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de viver e a loucura de
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Retorno da Samarco é decidido hoje
Fabiano Souza

Na manhã de quarta-feira (23),
o Prefeito de Ouro Preto Júlio Pimenta e o Prefeito de Mariana
Duarte Júnior se reuniram com representantes da Samarco para tratar
sobre o retorno das atividades da
empresa.
Segundo informações da empresa, o Conselho Estadual de Política Ambiental de Minas Gerais
(Copam) analisa, na tarde de hoje,
sexta-feira (25), o pedido da Samarco de licença corretiva para voltar a minerar em Mariana. Após o
rompimento, a Secretaria de Meio
Ambiente e Desenvolvimento Sustentável do estado (Semad) suspendeu, em agosto de 2016, todas as
licenças relacionadas à operação da
mineradora na cidade.
A licença corretiva substitui 36
licenças anteriores e reúne 14 processos de licenciamento que estavam em aberto. Caso seja emitida,

a mineradora vai poder voltar as
atividades em Mariana imediatamente, dependendo apenas de sua
própria estrutura logística.
De acordo com a mineradora, as
operações serão feitas sem uso de
barragem de contenção. A Samarco
diz que vai implantar um sistema de
disposição e tratamento de rejeitos
que inclui a Cava Alegria Sul e filtragem para empilhamento a seco.
A previsão de implantação da planta de filtragem é de cerca de 12 meses, a partir da emissão da licença.
As prefeituras de Mariana e
Ouro Preto já deram concordância
para a emissão da licença corretiva,
juntamente com o Instituto Chico
Mendes de Conversação da Biodiversidade (ICMBio), o Instituto
Nacional de Patrimônio Histórico
Nacional (Iphan) e a a Secretaria de
Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável de Minas Gerais.

Professores se manifestam e pedem
inclusão no vale cesta, em Itabirito
Prefeitura reavalia projeto para incluir categoria no benefício

Professores municipais de Itabirito participaram da reunião de vereadores na segunda-feira (21) para
manifestar insatisfação de não terem
a categoria incluída no Projeto de Lei
(PL) 92/2019. O PL é de autoria do
executivo e visa aumentar o Cartão

Empresas de Ouro
Preto se reúnem para
comemorar boas práticas comerciais na
cidade. Sob liderança
da Aceop, Ouro Preto
evidencia sua vocação empreendedora.
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Alimentação de 1.844 servidores. O
projeto entraria em primeira discussão na segunda, mas teve pedido de
vista do vereador Léo do Social, para
que a prefeitura possa avaliar a possibilidade de incluir a categoria, atendendo ao pedido dos manifestantes.
Com cartazes em mãos, os professores pediram que o cartão alimentação fosse estendido a todos
os servidores públicos, reforçando o
abaixo assinado divulgado na internet. “Consta no seu plano de governo
como primeira meta a valorização do
servidor público, o que nos leva a crer
que, NÓS PROFESSORES fazemos
parte deste quadro. Sabendo que sua
campanha foi pautada no respeito
aos mesmos, estamos confiantes de
que fará o melhor para nossa classe.
Agradecidos e aguardando uma solução que satisfaça a todos, deixo aqui o
nosso apelo ao seu bom senso e principalmente à sua vontade de fazer do
seu governo, um governo honesto e
respaldado pelo respeito à classe”, diz
parte do texto da campanha virtual.
Com a modificação, os servidores que recebem vencimento de até
R$ 1.372,13 passarão a receber R$

500 de vale cesta, ao invés de R$
280 a R$ 300, como é atualmente.
Já quem recebe de R$ 1.372,14 a R$
2.129,60, passa a receber R$ 300,
R$100 a mais que o valor atual. Os
professores também não são contemplados pelo projeto em vigência.
De acordo com o executivo, com
esse primeiro aumento, o impacto financeiro previsto é de R$306.240,00
mensais, totalizando R$3.674.880,00
durante o ano. Em nota, a prefeitura
reafirmou que outras análises estão
sendo realizadas para contemplar todos os servidores. “Nesse trabalho, os
profissionais da Educação, que possuem Plano de Cargos e Salários específico, estão recebendo uma atenção especial para que possam receber
benefícios, por meio de outras fontes
de recursos, o que reduziria o impacto financeiro para a Prefeitura. Essa
iniciativa está analisando o impacto
do benefício para todos os efetivos e
também a possibilidade de revisão da
tabela de vencimentos; além de um
possível reajuste salarial”, pontuou.
O PL revisado deve entrar em votação na próxima reunião da câmara,
na segunda-feira (28).
Romeu Arcanjo
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Ex-prefeito de Ouro Preto Angelo
Oswaldo concretiza filiação ao PV,
durante reunião especial do partido
99666-5997
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Av. JK,16-4º andar, Ed. Higia - Bauxita/Ouro Preto

Em seu discurso, Angelo falou da intenção de disputar a
eleição municipal no próximo ano

