. Um trabalho complicado pelas condições geográficas e extensão territorial do município. Concluímos
essa etapa tendo todos os postos de saúde interligados dentro de
uma estrutura única de tecnologia.”
O que muda com o novo sistema
Solicitações de consultas, exame e tratamento fora do domicílio
(TFD) já são feitas via sistema online pelos postos de saúde da sede e distritos, gerando uma maior praticidade, agilidade e eficiência.
Essas solicitações eram encaminhadas dos postos de saúde para
a central de marcação via malotes, e as confirmações voltavam da
mesma forma, atrasando o retorno para o paciente. A central de marcação também possui agora a agenda de atendimento dos médicos
configurada no sistema, com isso os postos realizam a solicitação de
consulta e ou exames e a central de marcação, além de avisar ao
paciente sobre o dia e horário pessoalmente, também disponibilizará
na internet estas informações.
Para os pacientes que realizam o tratamento fora de domicílio
(TFD), o setor realiza o direcionamento do paciente para o hospital
em que ele será atendido. Além disso, o setor de transporte do município recebe online a demanda do TFD, sabendo nome do paciente,
o hospital a que ele será encaminhado e o horário de atendimento.
Essas informações também estarão disponibilizadas em tempo real
para a casa de acolhimento, localizada em Belo Horizonte.
A UBS do Antônio Dias, responsável pelo atendimento a aproximadamente 4.500 moradores dos bairros Lajes, Centro, Alto das
Dores, Barra, Pilar, Rosário e Antônio Dias, está funcionando na Rua
Prefeito Washington Dias, 52. Informações pelo tel: 3559 3232.

Prefeito Julio Pimenta, equipe da Saúde e de Tecnologia da
Informação da Prefeitura

Levar a autoestima para pacientes com câncer, foi esse o objetivo da 1ª Campanha de Doação
de Cabelos que foi promovido pela
Secretaria de Desenvolvimento Social e Cidadania, em parceira com a
ONG Fio de Luz da cidade de Belo Horizonte. O evento aconteceu
nesta quinta-feira (23), na sede do
Salão Escola em Mariana, e durante toda a tarde a campanha contou
com a participação de pessoas de
diversas idades do município e dos
distritos.
Para secretário Juliano Barbosa, essa é a primeira campanha
de muitas que a Secretaria pretende realizar na cidade. “Conheci a
ONG Fio de Luz em um evento
que aconteceu em Mariana. A GM
Walesca me procurou e falou da
intenção de fazer essa campanha.
Imediatamente eu abracei a ideia
e hoje estamos aqui, em nossa primeira ação”, ressaltou.
Diana Vieira, moradora do distrito de Ouro Preto Antônio Pereira,
tinha o desejo de doar e decidiu que
seria esse o propósito para seu cabelo. “Minha intenção de doar veio
através de uma colega que me incentivou. Tem dois anos que estou
deixando o cabelo crescer para doar
e hoje chegou o dia”, finalizou.
Segundo a Clenir Marques
da ONG Fio de Luz, esse projeto
é muito importante não só para a
ONG, mas para todos os pacientes
que estão em tratamento de cân-

Larissa Gonçalves

Larissa Gonçalves

cer. “Quando começamos atender
às pessoas que necessitam desse
cuidado, o sorriso é imediato. Algumas já saem de lá com a peruca
na cabeça. Estamos em várias cida-

des de Minas e do Brasil e temos
uma unidade nos Estados Unidos.
Hoje atendemos 28 centros oncológicos”, afirmou a assistente social
que está na ONG desde 2017.

Operação Tapa-buraco é realizada em Mariana
A Prefeitura de Mariana, por
meio da Secretaria de Obras e
Gestão Urbana, vem realizando
um intenso trabalho de pavimentação pelos bairros e distritos. Até
momento foram cerca de R$6
milhões aplicados diretamente
em operações tapa-buraco em 33
localidades.

Segundo o prefeito de Mariana,
Duarte Júnior, o Poder Executivo
fará o possível para atender todas
as solicitações. “Estamos à frente
do município para ouvir e fazer por
toda população. Por isso o nosso
planejamento é atender o maior
número de demandas. Mariana está mudando. Enfim conseguimos

vislumbrar dias melhores e temos
muito trabalho a fazer em favor do
nosso crescimento”, afirmou.
Realizada por etapas e seguindo um levantamento de análises
sobre possíveis riscos à segurança
no trânsito, a ação trará mais qualidade de vida e conforto aos marianenses.

Comunidade de Cláudio Manoel
comemora dia do padroeiro com shows
Dando continuidade às comemorações do padroeiro de Cláudio
Manoel, São Sebastião, a comunidade do distrito recebe uma programação imperdível neste fim de
semana. Serão três dias, 24, 25 e
26, de muita animação, com shows que irão movimentar e alegrar
os moradores. Dentre as atrações
confirmadas está a dupla Clayton
e Romário.
Para o prefeito de Mariana,
Duarte Júnior, a festa é uma comemoração que fortalece a identidade
do distrito e que atrai moradores
da sede e turistas para a localidade.
O prefeito também ressalta que a
festa é uma maneira de a prefeitura
demonstrar seu cuidado para com
a população do distrito. “Essa ação
demonstra nosso grande carinho e
respeito por essa comunidade tão
querida”, disse.
Os shows acontecem na praça
principal e são gratuitos
ACESSO - Saindo da rodoviária de Mariana, sentido Ponte
Nova, percorrer 13,6 Km até o
trevo, entrar à esquerda, atravessar o distrito de Monsenhor Horta, seguir até um pequeno trevo,

entrar à esquerda até o subdistrito
de Águas Claras, novamente à esquerda tornar a estrada em direção
a Cláudio Manoel. Possui transporte coletivo regular para Mariana duas vezes ao dia, ida e volta
nos dias de semana e uma vez nos
finais de semana.

