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“O que o rebanho mais
odeia é aquele que pensa
de forma diferente, não
é tanto a própria opinião,
mas a audácia de querer
pensar por si mesmo, algo
que eles não sabem fazer."
Arthur Schopenhauer

Sexta-feira, 23 de agosto/2019

Chuva forte e ventania causam danos à Mariana
Por Michelle Borges

Divulgação: Redes Sociais

3ª edição do
‘Sorriso da Cigana’
acontece na
sexta-feira (23)
O evento vai contar com
lançamento do livro “Ouro
sobre o Azul” e show no Centro
de Convenções em Ouro Preto

O projeto “O Sorriso da Cigana”, idealizado por
Luciano Guimarães Pereira, membro do LIONS Clube
citadino, promove mais uma edição beneficente nesta
sexta-feira (23) a partir das 20h, no Centro de artes e
Convenções da UFOP. A iniciativa visa arrecadar fundos para instituições sociais e também para cirurgias de
catarata em Ouro Preto.
Em sua terceira edição, a programação do evento
vai contar com o lançamento do livro “Ouro Sobre o
Azul”. A obra reúne textos póstumos da avó de Luciano,
Maria da Conceição Guimarães, uma mulher à frente
do seu tempo e que descreve citações e memórias do
seu cotidiano.
Diferente das edições anteriores, onde todo recurso arrecadado eram destinados à cirurgias de catarata,
neste ano, além das cirurgias, a verba também será
destinada a duas instituições sociais: Beneficência Popular, em Alvinópolis, e a Comunidade da Figueira, em
Mariana. “Minha avó era natural de Alvinópolis e sempre ajudava essa instituição. Em Mariana, ajudava a
Figueira, que faz um belíssimo trabalho. E como eles
passam por grandes dificuldades nesse momento, resolvemos ampliar essa ajuda”, ressalta Luciano.
Na última edição, de acordo com o autor, a venda
dos livros promoveu um mutirão que atendeu 419 diabéticos em Ouro Preto e em Mariana. Atualmente, esse
número já passa de 500 pessoas na fila de espera da
cirurgia de retinopatia diabética, segundo Guimarães.
A programação do evento vai contar com a apresentação de Giancarlo Borba e Sol Bueno. Os ingressos podem ser adquiridos pelo valor de R$50,00, com
direito ao livro, nos seguintes postos de venda: Padaria
Centeio, e Cacau Show de Ouro Preto e Mariana.
Por Michelle Borges

A forte chuva na noite da terça-feira (20) deixou um rastro de
danos na cidade de Mariana. Aulas tiveram que ser suspensas nas
unidades da Universidade Federal
de Ouro Preto (UFOP) e também
nas escolas do município. Além de
telhados destruídos pelos ventos
fortes e quedas de árvores, o abastecimento de água também ficou
comprometido.
Com os danos causados a diversas casas e prédios públicos, vários
serviços foram paralisados. Quatro
escolas de Mariana tiveram aulas
suspensas, como recomendação da
Defesa Civil: Monsenhor José Cota, Dom Oscar e nas creches Santa
Rita de Cássia e Casinha de Nazaré.
As unidades foram interditadas para
a realização de reparos e a previsão
é de que as aulas sejam retomadas
na segunda-feira, dia 26.

O Instituto de Ciências Humanas e Sociais (ICHS) suspendeu as
aulas desta semana. Em nota publicada, a UFOP explicou que o fornecimento de energia no local está
suspenso até a sexta-feira (23) e que
as telhas se soltaram dos prédios
causando diversos danos. Ainda segunda a instituição, uma nota deve
ser publicada até a sexta-feira (23)
confirmando se as aulas serão retomadas também na segunda. Já o
expediente administrativo será das
7h às 17h.
A Câmara da cidade também
suspendeu os serviços do Centro de Atendimento ao Cidadão
(CAC) pois a água da chuva invadiu a sala e vários equipamentos
foram comprometidos. Neste caso,
os serviços também serão retomados na segunda.
Durante toda quarta-feira (21)

a Prefeitura de Mariana realizou
diversos trabalhos de reparo nas
regiões atingidas para minimizar
os impactos. De acordo com o executivo, em parceria com a Defesa
Civil e outros órgãos do município
foram realizadas vistorias em casas e prédios públicos para certificar a segurança dos moradores e
usuários. Já a secretaria de Obras e
Planejamento Urbano trabalha em
intervenções de manutenção.
Abastecimento
O Serviço Autônomo de Água
e Esgoto (SAAE) de Mariana informou que vários bairros ficaram
com o abastecimento comprometido devido a queda de energia e
trabalha para sanar os problemas. A
autarquia pede a compreensão dos
moradores para que economizem
água nesses dias. Mais informações
ligue: 3557-9300 ou pelo 115.

Mérito Empresarial 2019 lançado na ACEOP
A pesquisa contemplará 44 segmentos em Ouro Preto

PÁG. 5
Criação do Parque
Tecnológico em Ouro Preto

A Associação Comercial e Empresarial de Ouro Preto (ACEOP) lançou
ontem (22) o Mérito Empresarial de
Ouro Preto 2019. Ele contou com a
presença da imprensa, empresários
de diversos segmentos e do professor
Adriano Cerqueira, responsável pelo
Instituto Giga.
O Mérito Empresarial foi criado
para premiar as boas práticas do empreendedorismo Ouro-pretano. Em
2019 serão contemplados 44 segmentos, a lista completa está disponível em
aceop.com.br
Importante esclarecer que as escolha dos segmentos se deu obedecendo
os seguintes critérios:
- existir no mínimo 5 CNPJ’s do
segmento na cidade; - Obrigatoriedade
de funcionamento dentro da cidade,
desconsiderando franquias que não
possuem loja física em Ouro Preto.
Diferente de eventos realizados
em outros locais, onde não há pesquisa pública e a premiação é vinculada
à aquisição de convites, o Mérito Em-

presarial da ACEOP é 100% realizado
com pesquisa de opinião pública, premiando as 3 empresas mais lembradas,
sem distinção ao fato da mesma fazer
parte da Associação.
Para este ano, a maior novidade será a pesquisa complementar, também a
cargo do Instituto Giga, onde qualquer
morador de Ouro Preto poderá se cadastrar online e responder presencial-

mente, em data e horário a confirmar
pela ACEOP. Serão 100 formulários,
exclusivos para qualquer pessoa de
Ouro Preto que quiser participar da
pesquisa. O presidente Paulo Raimundo afirma que “esta iniciativa pretende
abranger áreas onde a pesquisa não
contemplará, permitindo que qualquer
ouro-pretano possa votar nos estabelecimentos que mais lhe agradem.”
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HDTV É ISSO!
Todos os pacotes em
promoção. Consulte os
preços promocionais!!!

Acompanhe o Jornalismo, às
7h30 e 12h, c/Michelle Borges

CONSULTE NOSSAS CONDIÇÕES

Consertamos TV's, controles remotos e vendemos controles novos

3551-6208

3551-6215

PROCLAMAS
DE CASAMENTO

R. Inconfidentes, 334 - Barra - OURO PRETO

Confira em nossas Lojas:
CACHOEIRA DO CAMPO - R. Santo Antônio,338
3553.1261 (Centro - subida do Tombadouro)
ITABIRITO - Av. Queiroz Júnior,113A - (Centro)
3561.2696
OURO PRETO - R. Padre Rolim,570 - 3552.3397
98972-1261 3551.0760

89,3 FM

Ouro Preto

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

CARTÓRIO 2º SUBDISTRITO
DE OURO PRETO - MG , Antônio
Dias (Antigo Cartório da Rua Nova).
Telefax: (31)3552-2508. Oficial: Bel.
Cássio Luiz de Lima - R. Barão de Camargos,126, Centro, Sala 09 - Piso 02.
Faz saber que pretendem casar:
WALLACE GABRIEL CARARO
GUIZARDI, brasileiro, solteiro, empresário, natural de Casteo/ES, nascido a 08/08/94, filho de José Amarildo
Guizardi e Rosângela Cararo Guizardi
e RENATA REIS TRÓPIA, brasileira, solteira, empresária, natural de Ouro
Preto/MG, nascida a 30/12/90, filha de
Paulo César Castro Trópia e Maria Aparecida Reis Trópia; ambos residentes
neste subdistrito;
OMANTINO GONÇALVES DE
OLIVEIRA, brasileiro, divorciado,
cambista, natural de Itaipé/MG, nascido
a 11/09/81, filho de Antônio Gonçalves da Silva e Maria José de Oliveira
Gonçalves e KERRIE FAGUNDES
FIGUEIRA, brasileira, solteira, vendedora, natural de Ouro Preto/MG,
nascida a 25/04/92, filha de Sandro
Pimenta Figueira e Mônica Soares Fagundes Figueira; ambos residentes neste
subdistrito;
RENATO ESTEVÃO DA CRUZ,
brasileiro, solteiro, mecânico industrial, natural de Mariana/MG, nascido
a 28/07/87, filho de Francisco Carlos
da Cruz e Lourdes Estevão da Cruz e
REGINA CÉLIA MAPA, brasileira,
solteira, servidora pública municipal,
natural de Ouro Preto/MG, nascida a
29/12/90, filha de José Américo Mapa e
Maria Efigênia das Neves Mapa; ambos
residentes neste subdistrito;
Apresentaram todos os documentos exigidos pelo art. 1525 do
CCB. Se alguém souber de algum
impedimento oponha-o legalmente.
Ouro Preto, 20 de agosto de 2019.
(a)Cássio Luiz de Lima
Oficial Titular

Ouça a Rádio

Ouça pela Internet

www.sideralfm.com.br

Sempre com uma
programação
especial para você!

98,7Mhz

PROVÍNCIA
SOCIAL
98,7 FM
Nova onda, sintonize agora

A Rádio de Ouro Preto
(31)
(31)

3551.4330
3551.3189

www.provinciafm.com.br

Ao vivo na rede!