Durante uma reunião especial com membros da Executiva Nacional do Partido Verde (PV) realizada na Câmara de
Ouro Preto na segunda-feira (21), o ex-prefeito de Ouro Preto, Angelo Oswaldo, oficializou sua filiação ao partido. Ele
rompeu com o Movimento Democrático Brasileiro (MDB),
antigo Partido do Movimento Democrático Brasileiro (PMDB), ao qual era filiado há muitos anos e que também é o
mesmo partido do atual prefeito, Júlio Pimenta.
Angelo Oswaldo apoiou Pimenta na eleição em 2016,
mas agora opta pelo PV. Ele explicou a escolha pelo novo
partido. “O PV é um partido moderno, um partido que representa as aspirações da sociedade ouro-pretana, do quadro
social brasileiro como um todo. Nós estamos numa época de
crise, e para o enfretamento da crise é preciso ter conceito,
ter meta, ter um partido estruturado, ter programa, ter uma
plataforma bem definida e isso eu vejo no PV e nos partidos
aliados do campo progressista”, ressaltou.
Em seu discurso, Angelo ainda falou sobre a intenção de
disputar a eleição municipal no próximo ano. “O PV de Ouro Preto, em especial, é um partido de trincheira e uma frente
de luta pela reconstrução do quadro social e econômico da
cidade. O município andou para trás nos últimos anos. Há
uma crise econômica muito grande e muito desemprego. A
população está triste, está sofrida e nós queremos ver uma cidade feliz. E isso exige a participação política efetiva, eu não
posso me omitir. Daí partir para uma trincheira de luta, clara,
transparente, onde nós possamos de fato expor as ideias e
construir soluções da maneira mais objetiva possível, com a
soma de esforços sem nenhuma tutela, sem medo”, pontuou.
O presidente do PV de Ouro Preto, Chiquinho de Assis,
presidiu a reunião e falou sobre a integração do ex-ministro da cultura ao partido. “Todos sabem que o Angelo é um
grande líder político e vemos com muita alegria o fortalecimento do partido com o nome dele, que vem para compor e
nos dar mais esperança ainda para trazermos propostas para
a nossa cidade”, reforçou.

A reunião contou com a participação do deputado estadual Glaycon Franco e o membro da executiva estadual,
Aloisio Andrade, além dos vereadores Zé do Binga e Luís
Gonzaga. Um fato que chamou atenção dos presentes foi
a ausência de lideranças da cidade que são filiadas ao PV,
como a dos Secretários Municipais de Meio Ambiente e de
Turismo, bem como do vereador Vander Leitoa, representante do Partido na Câmara.
Por Michelle Borges
Com colaboração de Wellington Silva

Glaura em festa neste final de semana!
Arte, cultura, gastronomia e religião integram a
programação no distrito do dia 25 a 27 de outubro

As tradicionais celebrações a Nossa Senhora do Rosário,
em Glaura, neste ano terão um sabor a mais. Além das missas, procissões e Reisado, em 2019 o distrito preparou diversas outras atrações culturais que prometem muita diversão
para os moradores locais e visitantes neste mês de outubro.
A programação extra começa hoje, sexta-feira (25/10),
às 20h, com a gastronomia mineira do Sabores de Glaura. Dentre as diversas opções de comida, estão capeletti in
brodo, escondidinho de costelão, feijão tropeiro e feijoada
completa. As bebidas irão incluir chopp artesanal e cerveja.
Às 20h30, a dupla Cléo Santos e Wallys sobe ao palco
para alegrar o público. O encerramento acontece às 23h.
Seguindo a programação, no sábado (26/10), o Sabores de Glaura tem início às 11h e a Rua de Lazer às 14h,
além da programação musical, que irá das 16h às 2h, com
apresentações de Élcio Cruz, Deyvison e Marcelo e Rústico Country Rock.
A programação continua no domingo, com Sabores de
Glaura às 11h e apresentações musicais de 14h às 20h, desta vez com Vinícius Penido e Tuíka.
Glaura é a antiga Freguesia Santo Antônio da Casa
Branca do Ouro Preto e é um distrito do município de Ouro Preto, situando-se aproximadamente a 26km da sede do
município. Dotada de muita tradição, cultura e belezas naturais, é uma visita que não pode ficar de fora no circuito
turístico mineiro.
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Preconceito
disfarçado