Programação : 24/jan (sexta-feira):
21h – Show com Jeff e Alex;
25/jan (sábado): 20h – Show com
Paulo Henrique (voz e violão); 23h – Show com
Clayton e Romário;
26/jan (domingo): 15h – Show com
Eros Souza; 17h – Show com Baião Gaveteiro
(forró pé de serra).

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO para contratação temporária de funções públicas do quadro de pessoal do município de Mariana/MG- A Prefeitura Municipal
de Mariana, torna público a realização do Processo Seletivo
Simplificado de Provas de Títulos, de caráter eliminatório e
classificatório, e Prova de Redação, de caráter eliminatório
e classificatório, para o preenchimento de vagas em funções
públicas para contratação temporária do Quadro de Pessoal
da Prefeitura Municipal de Mariana, observados os termos
das Leis e demais normas contidas no Edital nº 01/2020. As
inscrições para o Processo Seletivo Simplificado serão realizadas pela internet, no endereço eletrônico do IBGP (www.
ibgpconcursos.com.br), no período entre 09h00min do dia
07 de fevereiro de 2020 e 15h59min do dia 17 de fevereiro
de 2020, observado o horário de Brasília/DF e critérios do
Edital. O Edital nº 01/2020 será publicado, em sua íntegra
no endereço eletrônico: www.ibgpconcursos.com.br Arlinda
Gonçalves Coelho- Secretaria de Administração.
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Ponte de Passagem de Mariana será interditada
Desde quarta-feira (22) o trânsito de veículos na ponte
que dá acesso ao distrito de Passagem está interrompido. O
Departamento Municipal de Trânsito de Mariana (Demutran)
informou que a suspensão do tráfego no local se dá devido às
obras estruturais que serão realizadas na ponte.
As obras, que são de responsabilidade do Departamento de Edificações e Estradas de Rodagem de Minas Gerais

(DEER/MG), tem previsão inicial de conclusão de 30 dias.
Este prazo, porém, pode sofrer modificações de acordo com
as condições climáticas no local.
Os veículos de transporte coletivo, bem como o trânsito
local, serão desviados para a Rua Eugênio Eduardo Rapallo,
passando pela Rua do Boqueirão (próximo do Restaurante Sinhá Olímpia). Para garantir maior fluidez no trânsito, as duas

ruas funcionarão como vias de mão dupla e receberão novas
sinalizações de estacionamento e restrições de parada. Além
disso, algumas ruas próximas às obras poderão funcionar, durante parte do dia, com o sistema “Pare e Siga”. O Demutran
também orienta que os/as motoristas busquem rotas alternativas, sendo a principal opção a BR-356 (Rodovia do Contorno) para evitar transtornos e atrasos nos deslocamentos.

27ª Corrida de São Sebastião abre a
temporada do calendário esportivo de Mariana
Abrindo a temporada do calendário esportivo de Mariana, a
Prefeitura, através da Secretaria de Esporte, promoveu neste domingo (19), a tradicional Corrida de São Sebastião, que acontece
todos os anos no mês de janeiro entre os distritos de Águas Claras
e Cláudio Manoel.
Nem mesmo a chuva, desanimou os quase 200 participantes
entre as modalidades de corrida rústica e mountain bike, que enfrentaram o percurso com muita adrenalina e não desanimaram
durante o trajeto. Na premiação do evento foram entregues troféus para os três primeiros lugares gerais e para os três primeiros
de cada categoria.
Equipes de Mariana e outras cidades, dentre elas Itabirito e
Barra Longa, participaram da corrida que teve 9km. O vencedor
da categoria geral masculino, Sandro Arcanjo, fez o percurso
com apenas 24’02’’. Já na categoria feminina, a vencedora foi
Elizabeth Aparecida com 31’30’’. Os marianenses lideraram as
posições no pódio, desde a corrida até o pedal.
O 3º lugar geral da corrida, Wallace Moreira, membro da
equipe Voando Baixo da cidade de Itabirito, participa da corrida
há três anos. “Desde que comecei a participar venho percebendo
a evolução na organização. É uma prova muito organizada e puxada”, afirmou.
O assessor técnico de Desportos, Wagner Flávio, ressaltou a
potência da corrida na região. “O MTB já é um esporte consolidado em Mariana. Agora estamos investindo ainda mais nas corridas de rua, é um esporte que vem crescendo muito e não mediremos esforços para torná-lo uma potência em nossa cidade”, disse.
Além da corrida rústica, o evento contou também com a modalidade de mountain bike, com um percurso de 51,6 km de pura
adrenalina. No desafio MTB, Jefferson Batista Flores, de Mariana, conquistou o primeiro lugar.
Confira o resultado completo no site da Prefeitura de Mariana
(www.mariana.mg.gov.br).

Larissa Gonçalves

Larissa Gonçalves

Prefeitura de Mariana inicia o
Cadastro Imobiliário Municipal de 2020

Em cumprimento à Lei de Responsabilidade Fiscal (Lei
Complementar Nº101), a Prefeitura de Mariana, por meio
da Secretaria de Fazenda, promoveu a atualização dos dados do Cadastro Imobiliário Municipal, após a captação de
imagens áreas e fotos frontais de todos imóveis da cidade.
Garantindo, assim, a modernização da Tecnologia de Geoprocessamento.
Dando continuidade ao processo, a partir do dia 29 de
janeiro de 2020, os funcionários do setor de Cadastro Imobiliário farão a entrega presencial da carta de notificação. Esse
documento contará com os novos dados coletados referentes
ao imóvel. Posteriormente, será realizado um atendimento
no setor, direcionado às pessoas que tiverem alguma dúvida
ou queiram contestar os dados presentes na notificação.
Ambos os serviços serão realizados de acordo com um
cronograma estabelecido pela Secretaria. Em cada semana
um conjunto de bairros será atendido. As regularizações se-

guem até o dia 31 de agosto. Confira o cronograma no site
da Prefeitura de Mariana.
Essa iniciativa garantirá a atualização em cerca de 26 mil
imóveis. O objetivo do processo é funcionar como uma maneira preventiva de regularização de dados cadastrais para
que não ocorram erros na política tributária vigente.