Nylton
Gomes
Batista

PONTO DE VISTA
DO BATISTA
nbatista@uai.com.br

Por que não à CPMF?
Entre as reformas urgentes, que o país necessita e toda a máquina governamental passa a discutir, está a reforma tributária. É
uma questão que atinge toda a população contribuinte, porém de
compreensão limitada a uma parcela bem pequena, praticamente
restrita aos técnicos da área econômica. Em razão disso, a grande maioria acompanha a discussão sem muito entender, porém
apreensiva diante dos aspectos negativos ressaltados pelos que
se posicionam contra esta ou aquela medida, considerada nefasta
à sociedade, como agravante do peso que o cidadão tem suportado em forma de impostos. Em todo o mundo, o brasileiro é um dos
que mais pagam impostos e, lamentavelmente, que menos recebe
de volta em benefícios.
Sabe-se que os impostos no Brasil representam 153 dias de
trabalho, ultrapassando 5 meses do ano. Além da alta incidência
sobre a carga de trabalho, os tributos oneram de forma injusta
itens básicos entre as necessidades humanas. É uma condição
acachapante, da qual o cidadão não consegue escapar, mormente os de baixa renda, limitados quase que, exclusivamente, ao
consumo em alimentos e medicamentos. Se alimentos e medicamentos, itens básicos de primeira necessidade a qualquer pessoa,
não fossem tão carregados de impostos, sobrariam recursos para
se empregar em outros itens.
Anseia-se por um sistema que arrecade o suficiente para garantir o funcionamento do governo, em todas as suas frentes de
atuação, sem que isso represente esforço demasiado ao contribuinte. Entretanto, não se chega a um consenso, de um lado pelo
próprio governo, que aumenta a carga tributária toda a vez que ele
tem necessidade de economizar, de outro por setores da economia, que sonegam escandalosamente. Em seguida vem a parte
mais cruel porque, na ânsia de recuperar tributos não pagos, o
governo concede anistia fiscal aos sonegadores, perdoando-lhe
parte da dívida e facilitando o pagamento do restante. Esse comportamento espúrio governamental acaba por estimular a sonegação, cujo custo recai sobre toda a população em impostos mais
elevados e menor retorno ao esforço de trabalho.
Embora muita polêmica haja em torno, levantada pelos que
perdem chances na aplicação do “jeitinho”, a CPMF foi uma experiência positiva, embora o povo tenha sido traído em sua destinação, o melhoramento do sistema de saúde para o qual fora
criada. Cobrada nas transações bancárias, hoje por meios eletrônicos, ela tem a faculdade de atingir a todos, sem exceção, possibilitando ainda o cruzamento de dados, que revelam onde pode
haver distorções. Justamente por isso, por dificultar a sonegação,
a CPMF foi combatida sob o escudo de ser perniciosa aos mais
pobres; o que se revela grande mentira, porque os mais pobres
nem conta em banco têm. Os segurados do INSS, durante a vigência da CPMF, recebiam o seu débito, mas, ao mesmo tempo,
recebiam o correspondente crédito em conta. Mesmo assim, há os
que apontam segurados da Previdência como prejudicados pela
cobrança. Críticos ainda argumentam que, para evitar a CPMF,
as transações passariam a ser feitas mediante dinheiro em espécie; argumento que chega ao ridículo, pois mesmo que isso,
eventualmente, aconteça haverá um momento em que o dinheiro,
forçosamente, cairá na rede bancária.
Por trás de tudo isso, esconde-se a grande e verdadeira causa, que seria o freio contra a sonegação escancarada entre grandes contribuintes, acrescido do corporativismo da malha coletora
de impostos, dos tributaristas e dos defensores de sonegadores.
Para escapar à denúncia de aumento da carga tributária com
acréscimo de mais um imposto, poderia haver uma contrapartida
sob a forma de redução de impostos em áreas como alimentos,
medicamentos e construção civil, mas, curiosamente ninguém fala
nisso. Essa redução não afetaria a arrecadação, uma vez que a
CPMF tem a particularidade de ampliar a base arrecadatória, não
se excluindo ninguém, o que acabaria por compensar a perda na
redução. Por fim, a CPMF é temida e combatida porque pode ser
ela a antessala do grande bicho-papão dos que não gostam de pagar impostos: imposto único! O imposto único, sim, seria o imposto
justo, porque alcançaria a todos de forma proporcional à economia
de cada um, baixaria os preços e isentaria os mais pobres, que
não têm conta em banco. Lamentavelmente, o sistema político
vigente, altamente corrupto, portanto salvaguarda dos sonegadores, tem que cair primeiro, dando lugar à democracia aberta, para
que justiça se faça no sistema arrecadador de impostos.
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CARTA AOS TEMPOS

*Antonio Tuccílio

Projeto contra abuso de autoridade
é tentativa de barrar a Lava Jato
Em 15 de agosto, o brasileiro
acordou com a notícia de que o Senado aprovara, em votação simbólica e a toque de caixa, o projeto de
lei que pune abusos de autoridades
praticados por magistrados e integrantes do Ministério Público. Foram apenas sete horas para aprovar
um projeto que estava parado há
dois anos.
É muito bem-vindo um projeto contra pessoas que abusam de
suas posições hierárquicas para o
bem próprio, mas verdade seja dita: o objetivo da classe política é
apenas proteger a si mesma.
Com o advento da operação
Lava Jato, pela primeira vez na
história desse país os políticos
passaram a ter medo de serem
presos. Até então contávamos nos
dedos os casos de políticos condenados. Hoje, felizmente o cenário
é diferente. Basta lembrar de três
grandes nomes da política brasileira que estão presos: o ex-presidente da Câmara dos Deputados,
Eduardo Cunha, o ex-presidente

da República, Luiz Inácio Lula da
Silva, e o ex-governador do Rio de
Janeiro, Sérgio Cabral.
Não é a toa que deputados e
senadores não abrem mão do foro
privilegiado. Muitos estão implicados com a Justiça e não querem
ser julgados por instâncias inferiores – o então juiz Sergio Moro, por
exemplo, era da primeira instância
–, pois sabem que no STF têm
muito mais chances de saírem ilesos dos seus crimes, considerando
a morosidade da Corte.
A estratégia dos políticos para
se proteger é destruir a força-tarefa
da Lava Jato, punindo juízes, policiais e integrantes do Ministério
Público, que estão apenas cumprindo suas atribuições de forma
estratégica. Cito dois exemplos.
O projeto condena a condução
coercitiva, mecanismo utilizado
pela Lava Jato para tentar obter
mais informações dos investigados. Afinal, chegar de surpresa
não permite que o indivíduo consiga fugir ou combine estratégias

com aliados. Utilizar essa medida
sem prévia intimação de comparecimento ao juízo possibilita de um
a quatro anos de reclusão.
Também condena o uso de
algemas quando estiver claro que
não há resistência à prisão. A punição chega a dois anos de reclusão.
Os políticos são contrários a essa
medida porque é ruim aparecer
nos telejornais sendo levados com
algemas até a delegacia. Político
faz de tudo para não perder votos.
Como eu disse anteriormente, o
objetivo é proteger a eles mesmos.
O presidente Jair Bolsonaro pode vetar trechos do projeto.
Assim espero que ocorra. Juízes
e membros do Ministério Público
não podem estar à mercê de seus
investigados. A Lava Jato não é
blindada de críticas, e juízes não
são heróis, mas a força-tarefa e os
seus membros precisam ser apoiados ao invés de prejudicados.
*Presidente da Confederação
Nacional dos Servidores
Públicos (CNSP)

Santa Casa recebe R$300 mil
de emenda parlamentar
A Santa Casa de Misericórdia
de Ouro Preto foi contemplada
com uma verba de emenda parlamentar no valor de R$ 300.000,00.
O recurso foi capitaneado em
Brasília por Juscelino Gonçalves
junto ao Deputado Federal Eros
Biondine (PROS). A busca pela
verba vem desde o ano passado e
na primeira quinzena de agosto o
hospital recebeu a notícia de que
seria contemplado.
Para o Diretor da Santa Casa,
Marcelo Oliveira, “esse recurso
chega em muito boa hora e será
aplicado em despesas de custeio
na Instituição”.
Segundo Juscelino Gonçalves, o empenho do recurso já foi
liberado e faz parte de uma série
de ações em prol de instituições de
cunho social na região dos Inconfidentes a fim de valorizar o trabalho do Terceiro Setor. “Foi uma
promessa de campanha do deputado ajudar a Santa Casa e é com
muita alegria que anunciamos que
conseguimos esse pleito em prol
da população. Nós seguimos em
favor dessas obras para ajudar as

instituições nesse momento em
que passam por uma recessão financeira. Que possamos ajudar
mais e mais pessoas”, comemora
Juscelino.
A liberação da verba foi anunciada durante uma visita ao hospital, que contou com a participação
de Lilian Albuquerque. O dinheiro
deve ser liberado em breve segundo Juscelino, após os trâmites entre o hospital e a Câmara Federal.
Por Michelle Borges

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

O

7º Mutirão de Cirurgias
de Hérnias da Parede
Abdominal, promovido pela
Sociedade Brasileira de Hérnia
(SBH) atendeu 175 pacientes
e realizou o reparo de 250
hérnias, entre os dias 05 e
10 de agosto, nas cidades de
Belo Horizonte, Ouro Preto e
Divinópolis, em Minas Gerais.
Ao todo, 21 cirurgiões, de
diferentes regiões do Brasil e
do mundo, realizaram as cirurgias. A iniciativa da SBH conta
com o apoio da ONG Hérnia
International. Os pacientes
operados pelo mutirão serão
acompanhados pelos médicos
dos hospitais participantes.