De acordo com dicionários, “velho” significa “não ser jovem,
não ser novo”; “avançado em idade”, “que tem muito tempo de vida ou de existência”. Eu prefiro definição bem pessoal, tanto para
coisas quanto para o ser humano: velho é o que tem relativo tempo acumulado. Quanto ao vocábulo “idoso” dicionários registram;
“que tem muitos anos de vida”; “velho”; “que ou quem tem idade
avançada”. Como se pode ver, ambos o termos têm o mesmo
significado, carecendo de verdade o argumento de que “velho”
é termo preconceituoso, significando “estragado”, “mal conservado”, “imprestável”, etc. Se preconceito existe, ele foi criado contra
a palavra “velho”, ao substituí-la por “idoso”.
É coisa própria da hipocrisia da sociedade e da ignorância
humana, que pretende alterar uma condição mediante troca da
palavra que a define. Com o uso de “Velho” ou “idoso”, em nada
se altera a condição de pessoas acima de 60 anos, faixa que
se convencionou chamar “idade avançada” ou “terceira idade”,
outra bobice criada para mascarar a realidade. A forma como terceiros e a sociedade afetam, positivamente ou negativamente, a
pessoa humana é pelo tratamento, respeitoso ou desrespeitoso,
que lhe é dirigido; é pelo reconhecimento ou desconhecimento de
seus direitos, não importando aí a idade, podendo ser o infante
antes do balbucio das primeiras palavras ou o ancião centenário.
E ao falar em direito e desrespeito a ele, registre-se a canalhice do setor de transporte coletivo de passageiros, no município
de Ouro Preto, que se arvora em dono da verdade e acima da lei
municipal que, em consonância com o Estatuto do Idoso, estendeu a gratuidade do transporte aos maiores de 60 anos. O corte
desse direito, sim, agride, ofende e afeta, negativamente, a condição dos merecedores da gratuidade, em razão de sua contribuição ao desenvolvimento da comunidade mediante seu trabalho.
Também o fato de a sociedade esquecer-se de que forma
o(a) cidadão(ã) participou da força de trabalho do país é deplorável falta de consideração. Aposentadoria não é profissão e,
sim, condição, mas nas coletas de dados pessoais, aposentado(a) figura como opção entre profissões diversas, assim como
a mídia classifica, genericamente, aposentado(a) a pessoa que
deixou de trabalhar por força da aposentadoria. Quem era pedreiro, marceneiro, professor, advogado, médico, na ativa, não deixa
de ser aquele profissional ao se aposentar, ainda que por força
legal seja impedido de exercer a profissão. Que se adicione a
condição “aposentado(a)” como extensão à profissão, que é sua
marca pessoal até a morte.
Mas, não para por aí o descarte do velho, disfarçado com o
emprego dos termos “idoso” e “terceira idade”. Torna-se comum,
na mídia, referências a pessoas mais velhas mediante termos como “sinhorzinho” e “sinhorinha”. Ora bolas, por que não senhor e
senhora como nos demais casos? Hipocritamente empregados
como modo carinhoso, são, na verdade, formas de diminuir ou
desvalorizar as pessoas que, presumidamente, não mais produzem. Pior ainda quando os mesmos profissionais da televisão,
em lugar de “sinhorzinho”, usam “tiuzinho”, diminutivo de “tiu”,
que seria “tio”, mas pronunciado incorretamente como o fazem
paulistas. “Tiu”, para nós outros, é apelido de cachorro (exceção
em Timor Leste, que também fala Português e onde “tiu” é equivalente ao nosso tio (ti-o). Só mesmo os paulistas para dizer “tiu”
em lugar de tio! “Tio” ou “tia” é irmão(ã) irmão(ã) do pai ou da
mãe em relação aos próprios filhos, como apontam dicionários.
Pessoas mais velhas devem ser tratadas e referenciadas por “senhor” e “senhora”, e fim de papo!
O descarte dos mais velhos, feito por meio do tratamento e
referência corresponde ao quartinho dos fundos, em ambiente
doméstico, construído sob a desculpa de dar mais liberdade ao
vovô ou vovó, mas, na verdade, serve para que se evitem “inconveniências”. Paradoxalmente, quanto maior a família, maior é o
isolamento ao qual a pessoa mais velha está circunscrita, quando
não internada em “casa de repouso”. Não é regra geral, porém
muito grande é o número de pessoas idosas, nessa situação,
depois de muito trabalhar e muito sofrer para criar e educar os
filhos. “Velho” ou “idoso”, tanto faz, assim como pouco a importar
o Dia Internacional do Idoso, celebrado em 1º de outubro, se não
há o espírito da compreensão, da solidariedade, do respeito, a
considerá-lo, continuamente, integrante da sociedade e não um
ser à parte, à espera da morte.
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Privatização dos Correios é tema
de debate na Câmara de Mariana
A inclusão da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos
(ECT) no Programa de Parcerias
de Investimentos (PPI) do Governo
Federal foi um dos temas discutidos
na reunião de vereadores de Mariana na segunda-feira (21). Atendo ao
requerimento do vereador Cristiano
Villas Boas, representantes de servidores dos Correios participaram
da Tribuna Livre para falar sobre o
tema.
O vereador ressaltou a importância do debate e defendeu a não
privatização dos Correios. “Este é
um cenário nacional que terá consequências em todos os municípios, principalmente os menores. O
debate foi importante, pois Mariana
tem muitos distritos e subdistritos
que dependem dos serviços dos
correios e com a privatização, com
certeza essas localidades ficariam
sem assistência ou pagarão muito
caro, o que prejudicaria as famílias
mais carentes. Por isso trouxemos
esse debate, que vem acontecendo
em várias cidades. Nós vamos encaminhar a moção de apoio contra
a privatização dos Correis ao Congresso para mobilizar os deputados
que vão votar a favor ou contra
privatização”, justificou. “Por ser
a primeira Câmara de Minas, e a
cidade em que foi instalada o primeiro Correio do estado também,
tenho certeza que temos um peso
e um simbolismo muito grande
nessa luta contra a privatização”,
destacou.

Roney Alves Horta, membro
da Associação dos Profissionais
dos Correios Regional de Minas
Gerais, fez um alerta dos prejuízos que a privatização pode causar.
“A nossa intenção é alertar o povo
brasileiro do quão danoso será a
privatização dos correios, que são
empresas tricentenárias, que atendem 5.570 municípios brasileiros.
É uma empresa do povo. Quem
possivelmente ganhar, por exemplo, não vai querer manter uma
agência no interior do Amazonas,
o que certamente não trará lucro
para empresa. É um alerta. Contamos com apoio das Câmaras, pois
o Brasil acontece é nos municípios,
que são mais afetados pela privatização, principalmente nos menores”, pontuou.

Plano de Cargos, Carreiras e
Vencimentos da Guarda
Outro ponto de debate foi o retorno do Plano de Cargos, Carreiras
e Vencimentos (PCCV) dos Guardas Civis Municipais de Mariana
através do Projeto de Lei Complementar (PLC) nº 70/2019. Após
alterações solicitadas pelos vereadores, o executivo encaminhou o
projeto com os pontos reivindicados pelos profissionais durante negociação e também com o impacto
orçamentário do plano. O vereador
Geraldo Sales de Souza, “Bambu”
(PDT) solicitou vista do PLC e disse que só irá votar após avaliar outros dois projetos que o executivo
ainda não encaminhou a Casa: um
para servidores em geral e outra da
saúde.
Por Michelle Borges

A partir da próxima semana, os
ouro-pretanos usuários do SUS que
saírem do Município com destino a
Belo Horizonte terão um espaço para descanso e acolhimento enquanto aguardam o procedimento médico ou o transporte. Será inaugurada
na próxima terça, 29 de outubro, às
10, a Casa de Apoio a pacientes em
tratamento fora de domicílio. O novo local destaca o compromisso da

administração com o bem-estar e
saúde para todos. Ele irá abrigar os
usuários do Sistema Único de Saúde que necessitam de tratamento de
alta complexidade na capital mineira. Esta é a primeira vez na historia
do Município que se tem a oferta
e o olhar para acolhimento a estes
pacientes que saem de casa ainda
de madrugada e muitas vezes retornam à noite, tendo que aguardar o

transporte na rua ou em hospitais.
"Com esse serviço, o Município busca consolidar o princípio da
equidade, isonomia, integralidade e
universalidade do acesso aos serviços de saúde ofertados pelo SUS",
ressalta a secretária adjunta de Saúde, Flávia Gabriela Elias da Silva.
A Casa de Apoio fica localizada na rua Manaus, 434, bairro Santa Efigênia, Belo Horizonte.