Escola de Ofícios Tradicionais de Mariana divulga
lista da 2ª chamada de selecionados para 2020
As listas da segunda chamada dos selecionados para os
cursos de Alvenaria, Cantaria, Carpintaria, Forjaria e Pintura
da Escola de Ofícios Tradicionais de Mariana já estão disponíveis. Os selecionados devem comparecer, entre 22 e 27 de
janeiro, na Escola de Ofícios Tradicionais de Mariana, localizada na Rua Cônego Amando, 278, Chácara, portando um
documento original com foto.
Os cursos, com início para o dia 4 de fevereiro de 2020,
terão a duração de um semestre. As aulas serão realizadas de
terça a quinta-feira, das 18h30 às 22h, na Escola de Ofícios
Tradicionais de Mariana. Além disso, também acontecerão
atividades práticas e visitas técnicas em dias não letivos, previamente combinados.
As listas dos selecionados estão disponíveis no site www.
escoladeoficios.org.br. Outras informações podem ser obtidas
pelo telefone (31) 3560-2108, ou pelas redes sociais da Escola.
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Itabirito conquista parceria que acaba
Prefeitura intensifica
com a fila para atendimento odontológico fiscalização em lotes
OdontoSesc abre suas portas, no estacionamento do
sujos e entulhos nas ruas
Parque Ecológico, para atender população
Chegou em Itabirito a carreta
do OdontoSesc. Com previsão de
ficar até março na cidade, a iniciativa pretende atender um mínimo de
130 itabiritenses, realizando mais
de 1500 consultas, em uma média de 6 mil procedimentos clínicos. "A carreta OdontoSesc é uma
oportunidade ímpar para a nossa
gente, porque a saúde bucal é muito importante, e tenho certeza que
as pessoas que se cadastraram, que
vierem, vão ter um atendimento de
primeiríssima qualidade”, destacou
Orlando Caldeira, prefeito de Itabirito, durante a inauguração do espaço, no dia 22 de janeiro.
Os atendimentos são destinados às pessoas que se cadastraram
nas Unidades Básicas de Saúde
(UBS) ou no Centro de Especialidades Odontológicas (CEO). A
parceria ainda atende o Sindicato
do Comércio. “A carreta é muito
higiênica, bem preparada, estruturada para o atendimento de todos.
Itabirito tem um grande presente,
que atenderá muito bem a toda a
população, principalmente quem
mais precisa”, concluiu o prefeito.
Para o secretário de Saúde,
Marco Antônio Marques Félix, “a
carreta se torna um ponto de encontro para pessoas que esperam
esse tratamento, com dignidade e
respeito, como todos merecem ser
tratados". "Nós estamos modificando as vidas dessas pessoas, porque
elas vão voltar a sorrir. Muitas delas
acabam sendo excluídas do convívio social, exatamente por ter essas
alterações na cavidade bucal. Então isso vai ser um momento muito importante para o município e,
particularmente, para essas pessoas
mais carentes", afirma o secretário.
A supervisora de serviços
odontológicos do Sesc em Minas,
Juliana Pereira, explica que a carreta OdontoSesc é uma unidade
móvel composta por quatro cadeiras odontológicas completas, salas
de esterilização, expurgo, escovódromo e um raio X. “É totalmente
equipada para fazer o atendimento
à população. Aqui fazemos restaurações, extrações simples, raspagem, limpeza, instrução de higiene
e avaliação bucal num todo”, detalha a supervisora.
Para que a carreta seja realmente bem aproveitada pela população,
Juliana Pereira enfatiza que a parceria com o paciente é fundamental, já
que são necessárias algumas visitas
ao local para encerrar o tratamento.
Em função disso, as equipes realizam um trabalho de acolhimento
e conscientização das pessoas, pa-

Medida conscientiza a população para uma
cidade mais limpa e segura para todos

A Prefeitura de Itabirito intensifica a fiscalização de lotes sujos e de
entulhos nas ruas, em todas as regiões. As equipes de fiscalização realizam
uma força tarefa para orientar os moradores e notificar os responsáveis
por lotes sujos ou despejo de entulho nas vias. “Estamos trabalhando para
manter Itabirito limpa e bem cuidada. Os serviços de capina estão acontecendo por toda cidade e, mesmo com as chuvas, logo todos os bairros
serão atendidos. Agora é preciso a conscientização da população para que
as áreas particulares também sejam bem cuidadas”, destaca Orlando Caldeira, prefeito de Itabirito.
A fiscalização atende às denúncias recebidas e percorre a cidade para
orientar a população. Os infratores recebem notificações, com um prazo para a retirada dos materiais ou a limpeza dos lotes. Caso descumpra
a notificação, o proprietário é multado. “O intuito da fiscalização não é
penalizar o cidadão, mas conscientizar que entulho nas ruas e lotes sujos
traz doenças, animais peçonhentos, risco de incêndios; além de reduzir
a qualidade de vida na cidade”, afirma Joísa Braga, fiscal de posturas da
Prefeitura.
“Outra ação da fiscalização é voltada para a conscientização sobre as
queimadas. Colocar fogo em lotes ou lixo, além de ilegal, ainda provoca
diversos transtornos à população, o que inclui o risco de incêndio descontrolado”, conta Jarbas Lima Lemes, fiscal de meio ambiente. Em 2019, as
notificações por queimadas aumentaram em mais de 800% e, em alguns
casos, os Bombeiros precisaram ser acionados para controlar o fogo. “A
fiscalização trabalha pela qualidade de vida em Itabirito”, conclui o fiscal.
A população pode contribuir, fazendo denúncias no setor de Protocolo
da Prefeitura ou da Secretaria de Meio Ambiente (em caso de fogo), de
segunda a sexta-feira, das 12h às 18h. Também, os fiscais de posturas atendem pelo telefone da Secretaria de Urbanismo: 31 3561-4034.

ra que entendam a importância de
cuidar da saúde bucal. “O paciente que estiver interessado tem que
procurar a unidade de saúde para se
cadastrar e entrar na fila de espera.
À medida que a gente encerra o
atendimento aos pacientes, chamamos mais”, completa.
E a parceria da Prefeitura de
Itabirito com o Sesc em Minas não
para por aí. As próximas carretas

programadas para estacionarem na
cidade são de cuidados para a saúde
da mulher e de oftalmologia.
OdontoSesc
Criado em 1999, a iniciativa
conta com cinco carretas, que circulam o Brasil, atendendo à população. São disponibilizados dentistas e técnicos, que atendem a uma
média de 2 mil pessoas, com mais
de 121 mil procedimentos ao ano.