Valdete
Braga

AMENIDADES
valdetebraga@yahoo.com.br

Que seja uma fase
Nunca a palavra “ódio” foi tão disseminada, principalmente nas
redes sociais. Difícil achar um texto ou postagem onde ela não
esteja, de forma literal ou implícita. Interessante é que todos que
a escrevem ou dizem, o fazem contra, é lógico. Ninguém em sã
consciência vai admitir que ele mesmo está odiando ou cometendo algum fato que demonstre este sentimento tão triste, mais triste
para quem sente do que para quem dele é vítima.
O problema é que, muitas vezes, eu me arrisco a dizer a maioria delas, a própria pessoa não percebe isto. Ao pregar contra o
ódio do outro, muitos nada mais fazem do que disseminar o seu
próprio. O mundo está agressivo, violento, pesado, e isto reflete
nas pessoas. Ou talvez o contrário, não sei. Talvez a violência das
pessoas é que repercuta no mundo.
Está cada dia mais difícil encontrar empatia no ser humano.
Prefiro acreditar que seja uma fase, mas esta fase está tão demorada... para cada notícia boa, tem dez ruins. Para cada boa ação,
várias condenáveis aparecem. Há um bom tempo evito noticiários.
Já me disseram que isto é ruim, porque fico desatualizada. Não
fico não, o que é importante sempre chega na gente, e não preciso
ficar me envenenando com notícias trágicas para isto.
Sim, precisamos estar informados e bem localizados no mundo, mas, para isto, não precisamos assistir a programas sensacionalistas e que levam horas fazendo suspense sobre determinado
assunto, para depois chegar, salvo exceções, a alguma tragédia.
Gosto de notícias rápidas, que informam e não ficam “cozinhando” o telespectador ou leitor até o seu desfecho, principalmente se o desfecho é ruim. Muito deste ódio vem deste tipo de
coisa. Tanta notícia pesada pelas mídias acabam embrutecendo o
ser humano, e a violência passa a ser vista como coisa “normal”.
Já vi caso de pessoa com pensamento diferente da outra perguntar “por que tanto ódio”, quando na verdade a outra apenas
discordava, de forma educada e cordata. Em casos como este, o
ódio vinha de quem perguntava.
Existe um ditado que diz “a boca fala do que o coração está
cheio”, e ele é bem real. Quando não existe ódio no coração, não
há porque falar tanto nele, muito menos enxergá-lo em todo lugar.
Talvez se falássemos menos a palavra, o sentimento diminuísse. Chega a ser cansativo, tudo o que alguém diz, aparece outro
para acusá-lo “por que tanto ódio”, “tire este ódio do coração”, etc.
Creio que deveríamos repensar e avaliar onde está realmente o
sentimento. Em quem discordou do outro, muitas vezes por um
motivo bobo, ou no outro que, com o coração já carregado, enxerga o que não existe. Talvez devêssemos usar menos a palavra,
para não atrairmos tanto o sentimento. O mundo precisa de mais
amor.
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Alunos de Rodrigo Silva expõem
trabalhos no Museu Casa Guignard
Até o dia 19 de setembro, ficam em exposição no Museu Casa
Guignard, obras dos alunos do primeiro ano do ensino fundamental
da Escola Municipal Doutor Alves
de Brito, do distrito de Rodrigo
Silva. A iniciativa é da professora
Margarida Barboza, que, apaixonada pela história e arte de Guignard,
incentivou os alunos a conhecerem
o mundo do pintor.
O projeto é uma parceria com
o setor educativo do Museu Casa
Guignard, que promove oficinas e
visitas guiadas com alunos de escolas da cidade.
Durante o ano de 2018, Margarida promoveu diversos trabalhos
com seus alunos, que culminou na
exposição ‘Reviver Guignard’. “Eu
sou uma apaixonada com o artista
e a obra, desde menina. Quase que
participei da inauguração desse
Museu. Eu sempre quis trabalhar
o tema com alguma turma e tive
a oportunidade, pois é uma turma
muito especial, com pais presentes
e pude contar ainda com o apoio da
escola”, conta a professora.
De acordo com Margarida, o
objetivo do projeto foi buscar o
encantamento com Guignard. “Eu
queria que eles perdessem o medo.
Como dizia Guignard, desenhar é
riscar sem medo. Perder o medo é
pensar ser capaz de fazer algo. Todos somos. E a ideia é: se não tem
medo de riscar, não tem medo de

Michelle Borges

viver”, ressalta.
Carolina Souza, do administrativo do Museu, pontua que este
é o objetivo do Museu: aproximar
a população da arte e história de
Guignard. “Além de pintor, ele era
professor e foi um visionário no ensino das artes. Começou em Minas
e revolucionou as escolas pelo Brasil. O nosso educativo é muito voltado para as obras e o modo de vida
do artista. Por isso, promovemos
diversas oficinas e visitas guiadas,
basta agendar um horário”, explica.
Quem tiver interesse em participar do projeto, deve entrar em
contato pelo telefone 3551-5155 e
agendar um dos trabalhos ofertados
pelo Museu.
Por Michelle Borges

Michelle Borges

Prefeitura de Ouro Preto realiza
II Fórum Municipal da EJA

Acontece no dia 26 de agosto, segunda-feira, a abertura do II
Fórum Municipal da Educação de
Jovens e Adultos (EJA) de Ouro
Preto. O evento será no Paço da
Misericórdia, das 19h às 21h, e é
promovido pela Prefeitura de Ouro Preto por meio da Secretaria de
Educação.
Na ocasião, também serão comemorados os 27 anos de existência da EJA no município. O projeto, fruto de uma parceria entre a
antiga Alcan, o Sesi Minas Gerais
e a Prefeitura, foi implantado em
1992, sob o nome de Curso Regular de Suplência, criado com o objetivo de melhorar a escolaridade
dos funcionários.
Há 20 anos o curso deixou de
ser ministrado nas dependências
da antiga Alcan e passou a ser oferecido à população ouro-pretana
na Escola Municipal Monsenhor
João Castilho Barbosa. Ao longo
desses anos já atendeu mais de

Ane Souz

2000 alunos, tendo no quadro de
profissionais, 100 professores, 20
auxiliares educadores e 2 monitores educacional especializado.
Quem já estudou ou mesmo
trabalhou na Educação de Jovens

e Adultos, como professor, monitor ou funcionário, terá a oportunidade de rever os amigos e ainda
participar das diferentes atividades
que serão oferecidas durante o
evento.

N

este final de semana, 24 e 25
de agosto, vai acontecer a 5ª
edição do Trail Run Lavras Novas,
no distrito de Ouro Preto. As competições contam com provas de
corrida nas montanhas nas distancias de 7km, 13km e 21km e caminhada 6km pelas trilhas do distrito.
O evento ainda vai contar com um
Congresso Técnico no sábado (24),
às 19h, no Salão Paroquial da Igreja Nossa Senhora dos Prazeres. A
equipe FullForm já confirmou presença em mais essa competição.

O Corpo Diretivo do Colégio Arquidiocesano de Ouro Preto inaugura
no sábado (24) a Quadra: Show Ball Society, às 08h. Durante a programação, haverá um sorteio de um Prêmio Surpresa para os alunos do
Colégio que levarem convidados de sua faixa etária. Haverá também
barraquinhas e diversos jogos. Para participar das brincadeiras é preciso trajar camisa, short, tênis ou chuteira sem travas.

Prefeitura e UFOP assinam
Protocolo para criação
de Parque Tecnológico
em Ouro Preto
Buscando fomentar o empreendedorismo tecnológico e estimular
a geração de emprego e renda para cidade, a prefeitura e a Universidade Federal de Ouro Preto (UFOP) assinaram um Protocolo de Intenções para a implantação de um Parque Tecnológico no município.
O ato aconteceu na última quarta-feira (21), durante a Sessão Solene
em comemoração aos 50 anos da UFOP, no Centro de Artes e Convenções da Universidade.
Denominado de Inconf.Tech, o Parque terá como sede o prédio
da antiga Fábrica de Tecidos onde também está em funcionamento
o Centro de Eventos de Ouro Preto. Essa iniciativa pioneira tem como objetivo incentivar a pesquisa, a criação de novos produtos e a
competitividade no setor industrial da cidade. Além disso, contribuirá
para a melhoria das condições econômicas e sociais do município e
no aumento da qualidade da mão de obra local.
O Secretário de Turismo, Indústria e Comércio, Felipe Guerra,
acredita que com implantação do Inconf.Tech “haverá uma diversificação da economia local, que deixará de ser restrita somente à mineração e ao turismo, mas sempre pensando em uma diversificação
com qualidade. Além disso, essa iniciativa permitirá que Ouro Preto
se torne uma referência em tecnologia na região de Minas Gerais”.
Para o Coordenador do Centro Incultec (Inovação, Cultura e Empreendedorismo) da UFOP, Álvaro Pereira, a assinatura desse protocolo dá inicio a construção de uma “relação estreita entre a UFOP e a
prefeitura, com foco na geração de novos negócios inovadores tendo
como objetivo principal o desenvolvimento socioeconômico da nossa
região a médio e longo prazo”.
Nos próximos dias a prefeitura de Ouro Preto publicará um Edital
de Chamamento Público para que uma Organização da Sociedade
Civil de Interesse Público (OSCIP) faça a gestão transitória entre o
Centro de Eventos e o Parque Tecnológico. Segundo o Gerente do
Setor de Tecnologia da Informação da prefeitura, Rafael Gomes, a
criação de um Parque com este porte será muito importante, uma vez
que “possibilitará que o conhecimento gerado dentro da Universidade
seja ampliado tanto para o mercado quanto para a população”.
Em maio deste ano, por meio do decreto de N° 5.385, foi constituído um Grupo de Trabalho formado por representantes da prefeitura,
UFOP, Câmara Municipal de Ouro Preto, Instituto Federal de Minas
Gerais (IFMG) e Agência de Desenvolvimento Econômico e Social de
Ouro Preto (ADOP) cuja função é coordenar e supervisionar os trabalhos de implantação do Parque. A expectativa é de que o Inconf.Tech
esteja em funcionamento já no primeiro semestre de 2020.
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7ª edição de Encontro de
Carros Antigos de Cachoeira
é sucesso no fim de semana

Mais uma edição do Encontro
de Carros Antigos de Cachoeira do
Campo foi sucesso no fim de semana
(17 e 18). A 7ª edição aconteceu no
estacionamento do Shopping Jardins
Street Mall e contou com apresentações musicais, mensagens de fé e um
jantar dançante, além da participação
de diversos expositores de várias cidades e três estados brasileiros.
Cornélio, organizador do evento,
fala da felicidade em ver o espaço que
o evento ganhou. “A gente começou
muito pequeno, a exposição acontecia na Praça da Matriz e hoje estamos
aqui com esse estacionamento lotado e
quase nem demos conta de acomodar

Michelle Borges

Michelle Borges

Michelle Borges

tantas antiguidades. Estou muito feliz
e só tenho a agradecer a quem acreditou nesse sonho e nos apoiou, pois só
assim foi possível”, comemorou.
Entre as antiguidades, havia também ônibus da empresa Transcotta.
Jerônimo Pereira relembrou os tempos da adolescência, quando trabalhou
como trocador no modelo que estava
em exposição. “Nossa, é muito legal.
Eu trabalhei nesse ônibus quando era
bem jovem. São muitas lembranças. A
organização está de parabéns. O evento foi maravilhoso”, comenta. Nos
dias de atrações foram arrecadados
alimentos para o café da manhã dos
idosos, que foram destinados ao Lar
dos Idosos do distrito e da sede.