Prefeitura de Ouro Preto
inaugura Casa de Apoio para
pacientes ouro-pretanos em BH

Beneficiário da gratuidade: faça o seu cartão
eletrônico e acesse o transporte coletivo
Cartões eletrônicos já estão em vigor e a sua utilização será
obrigatória para pessoas com deficiência beneficiárias da gratuidade

A partir da sexta-feira, dia 1º de novembro, não serão mais aceitas as carteirinhas de acesso ao transporte público
para as pessoas com deficiência que são beneficiárias da gratuidade. A entrada nos ônibus será permitida somente com a
posse do cartão eletrônico. Para ter acesso ao cartão eletrônico, o beneficiário da gratuidade deve entregar a documentação
completa às empresas de transporte público, que vão emitir o cartão após análise e desde que sejam atendidos os requisitos
estabelecidos no decreto nº 113/2006. Em caso de dúvidas entre em contato com o CRAS - pela Secretaria Municipal de
Desenvolvimento Social, Habitação e Cidadania, tel: (31) 3559 3264 ou na OUROTRAN, tel: (31) 3559 3238.

Acompanhe o Jornalismo, às
7h30 e 12h, c/Michelle Borges
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Fundo Municipal de Cultura de Ouro Preto será um grande
incentivo para produções artísticas e culturais locais
Pela primeira vez em Ouro Preto, o Fundo Municipal de Cultura
de Ouro Preto (FunCult) irá contemplar 10 projetos artísticos e culturais de Ouro Preto e seus distritos
com um incentivo financeiro para
o seu trabalho e suas produções.
Os projetos foram selecionados a
partir de um Edital de Chamamento Público e englobam diversas
áreas, como artes cênicas, música,
dança e gastronomia. O Funcult foi
criado para ser um instrumento de
fomento da produção cultural no
Município e de proposta de gestão
participativa.
Os projetos vencedores foram
escolhidos por um comitê gestor,
composto por membros do Conselho Municipal de Políticas Culturais (CMPC) e da Secretaria de
Cultura e Patrimônio, respeitando
a paridade de representação entre
poder público e sociedade civil.
Wilerson Noronha, agente cultural da Prefeitura, avaliou um dos
principais objetivos do FunCult: "O
FunCult busca promover a diminuição das desigualdades regionais
para um ponto que tem sido fundamental, que é a descentralização
das ações culturais no território do
município". Foram contemplados
projetos da sede e dos distritos.
O Secretário Municipal de
Cultura e Patrimônio, Zaqueu Astoni Moreira, exaltou a importância do FunCult para o município:
"O FunCult é um anseio antigo da
classe cultural de Ouro Preto e vem
mostrar a transformação da cultura
em uma política pública efetiva do
município. Irá injetar na economia
local um valor de R$ 100.000,00,
em um momento de crise e dificul-

dades, somando esforços para a valorização da cultura ouro-pretana".
Lembra o Secretario que, segundo
pesquisa da Fundação Getulio Vargas (FGV), a cada R$ 1,00 (um
real) investido em projetos culturais, R$ 3,00 (três reais) retorna para a economia local.
Os Projetos:
Os projetos que serão contemplados pelo FunCult são: A Companhia de Teatro 2 x 2, o grupo
de música Trejeitos, o Congado
Nossa Senhora das Graças e Nossa Senhora do Rosário, o Congado
de Miguel Burnier, o Festival de
Inverno de Santo Antônio do Leite, a banda de rock Seu Juvenal, o
Festival Rock Generator, a Companhia de Teatro Lamparina, o
Projeto Memória Viva de Música
Amarantina e o Projeto Amigos do
Reinado.
Estes projetos serão de grande importância para o fomento da
cultura local, e trarão temas muito
relevantes para o município e para
a sociedade em geral.
A Cia de Teatro 2 x 2, por
exemplo irá trazer um roteiro cênico de contação de histórias, chamado "Griot: tambores, princesas e
baobás", que trabalha com o resgate de lendas e mitos africanos tradicionais. O projeto também contará
com oficinas que irão trabalhar a
difusão da cultura afro-brasileira
e trabalhar o empoderamento de
comunidades de Ouro Preto. As
comunidades que irão receber o espetáculo serão o bairro Padre Faria
e os distritos de Miguel Burnier e
Antônio Pereira.
Kátia Luvi, uma das idealiza-

doras do projeto, ressalta a importância do tema para a sociedade e
a comunidade ouro-pretana: "Pensamos que seria uma forma de nos
aproximar desta cultura africana e
ao mesmo tempo de valorizar essa
cultura que é tão importante para a
formação da nossa região."
O Congado Nossa Senhora
das Graças e Nossa Senhora do
Rosário, importante manifestação
popular do município, foi fundado em 2002, e também é um dos
projetos selecionados pelo edital
do FunCult. A manutenção dos
instrumentos do congado era feita
através de doações de pele de couro
pela Secretaria de Cultura, e agora,
em meio a dificuldades financeiras
enfrentadas, o dinheiro do FunCult
será de extrema importância para
reerguer o Congado.