Confira as dicas da Prefeitura de Itabirito para
evitar intoxicação alimentar no Carnaval
Fevereiro tem Itabirito Folia e, para curtir o Carnaval com saúde, a
equipe de Vigilância Sanitária da Prefeitura de Itabirito reúne algumas informações para a folia ser ainda melhor. Com a mudança de rotina, por
conta dos dias de festa, é importante não se descuidar e ficar atento às
armadilhas que causam problemas de saúde. “As dicas para manter a
saúde da sua família começam com as frutas, legumes e verduras. As saladas que comemos cruas devem ter cuidado muito especial. Devem ser
lavadas em água corrente e imersas em solução de água sanitária. Pode
seguir as orientações do rótulo desse produto para preparar a solução,
geralmente uma colher de sopa de água sanitária para cada litro de água”,
explica Luís Fernando Gurgel e Souza, fiscal sanitário da Prefeitura.
O fiscal também esclarece a melhor maneira de descongelar os alimentos: “use a geladeira, deixando de um dia para o outro ou o micro-ondas, para o descongelamento na hora; e jamais os congele novamente”. Também é importante separar os tipos de alimentos, evitando o
contato da comida crua com a cozida. “Assim você evita a contaminação
entre eles”, pontua.

Outra dica importante para os foliões é: lave bem as mãos antes
de mexer com alimentos, principalmente ao voltar do Circuito do Carnaval. “Durante o preparo das suas refeições, limpe a superfície e os
utensílios antes e depois da manipulação dos alimentos. Em seguida,
lave as mãos novamente. Lavar as mãos com frequência é uma simples
prática que evita muitas doenças. Faça dela um hábito!”, destaca Luís
Fernando.
E ainda tem mais dicas! Troque e lave diariamente os panos de cozinha e mantenha o ambiente limpo e com lixo sempre tampado. Alimentos
cozidos, não consumidos, devem ser bem guardados em potes tampados
na geladeira. “Não deixe por muito tempo, consuma tudo em até cinco
dias”, enfatiza o fiscal sanitário.
Em caso de sintomas de intoxicação alimentar, como dor abdominal,
febre, náusea, vômito e diarréia, procure o serviço de saúde mais próximo.
“Lembre-se de relatar ao médico o início dos sintomas, o que comeu durante os últimos três dias e se há mais pessoas do círculo de convivência
que manifestaram os mesmos sintomas”, orienta Luís Fernando.

Se você quer
receber o jornal O
LIBERAL pelo

Homem é preso ao ameaçar
companheira em Itabirito

Contate o
98489-7530
e receba todas
as suas notícias
online
diariamente

Na quarta-feira, dia 22 de janeiro, por volta de meio dia a Polícia Militar foi ao Bairro Santa Efigênia em Itabirito (MG) e realizou
a prisão de um homem (38 anos)
pelo crime de ameaça à sua companheira.
A vítima, de 35 anos, havia
feito um boletim de ocorrência

Uma arma de fogo foi apreendida na casa do autor
na manhã deste mesmo dia, por
ter sido ameaçada com uma faca,
além de sofrer agressões na noite
da última terça-feira, dia 21, sendo
protegida pela irmã do autor, que
também sofreu agressões. Ela informou aos policiais militares que
ele teria uma arma de fogo.
Diante da situação, após ras-

treamento ele foi localizado próximo a sua residência e tentou fugir,
mas após contido, foi encontrado o
revólver calibre 32.
O autor foi conduzido à Delegacia da Polícia Civil de Plantão,
em Ouro Preto, juntamente ao revólver apreendido para as devidas
providências.