Com objetivo de homenagear pessoas físicas
e jurídicas que tenham realizado trabalhos e
ações relevantes em prol do desenvolvimento
turístico e cultural no município, a Câmara
de Vereadores de Ouro Preto realizou, na
noite quarta-feira (14) a entrega da Comenda
Prefeito Genival Alves Ramalho. Realizada
no plenário do Legislativo. Foram homenageados: a artista plástica Gabriela Rangel,
Angelo Oswaldo de Araújo Santos, Galpão
Cultural Sinhá Olímpia, José Geraldo Pereira
(in memoriam), Orquestra Ouro Preto, Zaqueu
Astoni e Zé Pereira do Club dos Lacaios.

Chiquinho de Assis (PV) questiona uso
de recursos que financiam as órteses,
próteses e/ou materiais especiais do SUS
Segundo o vereador: “Esse é um
caso que queremos aprofundar porque sabemos que existe uma verba
carimbada que vem do Estado para
essas questões, mas não sabemos
como ela é utilizada e como de fato
ocorre esse repasse de valores.
Temos deficientes na cidade, mas
Ouro Preto não oferece acessibilidade para essas pessoas, nem pensa em
inclusão.
Existe um caso de uma pessoa
muito querida que conviveu a vida
inteira com uma doença que acabou levando a amputação de suas
pernas e o que mais chama atenção
é a qualidade do material da prótese
que é fornecida pelo SUS. São muito
ruins, além do tempo de espera para
conseguir os materiais auxiliares, que
muitas vezes ultrapassam o tempo
de vida útil de forma inaceitável. Por
exemplo, um material que deveria
ser trocado a cada seis meses, só está
disponível para quem precisa anualmente.
O Ministério da Saúde disponibiliza dinheiro para isso, divide entre
os Estados que manda para os Municípios. Mas, de que forma isso é tratado? Como é escolhida a qualidade

dos materiais? De que forma se escuta as pessoas que hoje estão buscando
esse tipo de apoio?
É um direito. E aí eu questiono,
será que uma pessoa que precisou ser
amputada tem que ficar sem qualidade de vida se existem soluções para
dar a ela mobilidade? Precisamos entender o outro lado dessa história, o
lado de quem hoje está com enorme
dificuldade e excluída, sem o suporte
necessário, em uma cidade que não
está preparada para conviver com
pessoas de mobilidade reduzida.

É inacreditável que em um país
que desvia milhões, não exista dinheiro para tratar com dignidade e
fornecer equipamentos de boa qualidade à quem precisa de órteses,
próteses e materiais especiais. Reagirmos aqui o nosso sentimento de
luta por aqueles que precisam. Em
nome da Rose do distrito Santa Rita,
uma jovem que teve as duas penas
amputadas e luta por próteses de qualidade, estendo a minha luta a todos
que merecem ser tratados com mais
dignidade na nossa região”.

Registro de Imóveis de Ouro Preto – Edital para Registro de Desmembramento –
O Bel. Alexandre Rodarte de Almeida e Silva, Oficial do Registro de Imóveis de Ouro
Preto-MG, na forma da Lei, etc. Faz saber a todos quanto o presente Edital virem ou
dele tiverem conhecimento, que EMILSON MOREIRA DE FIGUEIREDO, cirurgião
dentista, CI MG-3.968.634 PC/MG, CPF 752.458.766-04, e s/m, DANIELLA BARBOSA DIAS DE FIGUEIREDO, cirurgiã dentista, CI M-5.125.655 SSP/MG, CPF
776.190.056-68, casados sob o regime da comunhão parcial de bens desde 10.11.2000,
brasileiros, residentes e domiciliados na Rua Santa Catarina, nº 1.181, apto. 201, bairro
Lourdes, Belo Horizonte/MG, requerem nos termos da Lei 6.766 de 19.12.1979 e suas
alterações, a averbação do desmembramento de uma área total de 14.000,00m², situado
na Rua Oito de Maio, nº 80, bairro Gouveia, distrito de Santo Antônio do Leite, município de Ouro Preto-MG, objeto da matrícula nº 16.984, que resultou em 10 lotes, sendo
que o mesmo foi aprovado pelo Município de Ouro Preto através da Secretária Municipal de Cultura e Patrimônio, nos termos da Certidão de Desmembramento, Exercício
de 2019, nº 061/2019, datada de 26/04/2019. Para fins de registro, torno púbico para
conhecimento das partes, o depósito de toda a documentação exigida, nesta serventia,
sito na Avenida Vitorino Dias, nº 160, bairro Centro, Ouro Preto-MG, protocolada sob o
nº 49.847 em 17/07/2019, cientificando que decorridos 15 (quinze) dias da 3ª (terceira)
e última publicação deste edital, não havendo impugnação, será o loteamento registrado
na forma da Lei. Ouro Preto-MG, 14 de agosto de 2019. O Oficial.

Restaurante e Churrascaria PEDROSA

Dona Sônia
De 2ª a sábado,

com prato comercial
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PANORAMA

R. Padre Rolim, 1470 - São Cristóvão - OURO PRETO

Vereador Geraldo
Mendes visita o Prolae

Nessa terça-feira (20/08), o vereador Geraldo Mendes, que também é o
presidente da Comissão de Direitos Humanos da Câmara Municipal, visitou as
instalações do PROLAE (Programa de Liberdade e Assistência ao Encarcerado)
que fica ao lado do presídio em Ouro Preto. O vereador foi recebido pelo presidente do PROLAE, advogado Yuri Assunção, Roberto Wagner e a Perla, que
também ajudam na organização das tarefas na instituição.
O PROLAE foi idealizado pela Juíza, recentemente aposentada, Doutora
Lúcia de Fátima Magalhães Albuquerque Silva, em 2001 e tem como objetivo
dar dignidade ao apenado que teve a progressão de sua pena para o semiaberto.
O PROLAE oferece o curso fundamental e médio para os reeducandos, e também conta com uma horta e está em fase de construção um galinheiro, onde os
trabalhos são feitos pelos próprios detentos.
Recentemente, o PROLAE teve um projeto aprovado pela Comissão interna
do Poder Judiciário de Minas Gerais, no valor de R$319.000,00 (trezentos e dezenove mil reais) para a implantação de uma fábrica de blocos. O projeto já está
em andamento, e prevê a contratação de duas pessoas, assim como a compra de
todo os equipamentos, matéria prima, equipamentos de proteção, assim como
computadores e internet para o escritório. O PROLAE também recebeu uma
emenda parlamentar do deputado federal Patrus Ananias (PT) de R$100.000,00
(cem mil reais), e essa emenda já foi cadastrada pelo município de Ouro Preto. O
dinheiro da emenda parlamentar será usado para implantação de uma fábrica de
fraldas, compra de um veículo e um laboratório de informática. O PROLAE tem
área para a implantação de todos os projetos, inclusive, os reeducandos estão
construindo uma capela dentro dessa área destinada ao PROLAE.
Oportunamente, o vereador Geraldo Mendes esclareceu que “a sociedade
precisa entender que projetos como PROLAE não são para dar mordomias ao
encarcerado. Não queremos proteger ninguém. Eu apoio o PROLAE porque
acredito que o encarcerado merece cumprir a pena com dignidade. Eles já estão
pagando pelo que fizeram, então não precisam ser humilhados e amedrontados
o tempo todo”.
“O sistema carcerário no país é um caos! Existem 705 mil presos no Brasil
para 415 mil vagas. Em Minas Gerais é ainda pior. Tem 73 mil presos para 39
mil vagas, ou seja, os presídios estão superlotados e em condições sub-humanas.
A chance de ressocialização de um preso, nessas condições, é quase zero, por isso projetos como o PROLAE são de extrema importância”, finalizou o vereador.

O paizão e representante de vendas do jornal O LIBERAL, Roberto Lourenço, está orgulhoso ao lado do
filho Guilherme Roberto Lourenço, pela graduação em Educação Física, na UFOP. A namorada Michelle Xavier de Paula, que muito o incentiva, presente ao lado do pai, “Seu Miltinho” e da mãe Joana. Parabéns Gui!

R
O projeto Vila Rica de História
apresenta na sexta-feira (23),
às 20h, na Casa da Ópera, o
espetáculo lítero/teatral Fantasmas, Mitos e Assombrações
no Folclore Mineiro. O evento é
uma homenagem aos diversos
causos que permeiam o imaginário do folclore mineiro. A
apresentação será do contador
de Causos Marcelino Ramos,
juntamente com a Contadora
de Histórias Agripina Neves e o
músico Vicente Gomes. Os ingressos podem ser adquiridos
por R$ 20 Inteira – R$10. Parte
da renda será destinada à NAVIOP, entidade mantenedora
do CVV Ouro Preto.

oseana, parabéns pela formatura!
Esta é apenas mais uma conquista na sua vida, e para nós mais um
motivo para nos sentirmos as pessoas
mais felizes do mundo. Acreditamos
no seu potencial, pois você sempre
foi uma ótima filha, irmã querida,
cunhada espetacular, dedicada esposa.
Uma pessoa maravilhosa por fora e
por dentro. Batalhadora de seus ideais.
Esperamos que sua vida seja sempre
abençoada com muito sucesso, muitas felicidades e que seus sonhos se
realizem. Nunca se esqueça de quem
você é, de tudo que já lutou em busca
de seus objetivos. Continue sempre
na busca dos seus ideais, e aconteça o
que acontecer, você sabe que sempre
terá nosso amor e apoio incondicional.
Cada degrau que você alcança, temos
o privilégio de poder aplaudir você de
pé na arquibancada da vida! Palmas!
Amamos você! Seus pais, marido, irmão e cunhada, orgulhosos de você!

N

a segunda-feira (19), um dos
nossos queridos leitores completou mais um ano de vida, o João
Vítor André Ferreira, morador de
Glaura. O guerreiro intelectual
completou 11 anos e esperto como
é, já lê desde o 5 anos e não perde
uma edição de O LIBERAL. Os
pais, Jorge e Aparecida, e as irmãs
Katiane e Priscila, lhe desejam toda
felicidade do mundo, “que continue sendo esse menino especial,
inteligente e carinhoso que é, sempre abençoado por Deus”. E nós, de
O LIBERAL, agradecemos todo
carinho e atenção. Que todos os
seus sonhos sejam realizados, seus
desejos alcançados, tendo assim
uma longa vida de grandes vitórias.
Parabéns!

N

o domingo (18) a Banda Euterpe Cachoeirense esteve presente como convidada nas festividades do 77° Aniversário da Corporação
Musical Nossa Senhora da Conceição, da cidade de Catas Altas. Na foto,
as duas corporações musicais tendo ao fundo o belíssimo Pico Agulhinhas, que também encantou os presentes. Desejamos uma brilhante
caminhada de
sucesso à corporação. Aproveitando o ensejo,
agradecemos à
PMOP, através
do vice-prefeito,
Tico Miranda,
pelo fornecimento do transporte
que permitiu à
Banda de Cima
comparecer ao
evento.