Silvânia Aparecida dos Santos Borges, uma das idealizadoras
do projeto, exalta o momento de
grande necessidade em que a ajuda do fundo veio: "Como a guarda é composta por excepcionais e
comunidade, enfrentamos muitas
dificuldades, e este projeto nos
ajudará a dar uma reerguida. Com
o dinheiro iremos buscar um novo
uniforme, materiais para reforma
dos tambores, visitas a outras guardas da região e alguns adornos para
embelezar o local da nossa Festa do
Rosário."
Outro projeto que irá alavancar
a cultura local da região é a terceira edição do Festival de Inverno de
Santo Antônio do Leite, que será
realizada em 2020. O tema desta
edição do festival será "cultura local", e trará shows, apresentações

de teatro e oficinas, que buscarão
resgatar a cultura local através de
artistas do distrito e apresentações
locais, como a Folia de Reis e o
Maracatu. Andrea Bazan, coprodutora do festival, se mostra empenhada neste resgate: "O objetivo do
festival é trazer essas manifestações
para a rua, para os moradores verem e valorizarem a cultura local."
A partir destes projetos, a cultura do município será exaltada e difundida de uma excelente maneira,
e a tendência é a continuidade dos
editais do FunCult para que estes
patrimônios culturais não se percam e sigam colocando Ouro Preto como um dos mais importantes
polos artísticos e culturais do país.
O próximo edital do FunCult já está sendo elaborado e será publicado
ainda este ano.

Irmandade de Nossa Senhora do Rosário dos Pretos de
Ouro Preto celebra em outubro a festa da sua Padroeira
As celebrações serão encerradas no dia 31, com participação de grupo de Congado

Desde o dia 1º de outubro, estão
acontecendo, em Ouro Preto, as celebrações em honra a Nossa Senhora
do Rosário, organizadas pela Irmandade de Nossa Senhora do Rosário
dos Pretos. Além das cerimônias
tradicionais, que reverenciam a força
da fé em Maria, mãe de Jesus, e da
cultura negra, a programação do Mês
do Rosário festeja também outros
santos como, Santa Teresinha do Menino Jesus, São Francisco de Assis,
São Benedito, Santa Edwiges, São
Lucas, São Judas Tadeu, entre outros.
As celebrações serão encerradas no
dia 31, com participação de grupo de
Congado.
Atualmente, a Irmandade conta
com um corpo de aproximadamente
80 pessoas que promovem e participam das atividades religiosas e culturais. Todos os anos há eleição de um
rei ou de uma rainha de festa, como
manda o Termo de Compromisso da
Irmandade.
Neste ano, não será diferente. No
encerramento da festa, no dia 31 de
outubro, além das orações e missas,
haverá coroação da imagem de Nossa Senhora do Rosário e também o
descendimento do mastro e entrega
das bandeiras aos festeiros eleitos para 2020. Neste dia, haverá também a
participação do Congado Guarda de
Moçambique Nossa Senhora do Rosário e Santa Efigênia. Essa rica ce-

lebração une a fé em Nossa Senhora
do Rosário e a cultura das mulheres
e homens negros de Vila Rica, escravizados e libertos, fundadores da
Irmandade, no século XVIII.
Solange Palazzi, membro da irmandade e zeladora do altar de Nossa Senhora do Rosário, conta que um
dos diferenciais do Mês do Rosário
é celebrar todos os santos que são
lembrados em outubro, trabalhando e
discutindo com a comunidade os valores sociais ligados à história de cada um deles. “Ao longo deste mês já
discutimos vários temas ligados aos
santos, como a importância da vida,
o papel da mulher na vida da família
e da sociedade. Nós participamos da
campanha ‘Outubro Rosa’ e isso é
dizer sobre a importância da mulher
se cuidar porque a saúde da mulher
é fundamental para a saúde da sua
família. Festejando São Lucas, por
exemplo, a gente remete à questão da
saúde integral; ao celebrar São Francisco de Assis, discutimos a importância da igreja entrar seriamente na
luta em defesa da ecologia, falamos
sobre a Amazônia, para entendermos
a Terra como casa comum. Discutimos também ao mau uso dos bens
naturais pelo homem e a busca gananciosa de muitas empresas e pessoas que desrespeitam a vida. Então,
diversos fatores ligados à sociedade
são pontuados durante toda a progra-

mação”, disse.
Sobre a importância da festa para
Ouro Preto, para a manutenção das
tradições e da cultura negra, Solange
afirma que a irmandade se uniu e se
rearticulou na luta para que as tradições da festa fossem mantidas, sobretudo nos últimos 20 anos. “Fazemos
memória à cultura negra presente na
igreja, com a presença dos congados,
o levantamento de mastro e agora no
encerramento o congado retorna para
o descendimento do mastro, reverenciando a memória dos que conspiram
nossa igreja, nossa irmandade e que
fizeram com que nós fôssemos o que
somos hoje e nos deixaram essa herança. Estão todos convidados para

os próximos dias de festa, agradecendo à Nossa senhora do Rosário tudo o
que ela tem feito e reafirmando nosso
lugar de cultura, de história, de arte e
de fé”, concluiu.
Felipe Guerra, secretário de Turismo, Indústria e Comércio, destacou a importância dessa celebração e
do potencial turístico das manifestações religiosas de Ouro Preto. “Ouro Preto é uma cidade reconhecida
no Brasil e no mundo como um dos
principais destinos históricos, culturais e religiosos do país. Essas manifestações religiosas tão bem guardadas
e cuidadas pelo povo ouro-pretano
e pelas irmandades, que se dedicam
tanto para que a nossa cultura e fé
Ane Souz

não se percam, também fazem desse
momento de devoção um grande atrativo para turistas, gerando emprego e
renda para a cidade. Então, parabenizo
a irmandade por ser mantenedora da
nossa fé, da nossa cultura e aos grupos
de Congado que abrilhantam essa festa”, disse. Veja a programação para os
próximos dias de festa.