João de
Carvalho

A CIDADE
E EU

drjoaodecarvalho@yahoo.com.br

Juízes não
aceitam mordaça

TODOS OS JUÍZES, promotores e delegados, em geral, estão voltados contra a aprovação e vigência da Lei 13.869/19 pelos
graves riscos de intimidação ao Sistema de Justiça. Esta lei constitui uma verdadeira retaliação ao bom senso jurídico da classe julgadora e de todos aqueles que formam o paredão jurídico contra
o crime organizado. Juiz foi instituído pela justiça como elemento
para, com conhecimento, provas e bom senso, e, com absoluta e
plena liberdade de consciência, baseada em provas legais, proferir sua sentença em busca da verdade, em três estágios independentes: 1ª, 2ª e 3ª instâncias. Em cada uma delas há sempre
a análise do fato feita por juízes diferentes, com conhecimento e
análise aprofundada da causa em exame, através dos recursos
mais variados possíveis, produzidos por advogados hábeis nas
questões em grau recursal. Por que então cercear a atividade judicante desde a denúncia até o desfecho final? Sinceramente, não
entendi e não compreendo porque esta lei estabelece nas suas
entranhas a possibilidade de penalizar possíveis entendimentos
divergentes sobre a causa em julgamento?
Afinal para que então existem as sentenças nos três graus
recursais, se não são de livres e conscientes interpretações ora
individual (1ª Instância), ora coletiva (2ª e 3ª Instâncias)?
HÁ VERDADEIRAMENTE “uma Campanha para intimidar,
enfraquecer e impedir a atuação independente do Judiciário e do
Ministério Público”.
Entendo, como pretensão justíssima, a necessidade premente, urgente, rápida e decidida dos juízes, promotores, delegados,
buscarem junto ao Supremo Tribunal Federal, STF, a inconstitucionalidade da famigerada Lei nº 13.869/19, porque sufocante,
intimidante que tem até cheiro de vingança dos apoiadores dos
refinados bandidos homens do “colarinho branco”. Estes são sim
os inimigos da Pátria, amantes das falcatruas jurídicas, para se
apoderarem dos recursos públicos de forma injusta e criminosa.
Se esta lei for julgada constitucional pelo STF, com o julgamento dos recursos em andamento, o Brasil vai submergir no
abismo da impunidade, porque o medo permeará as decisões a
partir das denúncias.
No momento o documento recursal foi apresentado “ao Ministro Celso de Mello, relator da ADI ajuizada pela AMB (Associação
dos Magistrados Brasileiros) aos 28 de Setembro, questionando
11 dispositivos da nova lei”.
EM CONCLUSÃO, considerada urgente esta medida (Recurso ADI) pelo Ministro Celso de Mello, e, deverá entrar em pauta de
julgamento que será avaliada pela maioria absoluta do Supremo.
Assim, a Lei da impunidade (Abuso de Autoridade), aguarda seu
desfecho final, junto ao Órgão máximo jurídico da nação.
O presidente da AMAGIS, juntamente com todas as Associações de Magistrados do país, busca a invalidação da Lei de Abuso
de Autoridade, nº 13.869/19.
“Punir quem pune é Caminho para a impunidade”, afirma com
convicção, Renata Gil, presidente da AMB, Associação dos(as)
Magistrados(as) Brasileiros. Julgar, sob pressão psicológica, é
amordaçar!
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Espetáculo Por Debaixo dos Panos
traz ator global a Itabirito
Apresentação acontece nos dias 25 e 26 de janeiro, na Casa de
Cultura, com duas sessões por noite

O fim de semana será de muito
teatro na Casa de Cultura Maestro
Dungas, em Itabirito. O ator global,
Claudio Fits traz para a cidade a peça
Por Debaixo dos Panos, com sessões
duplas nos dias 25 e 26 de janeiro, às
19h e 21h. “Essa é uma forma de homenagear grandes artistas, por meio
da irreverência e do bom humor, tudo
aquilo que o brasileiro mais gosta”,
diz Claudio Fits, no ar na novela das
21h, Amor de Mãe.
A peça resgata o teatro de revista,
mesclando sátiras com críticas políticas e sociais e números musicais,
em esquetes de 10 a 15 minutos. A
montagem propõe reflexões sobre os
escândalos de corrupção e diversos
acontecimentos cotidianos, por meio
do humor. Carmen Miranda também
é homenageada em uma esquete, na
qual o elenco interage diretamente
com a audiência. Quem assistir à pe-

ça conhecerá mais sobre as cantoras
da Era do Rádio e as formas mais
irreverentes do teatro musical, entre
outras características da época.
O elenco conta ainda com os
atores Mário César Nogueira, Bruna
Casagrande, Josy Guedes, Joel Heredia e Williane Lima. A peça tem texto
e direção de Mário Cesar Nogueira,
com classificação etária de 14 anos.
Os ingressos estão a venda na
Casa de Cultura Maestro Dungas,
a R$ 30,00 inteira e R$ 15,00 meia
entrada. No dia da apresentação, os
ingressos custam R$ 40,00 (inteira)
e R$ 15,00 (meia). Combo com três
ingressos antecipados sai a R$ 60,00.
As bilheterias da Casa de Cultura
funcionam de segunda a sexta-feira,
das 12h às 18h. No dia 25 de janeiro, as vendas começam às 9h e serão
aceitos todos os cartões de débito e
crédito. Já nos demais dias, o paga-

Diretoria da Apafi é reeleita para mais dois anos de gestão
Parceria entre a Secretaria de Agricultura e Emater tem papel fundamental no trabalho desenvolvido pela Apafi

A Prefeitura de Itabirito e a
Empresa de Assistência Técnica e
Rural do Estado de Minas Gerais
(Emater) realizou a eleição dos
membros da nova diretoria da Associação de Produtores da Agricultura Familiar de Itabirito (Apafi).
Em 21 de janeiro, foram reeleitos
os membros da gestão anterior,
que darão continuidade ao trabalho
desenvolvido, por um período de
mais dois anos.
“Estamos muito felizes pela
oportunidade de dar sequência ao
trabalho que vínhamos desenvolvendo. Nós produzimos alimentos,
como frutas, verduras, legumes e
quitandas, que são adquiridos pelas
escolas para a merenda escolar”,
destaca Maria de Fátima Lima, presidente da Apafi. “Além disso, também participamos de feiras, tanto
dentro quanto fora do município, o
que para nós é uma importante fonte de renda”, completa.

De acordo com o secretário de
Agricultura, Rainer Cardoso, um
dos principais públicos atendidos
pela secretaria é a agricultura familiar. Por isso, há uma funcionária que acompanha diretamente o
processo de organização da merenda escolar, junto aos suprimentos
da prefeitura e das escolas. “Nós
temos uma estufa, onde são produzidas mudas de hortaliças. E
essas mudas são disponibilizadas
gratuitamente para os produtores
plantarem, além de fornecermos
também adubo e prestarmos toda a
assistência técnica necessária para
os produtores”, explica o secretário.
Segundo a extensionista de
Bem Estar Social da Emater em
Itabirito, Marilda de Almeida, o trabalho realizado junto a Apafi está
em constante evolução. “Fazemos
intercâmbios em outras cidades como Esmeraldas, Nova Lima, Viçosa, Congonhas e Ouro Branco, para

que os produtores possam conhecer
o trabalho de outras associações.
Então eles têm a oportunidade de
avaliar a qualidade dos produtos,
os preços, o local onde é feita a co-

mercialização, o que vai agregando
ao trabalho deles. É um trabalho de
desenvolvimento sustentável, que
sempre buscamos melhorar”, conclui a extensionista.