Amanhã, Paula Ponciano Gomes Rosa, filha de Clausi e
Fernando, moradores de Ouro
Preto, se tornará arquiteta. Parabéns e Sucesso profissional.
São os votos da Família Lima.

N

a próxima quarta-feira (28) a
querida distribuidora do jornal
O LIBERAL, Raniele, moradora
de Cachoeira do Campo, comemora mais uma primavera. Sua amiga
Joyce deseja que seu dia seja repleto
de alegria e que Deus continue abençoando e guiando seus passos. Toda a
equipe do jornal também deseja muitas felicidades e sucesso.
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Prefeitura de Mariana se mobiliza para
reparar danos causados pela chuva
Daniel Almeida

Daniel Almeida

Devido a forte chuva que atingiu Mariana na noite de terça-feira (20),
diversos pontos da cidade sofreram danos. A Prefeitura de Mariana informa que trabalhou nas regiões atingidas para minimizar os impactos.
Em parceria com a Defesa Civil e outros órgãos do município foram
feitas vistorias em casas e prédios públicos para certificar a segurança dos
moradores e usuários. Enquanto isso, a Secretaria de Obras e Planejamento Urbano trabalha em intervenções de manutenção.
O prefeito de Mariana, Duarte Júnior, visitou os locais afetados e ressaltou o espírito de companheirismo. “Não poderia deixar de reforçar que
lamentamos muito o que aconteceu e reafirmo que nossa atenção está
voltada para a população que precisa, neste momento. Assim como foi
durante a madrugada, um grande efetivo de servidores já se encontra pelas ruas realizando os reparos necessários em prédios públicos, escolas e
ruas”, disse.
A Secretaria de Educação comunicou, em nota oficial, que estão suspensas as aulas nas escolas Monsenhor José Cota, Dom Oscar e nas creches Santa Rita de Cássia e Casinha de Nazaré. As instituições foram interditadas para que todos os reparos sejam feitos e os alunos e professores
voltem às aulas com segurança. O retorno previsto das aulas está marcado
para o dia 26, próxima segunda-feira.

Daniel Almeida

Basquete 3x3 chega à sua 4ª edição
No último sábado, 17, foi
realizada a 4ª edição do Basquete
3x3. A Arena Mariana foi palco de
disputas bem acirradas. O evento,
que tem apoio da Prefeitura de
Mariana, através da Secretaria de
Esporte, foi promovido pela Associação de Basquete de Mariana,
e foi dividido em três categorias:
sub-17, adulto e feminino.
De acordo com a assessora
técnica de esporte, Priscilla Tukoff, o evento tem como principal
objetivo diversificar as práticas esportivas no município e promover
um encontro entre os participantes. “Quando falamos em esporte, vamos muito mais além que
a prática em si. Trabalhamos em
grupo e desenvolvemos diversas
habilidades de interação. Vamos
permanecer apoiando e incentivando os jovens de nossa cidade”,
disse Priscilla.

Glauciene Oliveira

24 times de Mariana e de diversas cidades da região participaram do torneio. Na categoria sub17 o trio Palmeirense levou a medalha de ouro para a casa, seguido
pelo ENSA e pelo time da cidade
de Ponte Nova. Os três primeiros

colocados na categoria adulto foram em ordem: Black Mamba de
Ouro Preto, o time de Ponte Nova
e de Itabirito. Já no feminino, os times que levaram a melhor foram,
Fupac -ECP, Palmeirense e Polivalente.

Assinado Termo de Colaboração
para reforma da igreja de Passagem
O Prefeito Duarte Júnior assinou neste sábado, 17, durante a
festa da padroeira de Passagem, o
termo de colaboração entre o município e arquidiocese de Mariana
para a reforma da igreja Nossa Senhora da Glória. Serão investidos
R$400 mil em obras civis, elétrica,
cantaria, prevenção e combate a
incêndio.
Para o chefe do executivo, o
ato é mais uma prova do quanto
a administração se preocupa com
a integridade do seu patrimônio
histórico e cultural. “Estamos cada
vez mais preocupados com o patrimônio, por isso, seguimos com
os investimentos. Recentemente,
foram quase R$ 21 milhões em
restauros de diversas igrejas na sede e em distritos”, afirmou.
Os moradores comemoram
a notícia, como, por exemplo, o
carpinteiro José Francisco Ferreira. “Nasci e cresci em Passagem
e, por muitos anos, trabalhei nessa igreja. Sinto-me muito feliz em
saber que ela terá uma atenção
especial, pois aguardávamos por
isso há tempos. Agradeço muito
ao prefeito e aos responsáveis por
essa conquista”, disse.
A previsão é de que as obras
se iniciem no próximo mês e seja
concluída em até um ano.
Sobre – A Matriz Nossa Senhora da Glória é uma construção
do século XVIII, tombada pelo
IPHAN há mais de 80 anos. A

Eliene Santos

Eliene Santos

fachada apresenta divisão em três
corpos, separados por pilastras
de cantaria. Internamente, os altares e retábulos apresentam rica
ornamentação em talha dourada.
Os laterais junto ao arco-cruzeiro
são em arquivoltas, com pilastras,
colunas torsas e nicho intercalado

coberto com pequeno dossel, com
todos os elementos profusamente esculpidos. O forro da nave,
em abóbada de berço, apresenta
pintura decorativa em painéis. O
arco-cruzeiro é todo em pedra, encontrando-se sobre o mesmo uma
grande tarja barroca.
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Terça Gerencial debaterá "Gestão
Financeira e Investimento"

PANORAMA

No sábado (24) a partir das 12h, o Cambia Festival recebe os autores Ana Faria e Antônio Navarro de Andrade para o lançamento
do livro “Os Cinco Ipês-Amarelos”. A obra conta a história de dois
jovens, Mariana e Bento, que, ao se conhecerem, se apaixonam
à primeira vista. O encontro é interrompido por uma tragédia
ambiental, sendo esse o contexto da trama, que faz referência ao
rompimento da barragem ocorrido na cidade, em 2015, e que vem
deixando todo o país em alerta.

C

uriosidade: Um casal com mais de 50 anos cada um, obteve a primeira via da carteira de identidade na segunda-feira (19) no Centro
de Atendimento ao Cidadão, o CAC, da Câmara Municipal de Mariana.
Ademir Tito Messias, 56 anos, e Zélia Aparecida dos Reis Messias, de 52
utilizavam apenas certidão de nascimento e CPF, pois eram apenas esses
documentos que utilizavam na localidade onde moram, uma fazenda em
Alvinópolis, que fica há duas horas de Mariana. Eles precisaram adquirir
o documento para dar entrada na aposentadoria. O CAC Mariana atende,
em média, 500 pessoas por mês. Para retirada da via do documento é necessário fazer o agendamento pelo telefone (31) 3557-6210.

O tradicional encontro dos empreendedores de Mariana ocorrerá
nesta terça-feira, 27 de agosto, às
19h, no Centro de Convenções.
A entrada é franca. O palestrante deste edição será o professor e
consultor de Educação Financeira,
Wellington Thiago Pinto Oliveira.
Há 10 anos no mundo financeiro,
Welington respondeu algumas perguntas sobre o tema dessa Terça.
Leia abaixo a entrevista completa.
Você ministrará a palestra sobre "Gestão Financeira e Investimento", certo? Por que esse tema
neste momento?
- Indicadores do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas
Empresas (Sebrae) e da Câmara de
Dirigentes Logistas (CDL) mostram que a falta de gestão financeira está entre as principais causas de
endividamento e inadimplência de
empresas. Quando o empreendedor
negligência essa seção da vida empresarial, o preço a ser pago pode ser
muito alto e, em alguns casos, irreversível, levando à falência. Diante
disso, torna-se urgente tratarmos
desse assunto, tanto para os negócios quanto para a vida pessoal do
empreendedor. No encontro, iremos
falar sobre outros assuntos também,
sendo eles: "como começar a investir" e "como funciona o mercado financeiro/bancário no Brasil".
O público da Terça Gerencial
é formado, em sua maior parte,
por empreendedores, o que você

deseja despertar neles com essa
palestra?
- Cerca de 90% dos empreendimentos no Brasil são familiares.
Na prática, quando uma empresa
vai bem, impacta de modo positivo
na família envolvida, mas quando
mal gerenciada, pode devastar relações. Desejo mostrar que fazer uma
boa gestão do dinheiro investido e
aplicações no mercado financeiro
não é algo tão complicado assim e
pode render bons frutos! Além disso, tenho como objetivo também
comentar sobre a importância de
adotar práticas da educação financeira e os resultados proporcionado
por ela. Qualidade de vida, alegria e
satisfação são algumas.
E, por último, qual dica/conselho você daria àqueles que desejam adentrar no mundo do em-

preendedorismo?
- Recomendo a todos/as empreendedores/as que busquem
constantemente conhecimentos,
pois o mercado demanda isso, atualização! Ele está sempre mudando.
Invista em sua formação profissional, acadêmica e na sua equipe. Por
fim, mantenha a vida financeira de
sua empresa em ordem, economize! Gaste menos e poupe mais.
Terça Gerencial - O evento
ocorre toda última terça-feira do
mês. Ação da Prefeitura de Mariana
é realizada por meio da Secretaria
de Desenvolvimento Econômico
que tem como objetivo investir na
capacitação e no desenvolvimento
de micros, pequenas e médias empresas marianenses, além de profissionais da cidade que desejem se
destacar no mercado de trabalho.