PROGRAMAÇÃO - MÊS DO ROSÁRIO
Dia 24 de outubro: 18h30 Oração do
Terço de Nossa Senhora
Dias 25 e 26 de outubro: Tríduo em
Louvor a São Judas Tadeu; 12h,15h e 18h Repique de Sinos; 18h30 Oração do Terço; 19h
Missa Festiva e Devocionário a São Judas Tadeu.
Dia 27 de outubro: 15h30 Oração do
Terço; 16h Missa Festiva e Devocionário a São
Judas Tadeu.
Dia 28 de outubro: 18h30 Oração do
Terço; 19h Missa Festiva.
Dia 29 de outubro: 18h Oração do
Terço; 18h30 Sacramento da Penitência para
os crismandos.
Dia 30 de outubro: 19h Oração do terço em caminhada ao redor da igreja.
Dia 31 de outubro: Encerramento do
mês do Rosário; 18h20 Oração do Terço de
Nossa Senhora;19h Missa Solene cantada com
a participação do Congado Guarda de Moçambique Nossa Senhora do Rosário e Santa
Efigênia. Em seguida o “Te Deum Laudamus”,
Coroação da imagem de Nossa Senhora, descendimento do mastro e entrega das bandeiras aos festeiros 2020.

PANORAMA
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Crianças e jovens de Ouro Preto
vão aprender astronomia em
cúpula de planetário

A Câmara de Ouro Preto realizou na noite da última terça-feira (22)
a quarta entrega de Moção de Aplauso de 2019. Na cerimônia forma
homenageadas 31 pessoas e entidades, reconhecidas pelos serviços prestados à comunidade nas áreas social, cultural, educacional
e esportiva. A próxima cerimônia de entrega de Moção de Aplauso
será no dia 12 de novembro.

A

Fundação de Arte de Ouro Preto (Faop) está com as inscrições
abertas para a ocupação da Galeria de Arte Nello Nuno. São aceitas propostas para exposições individuais e coletivas nas categorias: pintura, desenho, escultura, gravura, objeto, cerâmica, tapeçaria, fotografia,
vídeo, instalação e outras linguagens plástico-visuais. As inscrições são
gratuitas, abertas a todos, e devem ser realizadas até 3 de janeiro de 2020.
Para participar, é preciso preencher uma ficha de inscrição disponível no
site www.faop.mg.gov.br. A ficha de inscrição também pode ser obtida na
Casa Bernardo Guimarães, no bairro Cabeças; na Galeria de Arte Nello
Nuno, no bairro Rosário; e no Núcleo de Arte do bairro Antônio Dias.
Outras informações pelo telefone (31) 3552-2480 ou e-mail: producao@
faop.mg.gov.br.

O

primeiro Encontro de Bandas do Itacolomi vai acontecer no domingo
(27), a partir das 9h. As bandas convidadas são: Banda 16 de Julho,
São Caetano, Oito de Dezembro, Nossa Senhora da Conceição da Lapa
e Sociedade Musical e Cultural Santa Lúcia. Além disso, o evento conta
com barraquinhas, comidas típicas e artesanatos. A entrada é gratuita e o
encontro acontece no Parque Estadual do Itacolomi.

N

o sábado (26), às 14h, o auditório do IFMG-Camus Ouro Preto recebe a “Oficina de Valorização da Vida”. O tema é: “Suicídio, uma
epidemia silenciosa, depressão e a busca do propósito da vida”. Quem
realiza a oficina é a psicóloga Rose Simões.

O

Lar São Vicente de Paulo de Ouro Preto realiza mais uma campanha de doações. O objetivo é arrecadar os seguintes itens: adoçante,
café, leite desnatado, maizena e aveia, óleo de cozinha, azeite e fermento
em pó. Quem puder ajudar, basta levar os donativos a um dos pontos de
recebimento, que são: o próprio Lar São Vicente de Paulo e Creusa Mendes Makeup, na rua Mecânico José Português (rua da UPA), número 225,
bairro São Cristóvão.

A

Santa Casa de Ouro Preto apresenta no dia 07 de Novembro o 3º
seminário “Sustentabilidade na saúde”. O evento aborda os desafios
na saúde, segurança do paciente, redução de custos e aumento da receita.
A programação vai das 08h às 17h no Centro de Artes e Convenções da
UFOP. Para se inscrever basta entrar em contato pelo telefone 3350-1133.

A

última atração da edição deste ano do projeto “Concertos na Casa da
Ópera” vai acontecer no sábado (26) com a apresentação do pianista
brasileiro Vitor Araújo. O projeto trouxe para Ouro Preto artistas importantes da música erudita com apresentações mensais. O show de Vitor
Araújo tem início às 20h30 e os ingressos podem ser retirados na bilheteria
do teatro uma hora antes do evento.

N

o próximo dia 31 de outubro, na Câmara de Ouro Preto, o Subcomitê
Nascentes e o Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio das Velhas realiza audiência pública sobre pagamento por serviços ambientais. Os órgãos
propõem a implantação do programa de pagamento para benefício das
águas do rio e desenvolvimento sustentável das propriedades rurais da cidade. O encontro é às 18h no plenário da Casa Legislativa.

A

lceu Valença vai dar sequência ao projeto promovido em
conjunto com a Orquestra Ouro
Preto, o Valencianas. A primeira
parte do projeto sinfônico foi lançada em 2014 e no próximo ano
será realizada a produção da sequência. A gravação do espetáculo
Valencianas II está marcada para
o dia 20 de Janeiro, na cidade de
Porto, em Portugal. A Orquestra
Ouro Preto vai gravar músicas como Dia Branco, Táxi Lunar, Pelas
ruas que andei, Como nossos animais, Solidão e Tesoura do desejo.
Tudo na clássica sinfonia mineira
e com a voz do próprio Alceu.