Prefeitura de Itabirito fecha parceria com aplicativo Waze
Uma novidade deve auxiliar os motoristas de Itabirito. A Prefeitura firmou
uma parceria com o aplicativo Waze para trazer mais informações sobre a cidade. “Essa medida auxilia na fluidez do trânsito e possibilita a Secretaria de Segurança e Trânsito lançar, no Waze, interdições temporárias, como acontece no
Carnaval e em competições, como maratonas e corridas. Com isso, os desvios
são criados pelo aplicativo, auxiliando os motoristas em seus deslocamentos”,
explica Vaner Miranda, diretor de Trânsito da Prefeitura. A nova parceria disponibiliza a população informações em tempo real sobre interdições de ruas para

eventos e obras, alterações do fluxo de veículos, locais com tráfego intenso etc.
“A parceria também mostra rotas alternativas aos usuários do aplicativo, gerando mais conforto para quem circula em Itabirito todos os dias. Dessa forma, conquistamos mais uma ferramenta para manter a população bem informada e um
trânsito cada dia melhor”, ressalta Carlos Henrique Franca, o Luke, secretário de
Segurança e Trânsito. O Waze é uma ferramenta gratuita de localização, em que
os usuários podem compartilhar experiências que sejam relevantes para a realidade de cada cidade, como informações que dão mais segurança aos motoristas.

mento pode ser apenas em dinheiro.
Claudio Fits - A carreira do ator
global inclui novelas de sucesso, como O Clone, Kubanacan, Órfãos da
Terra, Bom Sucesso e Éramos Seis,
além das minisséries Casa das Sete Mulheres, Todas as Mulheres do
Mundo e Filhos da Pátria. Em 2020,
Fits atua como o cozinheiro Ceará na
novela Amor de Mãe.

Aviso de Errata - O SAAE – Serviço Autônomo de Saneamento Básico no Município de Itabirito através de seu Presidente
de licitação e da pregoeira comunica aos
interessados que Fica Alterada a Redação
e Data de Abertura do Processo para dia
06/02/2020 as 09:00hs na sede do SAAE
a Rua Rio Branco, nº: 99; Bairro Centro,
no Município de Itabirito-MG. Do Pregão Presencial nº 003/2020 Processo nº
003/2020 Objeto: Contratação de empresa
especializada para a prestação de serviços de transporte de pessoas em veículos,
preferencialmente, tipo Van, para atender
aos servidores do SAAE que operam a
UTA – Unidade de Tratamento de Água
do SAAE, localizada na BR040, km572,
no Município de Itabirito – MG, conforme
especificações do anexo I. Outras informações pelo telefone 31 3562 - 4100 ou
pelo E-mail: compras@saaeita.mg.gov.
br; ou pelo Site: www.saaeita.mg.gov.br.
20/01/2020. Rogério Eduardo de Oliveira,
Diretor Presidente do SAAE.
Extrato de contrato de Prestação de Serviços Borracharia. Referência: Processo
por Dispensa de Licitação 019/2020,
Dispensa 011/2020 - conforme Art. 24
Inciso II da Lei nº 8.666/93, com suas
posteriores alterações. Contratante: Serviço Autônomo de Saneamento Básico do
Município de Itabirito - MG. Contratada:
São Cristóvão Distribuidora Comércio de
Pneus e Acessórios Ltda. Objeto: contratação de empresa especializada para prestação de serviços de borracharia em pneus
dos veículos que servem ao SAAE. Valor
do contrato: R$5.400,00(cinco mil e quatrocentos reais). Vigência: até 31/12/2020
ou até expirar o quantitativo licitado. Dotação Orçamentária: 17.512.1701 4001
3390.39.16. Data da assinatura do contrato: 22/01/2020. Rogério Eduardo de Oliveira, Diretor Presidente do SAAE.
Pregão Presencial – 005/2020 - S.R.P.
003/2020 - Encontra-se aberto na sede do
Serviço Autônomo de Saneamento Básico
de Itabirito à Rua Rio Branco, nº 99 em
Itabirito - MG, o Processo Licitatório n°
018/2020, na Modalidade de Pregão Presencial nº 005/2020, S.R.P. 003/2020. Objeto: Registro de preços para futura e eventual contratação de empresa especializada
no fornecimento de copos descartáveis, cor
leitosa, capacidade 200ml em poliestireno
conforme ABNT 14.865 para o SAAE de
Itabirito-MG, conforme especificações do
anexo I, do edital, no dia 07/02/2020 às
09h00min, na sala de reuniões do SAAE,
situado à Rua Rio Branco, nº. 99 – Centro,
em Itabirito - MG – CEP: 35.450-000 –
Site www.saaeita.mg.gov.br. E-mail: compras@saaeita.mg.gov.br