Rua da Cultura e do Lazer movimenta
o fim de semana em Mariana
No último fim de semana, 16
e 17, a Rua Direita recebeu mais
uma edição da Rua da Cultura e do
Lazer. O evento foi realizado pela
Prefeitura de Mariana, através da
Secretaria de Cultura, Turismo e
Patrimônio, e dessa vez fez parte
também da 7ª Jornada do Patrimônio Cultural de Minas Gerais,
que teve como tema “Culinária e
Patrimônio”.
O prefeito, Duarte Júnior, esteve presente no evento e afirmou
que a Rua da Cultura e do Lazer
é uma forma de garantir mais entretenimento à população, além de
contribuir com a economia do município. “É muito gratificante ver
este evento crescendo cada vez. É
sempre importante criarmos iniciativas que valorizam nosso patrimônio”, afirmou.
Segundo o Secretário de Cultura, Efraim Rocha, esta edição foi
ainda mais especial, pois é comemorado, também, o Dia Nacional
do Patrimônio, valorizando as
produções locais e incentivando
a preservação patrimonial. “ Este
evento é de extrema importância
para nossa cidade, pois abrimos as
portas para os artesãos e artistas locais e para a toda a família, criando
um momento de total descontração. Nesta edição, seguindo a 7ª
Jornada do Patrimônio, colocamos
em destaque a culinária marianense, através da gastronomia local de
Cláudio Manoel”, destacou.
Além das barraquinhas de comidas típicas a programação contou com apresentações musicais
nas sacadas dos casarões, feiras

de artesanato, trazendo desde crochês, até objetos produzidos com
material reciclável. A diversidade
do evento atraiu inúmeras turistas,
como é o caso da estudante de São
Paulo, Laura Silva, que afirma ter
se encantado por cada detalhe do

evento. “Caminhei por toda cidade
e quando me deparei com essa rua
totalmente tomada por produções
belíssima fiquei vislumbrada. Unir
a arquitetura barroca com música
e uma boa culinária foi uma ótima
ideia”, afirmou.
Glauciene Oliveira

Glauciene Oliveira

*Adriano
Cerqueira

DESVENDANDO
A POLÍTICA

As características sociais da
Região dos Inconfidentes

A região dos Inconfidentes pode ser identificada através de três
dos principais municípios que a compõe, Itabirito, Mariana e Ouro
Preto. São municípios vizinhos, com uma economia diversificada e
rica e que enfrentam desafios sociais e econômicos semelhantes.
Tendo em consideração pesquisas realizadas em 2016 nesses
três municípios por GIGA Instituto de Pesquisa, empresa que eu dirijo, é possível identificar algumas das principais características sociais desses municípios e que projetam desafios para os candidatos
que disputarão as eleições municipais do ano que vem, em 2020.
A população dos três municípios, em média, é predominantemente jovem, com 58% entre 16 e 44 anos, sendo que 39% estão
na faixa etária de 16 a 34 anos. A população com 60 anos ou
mais representa 15%. Esses dados apontam para dois grandes
desafios: o da empregabilidade e o do amparo a uma crescente
população idosa.
Na educação, os três municípios têm, em média, 39% com ensino fundamental, 45% no ensino médio e 15% com ensino superior
ou mais. Esses dados indicam que a mão de obra tem um grande
desafio que é o de se qualificar para um ambiente de trabalho e
negócios que a cada ano demanda cada vez mais uma mão de
obra bem qualificada. Investimento na qualificação profissional e
no ensino básico de qualidade se apresentam como prioridades na
educação dos três municípios.
As características de faixa etária e de instrução ajudam a explicar o quadro do mercado de trabalho dos três municípios. Na média,
eles têm 44% de sua população no mercado formal de trabalho (que
no geral tem as melhores condições de trabalho), 21% no mercado
informal de trabalho (com menor proteção) e 35% fora do mercado
de trabalho (são estudantes, aposentados e pensionistas). Esses
dados indicam dois grandes desafios: o da ampliação da formalidade e o fato de um terço da população estar fora do mercado, evidenciando a questão previdenciária e de sua sustentabilidade a médio
e longo prazo. Ainda deve ser destacada que a baixa qualificação
instrucional da mão de obra indica que no mercado de trabalho as
faixas salariais são baixas e a longo prazo dificultam a esses trabalhadores conquistarem uma boa poupança.
Na composição do mercado de trabalho predominam os assalariados com carteira de trabalho (26% em média), seguidos dos conta-própria regular (autônomos que pagam impostos regularmente) e
os desempregados, cada um com 10% de participação, em média.
Os assalariados sem carteira de trabalho são 9%, em média.
Finalmente, tendo em vista as características já analisadas, não
surpreende que os principais problemas percebidos pelas populações desses três municípios sejam o do desemprego (32%), o da
saúde (23%) e o da segurança (9%). O desemprego predomina
nas preocupações das populações dos três municípios e deve ter
se agravado de 2016 para cá, por causa da crise da economia das
mineradoras na região. A preocupação com a saúde acompanha
o crescimento da população idosa em um quadro de baixa qualificação do mercado de trabalho e a segurança pública é um dos
principais problemas de políticas públicas no Brasil e que repercute
na região.
O ano de 2020 está chegando e os desafios para os postulantes ao cargo de prefeito dos municípios de Itabirito, Mariana e Ouro
Preto já são por demais complexos e de difícil solução. Isso aponta a
dependência estrutural para o crescimento da economia do estado
de Minas Gerais e do Brasil. Sem esse apoio, será quase impossível
de se alcançar uma boa solução.
*Cientista Político/ Diretor de GIGA Instituto de Pesquisa/
Professor de Relações Internacionais do IBMEC-MG/ Professor
de Administração Pública da UFOP
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População contribui com proposta para
a construção da Lei Orçamentária Anual
Na última sexta-feira, 16, a
equipe da Secretaria de Planejamento, Suprimentos e Transparência realizou a Audiência Pública
para elaboração e construção da
Lei Orçamentária Anual (LOA)
para o ano de 2020. O evento
aconteceu no Centro de Convenções e contou com a presença da
população, principalmente.
A audiência foi conduzida
pelo secretário da pasta, Marlon
Figueiredo, e pelo assessor de
Planejamento e Execução Orçamentária, Anderson Stoppa, que
explicaram todos os detalhes e etapas da construção da LOA 2020
e reforçaram a importância da
participação popular no processo
construtivo da peça orçamentária,
visando buscar meios para o atendimento das demandas dos bairros
e distritos de Mariana. “A LOA
projeta a receita e fixa as despesas
que serão realizadas no próximo
ano. Nesta lei está contido tudo o
que é mais urgente e importante
para a comunidade em diversas
áreas como educação, saúde, se-

Eliene Santos

gurança, assistência social, obras,
saneamento básico e outras. Por
isso, é importante que o marianense tenha conhecimento sobre e
nos ajude a construí-la”, afirmou o
secretário que ainda ressaltou que
a audiência segue os preceitos da
transparência. “Obedecemos aos
parâmetros previstos no inciso I, §
1º do art. 48 da Lei Responsabilidade Fiscal (LC 101/2000), além

da exigência do art. 44 do Estatuto das Cidades (Lei Federal nº
10.257/2001)”.
No final da audiência, os representantes da sociedade civil
entregaram, por escrito, propostas
que serão analisadas e poderão
ser atendidas dentro das ações da
LOA 2020, que será apresentada
ao legislativo para apreciação e
aprovação.

Prefeito entrega obras de reforma de 3 UBS’s
Pedro Ferreira

“Vivemos, sim, um novo momento. Um momento que tem
muitas realizações para acontecer
e esse é só o começo de nossa caminhada”. Foi com palavras de
positividade que o prefeito Duarte Júnior encerrou as entregas das

Prefeitura de Mariana admite engano
em resposta de Ouvidoria Municipal
Fazendo uso da tribuna
livre durante a 24ª Reunião
Ordinária da Câmara de Mariana na segunda-feira (19) o
Secretário Municipal de Obras
e Planejamento, Fábio Vieira,
reconheceu um erro do Executivo em dar uma resposta a
uma reclamação feita por um
cidadão via Ouvidoria Municipal, no dia 10 de maio. “Sobre esta resposta, a Secretaria
de Obras se retrata e realmente
houve uma falha. Ela não é
verdadeira e na realidade esta
obra não está iniciada porque a gente está tentando uma solução com um custo mais reduzido. A Prefeitura
se retrata nisso, foi uma falha de comunicação ao mandar para a Ouvidoria, que também não tem nenhuma
culpa disso”, frisou o chefe da pasta.
Na reclamação citada, o cidadão requisitou informações sobre a estrutura de contenção que estava prevista para ser erguida dentro de um rio, na entrada do distrito de Santa Rita Durão, no ano de 2013, porém,
segundo ele, até a presente data não havia sido realizada. Ainda na reclamação o morador ponderou que o
local fica próximo ao campo de futebol da localidade e que a água já chegou ao alambrado, levando prejuízo
ao terreno e a estrutura. Já na resposta, que consta no documento, o Executivo alegou que foi realizado o
projeto da obra e levantado o orçamento total do projeto em R$ 721.611,63, porém para o envio dos projetos
ao Banco Desenvolvimento de Minas Gerais, o BDMG, órgão financiador, a ação não teria sido aprovada
pela Câmara Municipal, pois, segundo o texto, os edis solicitaram que a verba fosse destinada para demandas mais urgentes.

Pedro Ferreira

Unidades Básicas de Saúde (UBS)
dos distritos de Monsenhor Horta,
Cláudio Manuel e Águas Claras
nesta segunda-feira (19).
Os prédios receberam melhorias nas estruturas, como troca de
mobílias e instalação de novos
equipamentos. De acordo com o
secretário de saúde, Danilo Brito,
a reforma proporcionará um atendimento com ainda mais qualidade às três comunidades. “Essas
reformas garantirão mais conforto
e acessibilidades aos usuários e
profissionais. Eu não tenho dúvidas que farão toda a diferença na
hora de prestar assistência médica
à população”, afirmou.

Presente durante todo o evento, Duarte Júnior destacou o comprometimento da equipe da Secretaria de Saúde. “Eu sinto que nossa
equipe está muito motivada e toda
essa conquista é fruto de sua dedicação e comprometimento”, disse
o chefe do Executivo, enquanto
parabenizava os funcionários.
Ainda durante a cerimônia,
foram homenageados servidores
da Secretaria de Saúde que participaram ativamente das reformadas.
Além disso, o prefeito entregou
novas bolsas aos agentes de combate às endemias e também uniforme e kits de EPI para a equipe da
limpeza.
Pedro Ferreira
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Alunos da escola Dom Silvério ganham
desafio "Liga da Inovação"

Estudantes do 2º e do 3º ano do
ensino médio da Escola Estadual
Dom Silvério participaram da primeira edição da "Liga da Inovação",
ministrada pelo representante do
Startup Weekend, Kelson Douglas
Rezendes, nessa última segunda-feira, 19 de agosto. O desafio consistiu
em desenvolver uma ação ou startup
que proporcionasse mais qualidade
de vida aos cidadãos marianenses. As
vencedoras foram: Freelancer Ouro
Minas - Laura Gomes, Lucas Silva
e Nayure Gabrielly -, NOPONTO Juah de Macedo, Isabelle Albano e
Ana Carolina Barbosa -, e Trindade Lohann Petzold e Lucas Santos -. Os
autores dos projetos foram premiados
com kits de livros sobre empreendedorismo do SEBRAE e ingressos
para o Startup Weekend Mariana que
ocorrerá entre os dias 27, 28 e 29 de
setembro.