5

Alunos da rede municipal de ensino vão conhecer os encantos e
desvendar os mistérios do espaço sideral por meio de um projeto pedagógico que ensina astronomia de uma forma bem moderna e divertida. A partir do dia 29 de outubro, Ouro Preto recebe o projeto Móbile
Planetário, uma barraca inflável com tela de projeção de 180 graus que
apresenta, em alta resolução, o sistema solar, o movimento dos astros, as
fases da lua, o sol, o eclipse, meteoros e mais de 9 mil estrelas.
O planetário será montado no Ginásio da Associação Atlética Aluminas (rua Domingos Mendes, 33, Saramenha), e as apresentações, com
45 minutos de duração cada, envolvem um conteúdo educativo preparado e aplicado por profissionais especializados no campo da astronomia.
O Móbile Planetário é fruto de uma parceria do Colégio Renascer com
a Prefeitura Municipal de Ouro Preto, por intermédio da Secretaria Municipal de Educação.
Os interessados em participar devem devem encaminhar um e-mail
para colegiorenascercpd@gmail.com informando o nome da escola, o
número de alunos e as respectivas séries que eles estão cursando. Para
custeio das despesas é solicitada a quantia de R$ 5,00 por aluno. Mais
informações pelo telefone (31) 3553-8313.

Equipe técnica do Serviço de
Acolhimento Familiar participa de
Seminário Internacional em Campinas
O III Seminário Internacional
de Acolhimento Familiar aconteceu na cidade de Campinas entre os
dias 20 e 23 de outubro, e contou
com vários especialistas nacionais
e internacionais de diferentes áreas,
dos setores público e privado. O
Seminário abordou o tema por múltiplos pontos de vista, em diversas
especialidades, tais como direito,
neurociência, psicologia, aspectos
culturais, políticas públicas entre
outros.
“O objetivo do evento é trazer
reflexões e conhecimentos sobre o
Acolhimento Familiar a partir do
compartilhamento de experiências,
casos de sucesso, apresentação de
estudos, depoimentos e discussões”, ressaltou Sabrina Oliveira,
coordenadora do Serviço Família
Acolhedora de Ouro Preto.
A participação da equipe teve o
apoio da Prefeitura de Ouro Preto
e do Conselho Municipal de Assistência Social para o deslocamento
da equipe que reconhece a oportunidade da equipe em aprofundar
o saber prático e teórico, além das
chances de networking, para fortalecer essa vasta rede que atua na
proteção das crianças e dos adolescentes.

QUER
ANUNCIAR?
Contato
pelo

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

Denúncias
Sugestões
Críticas
Novidades
ENVIE PARA

0
89-753

84 -1890
(31) 9
8491
(31) 9

Ouro Preto
Tênis Clube

R. Washington Dias, s /nº Barra - OURO
PRETO - CNPJ nº 23.070.816/0001-97

Edital de Convocação para
Assembleia Geral Ordinária

O presidente do OURO PRETO TÊNIS CLUBE no uso de suas atribuições, convoca a todos os associados a se reunirem em assembleia geral ordinária, no endereço
Rua Prefeito Washington Dias nº 241 nesta cidade de Ouro Preto- MG, às 19 Horas do
dia 31 de Outubro de 2019 a fim de tratarem da seguinte ordem do dia:
1° Alteração do item do estatuto Art 14.
2° Deliberação sobre o Reveillon
Evaldo Ramos de Oliveira
Diretor Presidente do OPTC
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Instituto Trampolim abre
inscrições para novos alunos
Estão abertas as seletivas de entrada para novos alunos
no Instituto Trampolim. O período de inscrição se inicia na
quarta-feira, 23 de outubro, e termina no sábado, dia 26. A
inscrição deve ser realizada pelos pais ou responsáveis na
sede do instituto (antiga fábrica de tecidos) das 8 às 11 horas
e das 14 às 17h, e no sábado de 8 às 11 horas. Estão disponíveis as inscrições para crianças nascidas entre os anos de
2009 e 2014.
O Instituto Trampolim, criado em 2016, é uma entidade sem fins lucrativos, que conta com a ajuda da Prefeitura
de Ouro Preto e desenvolve suas atividades em um galpão
situado à rua Desidério de Matos, no Caminho da Fábrica.
Desenvolve um projeto de ginástica de trampolim com instruções do professor Estácio Fonseca da Costa.
Vários atletas que iniciaram no Instituto Trampolim já
obtiveram sucesso nacional e internacional como é o caso
do ouro-pretano Lucas Tobias, que conquistou medalha de
ouro no Mundial de ginástica da Bulgária, em 2017, e, em

2018 voltou com a medalha de prata do Mundial de São Petersburgo, na Rússia.

Antônio Pereira recebe poço artesiano
para abastecimento de água da população

No último sábado, 19 de outubro, foi iniciado o funcionamento do poço artesiano do distrito de Antônio Pereira. O
poço tem capacidade para bombear 17 litros de água por segundo, o suficiente para abastecer quase a totalidade de Antônio Pereira, que neste momento passa por dificuldades de falta
de água devido ao período crítico de seca.
“A perfuração do poço foi realizada com o apoio da mineradora Vale e de toda a equipe do Semae. Está bombeando
17 litros por segundo, isso não quer dizer que podemos gastar
descompromissadamente. Devemos racionalizar para que não
nos falte água neste período de seca, mas já é um grande avanço para Antônio Pereira”, ressaltou o prefeito Júlio Pimenta.
O Semae vem realizando medidas alternativas para que
os bairros e distritos sejam abastecidos diariamente, mas o uso
consciente pela população é fundamental para que a água não
falte em nenhuma casa. O início do projeto de perfuração foi
em 2017 e possui 76 metros de profundidade.
O poço já estaria em pleno funcionamento, mas, infelizmente, na madrugada da segunda-feira, 21 de outubro, a

PROVÍNCIA
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(31)

3551.4330
3551.3189
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bateria do gerador foi furtada. Nesse momento, a Vale está
viabilizando uma nova bateria para que a população de Antônio Pereira possa usufruir do abastecimento de água pelo
poço artesiano.