NOTAS
DA PEDRA

Elson
Cruz

cogumelo2005@yahoo.com.br

Teatro: A Casa de Cultura Maestro Dungas
exibe, neste sábado e domingo, a comédia “Por
baixo dos Panos”. Conta com um elenco que
vai fazer você se divertir e dar boas gargalhadas.
Reserve seu ingresso!
São Sebastião: A cidade comemora as festividades em honra a São
Sebastião. A Paróquia organizou uma novena que começou dia 17
e termina dia 25, com procissão solene saindo da Praça 1º de Maio.
Bodas de Ouro: O Casal Maria Inês e Haroldo Silvino, destaque na
sociedade itabiritense, festejou seus 50 anos de feliz matrimônio. Filhos, netos, amigos e admiradores levaram as mensagens de felicitações ao casal. Haroldo é um feliz torcedor azul celeste e está sempre
interagindo e participando dos momentos de alegria de nossa city
Luto: A cidade perdeu no último dia 12 Celeste Melillo. Filha de tradicional família itabiritense e esposa do ex-prefeito Geraldo Magno
de Almeida, ela era pessoa querida e estimada em nossa sociedade.
Um exemplo de mãe e esposa. Aos familiares nossas sentida condolências.
Palavras: As principais palavras que devemos evitar a todo custo:
1-Desgraça. Condensa a escuridão, quebranto e ausência das coisas
divinas. 2- Filho da P. Evoca ódio e desavenças familiares. 3- Maldito: Lança pragas e corporifica maldições. 4- Burro, idiota: Deve ser
evitado principalmente com crianças. 5-Miserável: Desenha falta,
pobreza e penúria. 6-Danado: condenado sofredor. 7-Moleque. Era
um demônio da antiga Mesopotâmia. Evite sintonizar negativamente
com o universo e para isso sejamos senhores de nossa língua para
não sermos escravos de nossas palavras. Nosso dia a dia deve ser
com mensagens positivas como: Bom dia, te amo, por favor, com
licença, me perdoe, muito obrigado, grato.
Alegria: Quem tem animado as tardes do Verdão com um repertório
de boa música em ritmo de samba é o nosso destacado músico João
Bosco Lima e seus comandados. E nesse embalo entram adeptos que
são sinônimos de alegria como o próprio presidente do União, Marcelo Bicão, o ex-presidente Clênio Silva (Cachoeira), Honório Martins (atleta de destaque nas grandes conquistas do time do União).
Eles estão ai conclamando foliões para entrarem em sintonia com
este momento mágico que é o nosso carnaval.
Retorno: Quem está de volta ao nosso convívio é a universitária
Gabriela, filha de Berenice Monge e João. Cursando medicina em
Buenos Ayres, Gabriela é uma jovem talento itabiritense, que dentre
outros predicados irradia charme, simpatia e espirito de liderança
Por onde anda? Mozart das Graças. Ele administra sua oficina na Vila Gonçalo. Sempre amigo e participativo, interage nas redes sociais
incentivando e aplaudindo as grandes conquistas do nosso município
e de nossa gente. Mozart das Graças é gente de expressão na região
dos Inconfidentes.
Para Refletir: Ninguém educa ninguém, ninguém educa a si
mesmo, os homens se educam entre si, mediatizados pelo mundo.
(Paulo Freire).
Educação: A “Lição A” comemorou os dois anos de
prestação de serviços no
auxílio de jovens estudantes. Um projeto inovador
idealizado pela sua fundadora Renata Fogaça. Vê-se
estampado no semblante
de mais de 200 alunos a
felicidade ao descobrirem
seu talento para brilharem
no mundo educacional.
Sempre focada no desenvolvimento pessoal
de cada aluno, a escola
oferece acompanhamento
escolar e preparação para
o ENEM. Itabirito conta
com esta importante ferramenta na preparação dos
nossos jovens estudantes.
Parabéns Renata!
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Prefeitura de Itabirito e Vale trabalham
pela segurança do Itabirito Folia 2020
Parceria com a Vale garante medidas de segurança
para os foliões durante o evento

A Prefeitura de Itabirito trabalha para definir as medidas necessárias para a segurança da população durante a realização do Itabirito
Folia 2020, que acontece entre os
dias 19 e 25 de fevereiro. “A Defesa
Civil recebe, diariamente, relatórios
do Centro de Monitoramento Geotécnico da Vale, sobre a situação
das barragens de Forquilha I, II, III
e IV. Após o recebimento das informações é realizada uma avaliação
e, caso seja constatado alguma alteração nos dados, as informações
são repassadas à população para o
acionamento do plano de emergência”, explica Filipe Delabrida, coordenador da Defesa Civil Municipal.
Para a segurança do Itabirito
Folia 2020, a Defesa Civil elaborou
um plano de evacuação, de acordo
com o Circuito do Carnaval, que
conta com rotas de fuga e pontos
de encontro, em que são tomadas as
ações para retirada dos moradores,
comerciantes e foliões da possível área da mancha. “O Bombeiro
Municipal e a Guarda Civil, dentre
todos os envolvidos no plano de
emergência, estão em alerta e conscientes das medidas a serem tomadas em caso de rompimento de barragem”, acrescenta o coordenador.
O Prefeito de Itabirito, Orlando
Caldeira, destaca que estão sendo realizadas reuniões com a Vale
para tratar sobre a segurança dos
foliões durante o Carnaval, já que
o Centro da cidade está dentro da
“mancha da lama em um possível
rompimento da barragem”. “A Vale
nos garantiu que já existem todos os
PE e PI, que são os Pontos de Informação e Pontos Estratégicos, para
orientar a população. Também, estão garantidas todas as condições
para que o Carnaval ocorra de forma tranquila”, conta o prefeito.
Orlando Caldeira explica que
a Prefeitura levou, para análise, o
local onde o Carnaval acontece,
para a realização de um plano estratégico de garantia de segurança
de todos durante a festa. “Então
a possibilidade de não ocorrer o
Carnaval é zero. E está confirmado
o Carnaval com todas as garantias
colocadas pela Defesa Civil, tan-

to municipal quanto estadual, e a
própria Vale, que disponibiliza seus
equipamentos para nos dar essa
tranquilidade”, encerra.
Durante o Carnaval, a Vale
continuará realizando o monitoramento 24 horas da situação das barragens e também será responsável
pela divulgação das orientações,
com distribuição de panfletos, sinalização e funcionários à disposição.
O evento também conta com uma
equipe formada por Bombeiros
Civis, seguranças, Polícia Militar,
Bombeiro e Guarda municipais,
QUER
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em tempo integral, para garantir a
segurança dos foliões.
Mais informações
Nos pontos de encontro fora da
área da mancha há um veículo de
emergência, com alto-falante, para
alertar a população sempre que necessário. Para mais esclarecimentos, os cidadãos também podem
entrar em contato com a Defesa
Civil Municipal pelo número (31)
3561-7433 ou ir à sede, localizada
no segundo andar do Terminal Rodoviário, BR- 356, Km 59.
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O BERRO DO
BODE ZÉ