João de
Carvalho

Os projetos foram analisados por
empreendedores da região. Compuseram a mesa avaliadora: o designer
de produto, Filipe Mol, as ganhadoras do Desafio Mineral de startups
da Samarco, Ana Laura Almeida e
Raíssa Basílio, ambas estudantes de
Engenharia de Produção. Ana Laura
enaltece a ação da Prefeitura de Mariana e do Startups Weekend de levar
o desafio "Liga da Inovação" para
uma escola pública do município.
"É uma forma de proporcionar uma
experiência profissional e empreendedora, além de, é claro, fomentar a
proatividade e o gosto pelo estudo...
Esse desafio incentiva os alunos a
pesquisarem e conhecerem coisas
novas, a fim de desenvolver ideias
inovadoras. Serem cidadãos proativos!", comenta Ana Laura.
À frente da "Liga da Inovação",
Kelson Douglas destaca a impor-

A CIDADE
E EU

drjoaodecarvalho@yahoo.com.br

Exemplo para
os jovens hoje

O MUNDO moderno está em franca busca do progresso em
todos os setores do conhecimento. Os jovens, cada vez mais conscientes de seus direitos e deveres, buscam nas cidades grandes,
especialmente universitárias, fontes para uma formatura privilegiada e amadurecida. Muitos, quando deixam as universidades, encontram melhor e mais encaminhamentos à prática profissional que
escolheram: Medicina, Direito, Administração, Computação, Engenharia, Odontologia, etc. Os meios de comunicação cada vez mais
adiantados aproximam não somente as distâncias, mas, também,
os centros mundiais do saber, do conhecimento, da especialização.
As universidades, apesar dos elevados preços, são hoje um atrativo
incondicional para muitos estudantes. E, a ânsia do saber e da busca por salários, rendimentos cada vez melhores e ambicionados.
Os países mais ricos sempre oferecendo melhores condições de
especialização. Não fossem os custos tão altos, muitas inteligências
não perderiam a oportunidade de conquistar elevados patamares
escolares em suas vidas.
A internet, as tvs, os celulares, os jornais, as rádios de grande
alcance, estão presentes, com toda a facilidade que oferecem, ao
alcance da juventude estudiosa, que procura uma profissão que se
ajusta adequadamente à sua vocação.
O Brasil oferece exemplos dignificantes de homens e mulheres
que gozam de reputação profissional, como modelos vivos, vitoriosos em suas atividades profissionais. Nada melhor para estimular
os jovens de hoje, em sua caminhada universitária. Este é o lado
bom, esperançoso e bonito para os(as) nossos(as) filhos(as), quer
respondem “presente” aos ensinamentos paternos e maternos.
EZRA POUND, uma das maiores escritoras, resume numa palavra seu maior e melhor conceito de estímulo aos jovens profissionais quando escreveu “Renove-se Sempre!”, ou seja, não caia
na multidão daqueles que confiam só no passado. O caminho está
aberto para quem deseja caminhar no bem, na verdade, no conhecimento, sem jamais desprezar ou esquecer-se do Código de Ética
que os formandos juraram obedecer durante sua vida profissional.
Infelizmente, muitos profissionais que se entregaram à política, cegos pelo lucro imediato, perdem a ética (que é uma característica
pessoal) e a moral (que orienta a pessoa na sociedade).
Felizmente, nos nossos parlamentos, ainda se registram políticos, administradores e profissionais diversos, que honram e dignificam sua vontade de ganhar a vida com honra e dignidade. Não se
vendem às más circunstâncias, nem às buscas de meios ilícitos de
enriquecimento desonesto. A estes os aplausos da nossa juventude
estudiosa e sadia. À aqueles a repulsa de quem esperava o bom
exemplo, como modelo a seguir.
ENFIM, veja o exemplo milenar de um jovem que deu a volta
por cima, venceu para nos ensinar que é sempre possível mudar
quando se deseja firmemente: “Nascido na cidade africana de Tagaste, depois de uma juventude viciosa e cheia de desvios doutrinários, converteu-se por influência de Santo Ambrósio, bispo de
Milão, e sobretudo graças às orações e lágrimas de sua mãe Santa
Mônica. Ordenado sacerdote, foi durante 34 anos bispo de Hipona,
no norte da África. Além de pastor dedicado e zeloso, foi intelectual brilhantíssimo, dos maiores gênios já produzidos em dois mil
anos de História da Igreja. Escreveu numerosas obras de Filosofia,
Teologia e Espiritualidade, que exerceram e ainda exercem enorme
influência. Combateu vigorosamente as heresias de seu tempo. De
Santo Agostinho, disse o Papa Leão XIII: é um gênio vigoroso que,
dominando todas as ciências humanas e divinas, combateu todos
os erros de seu tempo” (Almanaque São Geraldo, 2017).

tância de realizar esse desafio com
o alunos do ensino médio. "A diversificação da economia do município
precisa ser pensada e construída. É
um processo longo. Levar esse desafio para estudantes do 2º e do 3º ano
do ensino médio é, de certa forma,
ajudá-los a conhecer e pensar em
carreiras diferentes daquelas que a
Mineração proporciona", pontua
Kelson. O desafio gerou entusiamos nos alunos, Lucas Santos cursa
o último ano do médio e comemorou a vitória e enalteceu o desafio.
"Conheci modos de empreender!
O desafio e o Startup Weekend vai
me dar oportunidade competir com
diferentes ideias de diversos níveis
educacionais. Vai ser enriquecedor!", destaca.
Startup weekend - Tem como
objetivo fomentar o modelo Startup

de negócio no município de Mariana. O evento será realizado com
apoio da Prefeitura de Mariana nos
dias 27, 28 e 29 de setembro, no co-

Daniel Almeida

légio Providência. A fim de incentivar o empreendedorismo, o Startup
contará com palestrantes renomados
no ramo.

Corrida de São Luiz chega em sua
16ª edição com grande número de atletas

Eliene Santos

Atletas de várias idades e cidades com um único objetivo, se aventurar na tradicional Corrida de
São Luiz. A prova aconteceu neste domingo, 18, em
Águas Claras e chegou em sua 16ª edição. Mais de
160 atletas participaram da corrida rústica, com 9km,
e da prova de mountain bike, 55km.
André Luiz Mapa, de Ouro Preto, foi o primeiro
atleta da corrida rústica a chegar, com um pouco mais
de 29 minutos de prova. “Todas as dores que senti
nos treinos, foram compensadas hoje, com a vitória”,
disse. A primeira mulher cruzou a linha de chegada
com 36 minutos. Elizabeth Aparecida da Conceição,
garantiu o lugar mais alto no pódio. “O percurso foi
cansativo, exigia bastante resistência e tínhamos muitos atletas de alto nível. Fico feliz pelo meu resultado”, afirmou.
Jefferson Batista foi o grande campeão na prova de MTB, com 1h31min. O marianense, que garantiu a vitória pela terceira vez consecutiva, elogiou a organização. “Todo ano o trajeto é pesado, mas, como sempre, é tudo muito bem organizado. Fico feliz em ver como a prefeitura de Mariana trata com seriedade o esporte na cidade. Estão todos de parabéns”, disse.
Era notório o sorriso de satisfação no rosto de cada atleta. Além deles, a comunidade também ficou feliz, como, por
exemplo, o comerciante Luiz Roberto da Silva, responsável pela primeira edição da Corrida de São Luiz, em Águas Claras.
“Tínhamos muitos atletas aqui, na comunidade, e a maioria não podia participar das provas na cidade, por causa da distância. A Corrida de São Luiz é muito importante, tanto para os atletas, quanto para os comerciantes, pois movimenta muito”,
afirmou. A prova, tanto da corrida rústica, quanto do mountain bike, foi dividida em diversas categorias. Acesse o site da
Prefeitura (mariana.mg.gov.br) para conferir o resultado completo.

15ª Semana de
Desenvolvimento
de Itabirito
Itabirito sedia entre os dias 27
e 30 de agosto, a 15ª edição da
Semana do Desenvolvimento Econômico. O evento busca estimular
os negócios na região por meio
de palestras, workshops e oficinas
sobre gestão, finanças e empreendedorismo. O encontro, que promoverá diversas ações de capacitação
para os participantes, tem o apoio
do Sistema Fecomércio MG, Sesc e
Senac e do Sindicato do Comércio
de Itabirito (Sincovita) em parceria
com a Agência de Desenvolvimento Econômico e Social de Itabirito
(Adesita). O encerramento de cada
dia do evento ficará por conta do
Minas ao Luar Pocket, promovido
pelo Sesc em Minas. As atrações
são as bandas Baianeiros, Cachaça
com Arnica, Forró de Bolso, Alexandre da Mata e The Black Dogs.
As apresentações são gratuitas e
acontecem no Galpão da Delphi, às
21h. Programação e inscrições: pelo telefone (31) 3563-1958 ou pelo
site www.semanadesenvolvimento.com.br

"SAAE Itabirito, por determinação
do Conselho Municipal de Desenvolvimento Sustentável e Melhoria do
Ambiente - CODEMA, torna público que solicitou através do Processo
n°9376/2019, LP/LI Licença Ambiental Prévia e Licença Ambiental
de Instalação para Estação de Tratamento de Água para abastecimento
público, no endereço final da Avenida Francisco José de Carvalho/sentido estrada de acesso Portões/Acuruí,
Bairro Portões - Itabirito/MG."
Acordo de Cooperação Técnica que
entre si celebram o Conselho Federal de
Administração, o Conselho Regional de
Administração de Minas Gerais, o Serviço Autônomo de Saneamento Básico de
Itabirito e a Agência Interamericana de
Cooperação para o desenvolvimento sustentável dos recursos hídricos, visando a
implantação do sistema CFA de governança, planejamento e gestão estratégica de
serviços municipais de água e esgotos e a
capacitação de técnicos municipais encarregados das atividades inerentes à gestão
de serviços municipais de saneamento.
Acordo de Cooperação Técnica nº
11/2019/CFA, entre o Conselho Federal
de Administração, o Conselho Regional
de Administração de Minas Gerais, o Serviço Autônomo de Saneamento Básico
de Itabirito e a Agência Interamericana
de Cooperação para o desenvolvimento
sustentável dos recursos hídricos, com o
objetivo de implantar o Sistema CFA de
Governança, Planejamento e Gestão Estratégica de Serviços Municipais de Água e

Esgotos, doravante denominado Sistema
CFA-GESAE, no SAAE de Itabirito/MG
e a capacitação de técnicos municipais encarregados das atividades inerentes à gestão de serviços municipais de saneamento.
Aviso de Julgamento da Proposta e
Habilitação – O SAAE de Itabirito torna
público que realizou abertura da Proposta
e Habilitação do Processo Licitatório
nº102/2019, na modalidade de Pregão
Presencial nº059/2019 Objeto: Aquisição
de materiais e equipamentos de informática a serem utilizados na execução da
demanda de manutenção e implementação do sistema no serviço administrativo
do SAAE - Serviço Autônomo de Saneamento Básico de Itabirito – MG, conforme
especificações do anexo I, do Edital, Empresas Vencedoras e Habilitadas: Adilene
Anastácia Francisco – ME, Bytecenter
Comércio e Prestação de Serviços em
Informática e Telecomunicações LTDA
e Arena Informática LTDA perfazendo
um valor total deste pregão R$38.182,00
(Trinta e oito mil cento e oitenta e dois
Reais), Itabirito / MG, 20/08/2019 – Engº
Wagner José Silva Melillo, Diretor Presidente do SAAE.
Pregão Presencial – 060/2019 - Encontra-se aberto na sede do Serviço Autônomo de
Saneamento Básico de Itabirito à Rua Rio
Branco, nº 99 em Itabirito - MG, o Processo Licitatório n° 104/2019, na Modalidade de Pregão Presencial nº060/2019. Objeto: Contratação de empresa especializada
no fornecimento de Ramal CEMIG, para
alimentação da Elevatória de Água Tratada
do Bairro Vila Gonçalo, a ser utilizado para
o abastecimento público de água no Município de Itabirito, pertencente ao SAAE
- Itabirito – MG, conforme especificações
do anexo I do edital, no dia 09/09/2019 às
09h00min, na sala de reuniões do SAAE,
situado à Rua Rio Branco, nº. 99 – Centro,
em Itabirito - MG – CEP: 35.450-000 –
Site www.saaeita.mg.gov.br. E-mail: compras@saaeita.mg.gov.br
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Dança: O Grupo Fim de Tarde tem propiciado momentos de encontro, dança e boa música
sempre no Verdão aos domingos a partir das
19h. Às quartas-feiras o jogo de bingo tem
atraído adeptos da terceira idade. Além da possibilidade de encontrar os amigos para colocar o papo em dia. Confira!
Curso: O clube das mães do Lions Clube de Itabirito está com
inscrições abertas para os cursos de crochê, pintura em tecido, manicure, bordado e técnicas de escovação. Para participar basta se
inscrever na sede do Lions anexo ao Fórum. Venha participar!
Baladas: O Bar da Irani Faria no Bairro de Lourdes recebe sempre bom público para apreciar música ao vivo e se deliciar com o
costelão assado acompanhado de cervejinha gelada. Todas noites
de sexta gente de toda região marca presença e curte a alegria contagiante de um ambiente pra lá de animado
Festival: No próximo domingo a partir das 14h você tem a oportunidade de participar do 1º festival de Açaí da cidade. São diversos
sabores que você vai apreciar. O evento conta com música DJ e
a presença das belas jovens que foram destaque no concurso de
Garota Estudante 2019.
Serginho Barbosa: Fazendo acontecer na cidade com shows de
grande qualidade, seu repertório encanta o público e faz desse cantor destaque na região dos Inconfidentes.
Você tem saudade? Da coluna “O Olho” editada pelo jornal Itabirito Notícias que satirizava e fazia humor com personagens e
fatos ocorridos em nossa cidade. Da coluna “O Porrete” do jornal
Gazeta de Itabirito que malhava e divulgava os erros dos políticos e alertava sobre falhas em setores da sociedade. Mensalmente
estes jornais circulavam e seus exemplares eram comercializados
nas bancas e através de jornaleiros e contavam ainda com grande
número de assinantes.
Você sabia? Em 1959 surgiu
em Itabirito um moderno Cine
Teatro Pax. Era mantido pela
Cia Melhoramentos de Itabirito com capacidade para 800
pessoas. O primeiro filme a
ser exibido foi Melodia Imortal. Passou a ser o ponto principal de entretenimento dos
nossos pais e avós. Em1990
foi desativado e adquirido pela
prefeitura municipal. Hoje não
temos sala de cinema. Itabirito
e Seus Causos. Livro de Ivacy
Simões.
Para refletir: A lei da mente é
implacável: O que você pensa,
você cria; o que você sente,
você atrai; O que você acredita, torna-se realidade. (Buda)
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Saae de Itabirito vai instalar reservatório
para limpeza dos filtros da ETA
O Serviço Autônomo de Saneamento
Básico de Itabirito (Saae) vai iniciar a partir
da primeira semana de setembro a instalação
de um reservatório de 50 mil litros na Estação de Tratamento de Água (ETA) da Autarquia para ser utilizado na limpeza dos filtros.
A obra tem previsão de iniciar e finalizar em setembro, sendo toda executada pela
equipe da autarquia com recursos próprios,
ao custo aproximado de 55 mil reais.
De acordo com o engenheiro do Saae,
Clayton Almeida, o reservatório vai ser instalado para uso interno ETA, sendo utilizado
no intuito de garantir mais eficiência e rapidez na limpeza dos filtros.
“Isso vai significar uma melhoria na taxa de filtração, além de agilizar o processo
de tratamento e distribuição da água que
chega à população”, explicou Clayton.
O diretor-presidente do Saae, Wagner
Melillo, acrescentou que a instalação do reservatório é parte dos esforços do Saae para
melhorar cada vez mais a distribuição de
água no município.
Atualmente, o Saae dispõe na sede de
Itabirito de 34 reservatórios que guardam
4,5 milhões de litros de água tratada.

Matrículas
Abertas

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

Reservatório do Gutierrez terá espaço de
convivência com o projeto Arte na Rede

O Serviço Autônomo de Saneamento Básico (Saae) de Itabirito vai transformar o reservatório
do Gutierrez, no bairro Matozinhos em um espaço de convivência para os moradores por meio
do projeto Arte na Rede. As obras
tiveram início nesta quarta-feira
(21) com previsão de entrega em
setembro.
O reservatório do Gutierrez
será beneficiado com obras de jardins, bancos e um painel de grafite
produzido pelos alunos da Escola
Municipal Ana Amélia.
De acordo com o diretor-presidente do Saae, Wagner Melillo,
o projeto Arte na Rede tem o objetivo de integrar as obras da autarquia às comunidades às quais
estão inseridas.
"Nossa meta é inspirar as pessoas a conviverem em harmonia
com os espaços públicos da cidade", disse. O reservatório Woods
Soares, no bairro Dona Luizinha,
foi a primeira unidade contemplada pelo projeto Arte na rede.
O reservatório do Gutierrez
tem capacidade de armazenar 150
mil litros de água. A partir da inauguração dele, o Saae conta com 52
reservatórios no município com
estruturas pra reservar mais de 42
milhões de litros de água.

3561-0508
3561-3584
98979-4354

(31)

98827-5073

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

O BERRO DO
BODE ZÉ

Vergonha à entrada
de Ouro Preto

Lá no alto, ao sair da curva, quem a Ouro Preto chega,
pela primeira vez, tem um regalo aos olhos quando a cidade se descortina sobre e entre os morros predominantes
na região. É um grande impacto para os acostumados com
a suavidade topográfica de suas cidades, onde se elevam
construções em nada parecidas com as antigas da outrora
capital mineira. Felizmente, para nós, é quase certo que, embevecido pela visão, o visitante conserve os olhos altos e para frente, pois se baixá-los e desviá-los para o lado, sobre a
margem da rodovia, ele poderá desistir de entrar na cidade.
Ninguém espera encontrar o desagradável à porta de uma
casa, onde se chega, mas o que se vê à entrada de Ouro
Preto, que se orgulha dos títulos Patrimônio Histórico Mundial, Cidade Universitária, Berço da Cultura Mineira e uma
porção de epítetos e condecorações elogiosas, ultrapassa
a noção do desagradável, para configurar-se em insulto a
quem aqui chega. Faz parte da condição receptiva, em relação ao turista à chegada, a boa impressão aos sentidos, com
destaque à visão, para que se lhe prepare o espírito quanto
à visita em início. Mas não é o que se vê. A entrada de Ouro
Preto tende a se converter em extenso lixão, se não contido
o ímpeto dos “sujismundos”, que têm utilizado aquele espaço para descarregar lixo e entulho, como se residentes num
brocotó sem eira nem beira. Vale a pena investigar, a partir
do material ali jogado, identificar autores e fazê-los limpar,
para que sirva de exemplo aos que, por ventura, pensem em
espalhar lixo e entulho por onde andam.
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São Bartolomeu se prepara
para receber muitos visitantes
em mais uma festa do Padroeiro
Ane Souz

Nos dias 23, 24 e 25 de agosto
acontecem os festejos solenes em
honra a São Bartolomeu e ao Divino Espírito Santo, em São Bartolomeu, distrito de Ouro Preto. A festança ocorre todos os anos, sempre
com uma programação religiosa e
muitas atrações culturais que movimentam a localidade e mantém
acesas suas tradições.
A festa é reconhecida como patrimônio cultural imaterial de Ouro
Preto e foi registrada no Livro de
Saberes e Celebrações, em 2014.

Desde então, tem recebido da Prefeitura acompanhamento, apoio e
execução de plano de salvaguarda.
São Bartolomeu é onde nasce
o Rio das Velhas, a pequena vila é
muito famosa por suas belíssimas
paisagens, pelo seu conservado
conjunto arquitetônico, e também
pela sua produção de doces caseiros, com destaque para a famosa
goiabada, o primeiro bem tombado
como patrimônio histórico imaterial do município.
Sobre a Festa de São Bartolo-

meu e Divino Espírito Santo, esta
se distingue, dos preparativos até a
sua realização, pela beleza, solidariedade, e sobretudo, pela relação
histórica do povo do distrito com a
fé cristã. Ali, a devoção ao Divino
Espírito Santo e a São Bartolomeu
se manifesta fortemente na vida de
todos. O evento, que integra as comemorações do Agosto de Cultura,
no mês do Patrimônio, contará com
missas, procissões e cortejos, além
de um amplo cardápio cultural e
gastronômico.