Paradoxo na
comunicação
Falar e escrever, inteligivelmente, no idioma pátrio, o idioma de berço, é o mínimo que se espera dos cidadãos, ambos
os gêneros, para que tenham consciência e condições no pleno
exercício da cidadania, direito adquirido ao assumir deveres e responsabilidades inerentes à sua nacionalidade. Lamentavelmente,
não é esta a situação do brasileiro mediano, ainda que escolarizado. Sabia-se dessa deficiência por dados estatísticos, mas ela
agora salta aos olhos pelas páginas da internet, que democratizou a comunicação. Pessoas que, por dever de ofício, deveriam
produzir o melhor em textos resvalam para o lugar comum dos
semialfabetizados. São escritos mal elaborados, confusos, cheios
de erros gramaticais. Só não apresentam erros ortográficos, na
mesma proporção, porque o moderno PC os corrige automaticamente. Mas, não é somente a internet a gritar contra esse estado
de coisas, porque se se voltar a atenção para o ENEM, a surpresa
é mais dolorosa. De todas as provas do ENEM, a de redação é
pelos jovens considerada o maior bicho-papão e, no último ENEM,
concorrido por cerca de quatro milhões de estudantes, somente
53 alcançaram a nota máxima em redação, contrapondo-se a
quase 150 mil que zeraram a prova. O ideal deveria ser o inverso. Por que isso? Poderão dizer que é a má qualidade da escola.
Nesse aspecto, qualidade da escola é o que menos influi. Saber
escrever, de forma a ser entendido – aqui não se cobra produção
literária – depende mais do aluno de que do professor. Explica-se:
aprende-se a escrever, lendo, lendo muito, lendo bastante, e, isso
o professor não pode fazer pelo aluno. Não ler, não estar ligado
aos livros é próprio da cultura tupiniquim. Há gente que se gaba de
não gostar, de não ler e de nunca ter tido um livro nas mãos para
ler. Assim não é possível alguém dominar redação, cujo aprendizado depende muito mais da prática da leitura do que do conhecimento da gramática em teoria. A situação é crucial até para quem
tenta produzir textos de qualidade, porque se substitui um verbo
corriqueiro por sinônimo nem tão estranho, como “acreditar” por
“crer” corre o risco de não ser entendido. Gente que lê pouco acostuma-se a ler “cachorro” e, lá um dia, ao se deparar com “cão”,
pergunta: - que bicho esse? Em tempo de celulares, redes sociais
e troca de mensagens cifradas, de acordo com o gasto de cada
“tribo”, a tendência é piorar! O Homem desenvolveu os meios de
comunicação mas, individualmente, está a perder o poder de se
comunicar! Valha-nos Deus!
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Férias no Parque une diversão,
aprendizado e contato com a natureza
Prefeitura de Itabirito realiza mais uma edição gratuita do
Férias no Parque, de 28 de janeiro a 1º de fevereiro

Quem procura uma alternativa
gratuita para entreter as crianças,
durante o recesso escolar, pode
contar com a programação do Férias no Parque. Realizado pela Prefeitura de Itabirito, a iniciativa tem
diversas atrações educativas para
várias idades, do dia 28 de janeiro
a 1º de fevereiro. “É um momento
de recreação para as crianças, ao
mesmo tempo em que ensinamos
lições sobre empreendedorismo,
economia verde, cidadania e a importância da preservação do meio
ambiente. Vale a pena participar!
E 2020 está repleto de novidades”,
adianta Frederico Leite, secretário
de Meio Ambiente de Itabirito.
Segundo a educadora do Centro de Educação Ambiental (CEA),
Aparecida Nascimento, o Férias
no Parque é pensado para unir entretenimento e aprendizado. “A
programação esse ano está bem diversificada, pautada na questão da
sustentabilidade, educação ambiental e no lazer. Também nos preocupamos em promover a comunhão
do espaço com a família”, destaca
a servidora.
As inscrições para as oficinas
do Férias no Parque acontecem
até o dia 27 de janeiro, com vagas
limitadas. São elas: Confecção de
Instrumento Musical (dia 28/01),
Oficina de Compostagem (28/01),
Oficina Mestre Cuca (29/01), Oficina Confecção de Mini Bolsas
(30/01), Oficina Pintura com Pigmentos Naturais (31/01) e Oficina
Brinquedo Engole Gude (31/01).
Inscrições pelos telefones: 31 35634980 (das 8h às 12h) ou 31 988951153 (das 14h às 17h).

A programação do Férias no
Parque conta com Cantinho de Leitura, Oficina de Taekwondo, Jogo
Carta da Terra, Jogos de tabuleiro,
Teatro de Fantoche, Feira da Quitanda, Pescaria - coleta seletiva,
Capoeira, Slackline, Contação de
História, Oficina de Ginástica, Ci-

neminha, Feira de adoção, Rua de
lazer, Encontro com o Escritor e
muito mais!
Outras informações no Parque
Ecológico, pelo telefone (31) 35634980 ou 988951153 e também no
e-mail cea@pmi.mg.gov.br. Participe!

Cine Pipoca da Prefeitura de Itabirito
movimenta os Cras da cidade

Evento leva filmes para os frequentadores das duas unidades
de referência em assistência social de Itabirito

O Cine Pipoca 2020 já começou nos
Centros de Referência em Assistência Social
(Cras) Maria Loura e Padre Adelmo. A atividade é coordenada pela equipe técnica do
Serviço de Convivência e Fortalecimento de
Vínculos e tem o objetivo de assegurar um
espaço de convívio familiar e comunitário aos
beneficiários. “O Cine Pipoca é uma maneira
muito atraente e significativa de promover atividades inclusivas à comunidade no período
de férias escolares”, destaca Flavia Machala,
coordenadora das unidades do Cras.
As primeiras sessões do Cine Pipoca aconteceram nos dias 16 e 21 de janeiro, trazendo
informação e entretenimento para as comunidades dos Cras. E as duas próximas edições do
Cine Pipoca já têm data marcada! O Cras Padre Adelmo abre suas portas no dia 28 de janeiro, a partir das 13h; e
o Cras Maria Loura, a partir das 14h. O público alvo são as famílias que moram no território de abrangência dos
respectivos Cras e seus atendidos.