Prefeitura Itinerante amplia ações
em Amarantina e arredores
Moradores do distrito tiveram a oportunidade
de relatar suas principais demandas
No dia 17 de outubro, a Prefeitura de Ouro Preto esteve no distrito de Amarantina para
uma reunião com os moradores. Demandas relacionadas a infraestrutura foram solicitadas e as
prioridades serão atendidas pelo Projeto Prefeitura Itinerante.
Patrícia Fernandes Tomaz, moradora da localidade do Riacho, relata que: “a reunião foi
muito objetiva e bem esclarecedora. Todos que
quiseram, puderam falar”. Cláudia Ribeiro, moradora e professora na região, destacou a iniciativa da Prefeitura de Ouro Preto em estabelecer
um diálogo com a comunidade, “é excepcional
reunir os moradores para saber as necessidades
e desejos. A prefeitura está de parabéns”.
Amarantina é o terceiro distrito contemplado pelo programa e a lista de intervenções é
composta por: reforma no
posto de saúde, na creche e

na escola; pavimentação na Rua Turmalina, Rua das Palmeiras e Rua João Gonçalves de Matos; e construção de bueiro
no Vale do Tropeiro. As ações também serão estendidas para
os subdistritos. No Riacho e em Capanema, haverá a pavimentação de ruas; em Coelhos e Maracujá, a reforma nos
postos de saúde e outras
obras.
De acordo com o prefeito, Júlio Pimenta, “a prefeitura itinerante é ampla
em sua atuação”, e finaliza
falando que o programa
“aproxima das pessoas e
realiza ações que eram esperadas pela comunidade
há muitos anos”.
Estiveram presentes na
reunião o prefeito Júlio Pimenta, o vice Tico Miranda
e os secretários para atender a população.

Pelas Sociedades e Corporações
Musicais do município, as
Bandas de Música
O vereador Chiquinho de Assis (PV) solicitou informações a respeito de
um convênio para compra de instrumentos musicais entre o município de
Ouro Preto e a Secretaria de Estado de Cultura e Turismo, que foi celebrado
ainda em 2017. O recurso foi depositado na conta da prefeitura, mas não foi
executado, não foram comprados os instrumentos.
“Tem coisas que são muito difíceis de entender, será uma perseguição
a minha pessoa? Se for, chega à sociedade, nesse caso, sociedade musical.
Esse valor caiu em caixa, o dinheiro veio, chegou aqui em 2017, por uma
emenda parlamentar que o ex-deputado estadual do Partido Verde, Tiago
Ulisses, realizou. O convênio foi firmado pela Secretaria Estadual de Cultura, que depositou o valor para o município ainda em 2017. Dinheiro em
caixa, não é dinheiro que precisa buscar. Ainda houve um aditivo, em 2018,
o dinheiro em conta, na conta da prefeitura e mesmo assim não se executou.
As bandas continuam precisando de instrumentos, elas têm se sentindo
mal acolhidas, sem apoio, com tocatas atrasadas e aí, chega um recurso para
compra de instrumentos e simplesmente não se compra? Será que esse recurso foi devolvido? Será que teremos que pagar multa pela não execução?
É muito frustrante essa situação, o tempo todo ouvimos que não existe
recurso para nada, que falta recuso para tudo. Precisamos entender o porquê
desse dinheiro não ter sido utilizado. Será porque é o vereador Chiquinho de
Assis que conseguiu? É porque veio do Partido Verde a iniciativa?
É muito triste saber que as entidades estão precisando, conseguimos o
recurso, o recurso foi depositado e simplesmente não se destinou a quem é
de direito. A não destinação do valor pela prefeitura demonstra um gesto de
descaso com a causa, sobretudo em um momento de crise, onde qualquer
valor é bem-vindo e necessário.
Eu espero respostas, o número do convenio é o 9174068, o título é Aquisição de Instrumentos Musicais Para Sociedades Musicais de Ouro Preto. É
só entrar no site da transparência do estado, no link Convênios / Parcerias
de Saída de Recursos, que é possível encontrar. Mais do que respostas, espero que ainda existam possibilidades de execução para que as bandas não
fiquem no prejuízo.
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Prefeitura de Ouro Preto assina
contrato de concessão de água e esgoto
Ouro Preto Serviços de Saneamento (SANEOURO) será a
empresa responsável pela água e esgoto de Ouro Preto

Foi publicado no Diário Oficial do município a assinatura do
contrato com a Ouro Preto Serviços de Saneamento (SANEOURO) nesta terça-feira (22). A empresa vai poder explorar por 35
anos a concessão de serviços de
abastecimento de água potável,
coleta e tratamento de esgoto em
Ouro Preto.
Em julho deste ano, a prefeitura já havia anunciado a assinatura
da homologação e faltava somente
a assinatura do contrato. A previsão é de que em três anos todas as
estações de tratamento de esgoto
já estejam construídas. Com isso,
o esgoto será captado e tratado,
não sendo mais direcionado para
os rios do município.
Com menos de 2% de tratamento de esgoto, Ouro Preto conta
com um dos mais antigos sistemas
de água e esgoto do Brasil. Ele foi
criado em 1890 e os chamados
“tanques de desinfecção”, localizados no bairro da Barra, podem
ser considerados como a primeira
estação de tratamento do estado.
Porém, no século XX, o funcionamento foi interrompido.
Para o prefeito Júlio Pimenta,
a concessão é um divisor de águas
na situação de tratamento de esgoto da cidade. “O que estamos
fazendo aqui é dando condições
de ter investimento necessário para que possamos avançar nessas

Ane Souz

questões. É um grande legado”,
comemora o prefeito.
De acordo com presidente da
SaneOuro, Paulo Roberto de Oliveira, um dos grandes desafios
será trabalhar em uma cidade que
é Patrimônio Cultural da Humanidade. “Mas nós temos capacidade,
engenharia e conhecimento para
cumprir as metas estabelecidas. A
nossa empresa já tem uma concessão de 24 anos no ramo de operação de serviços de saneamento”,
garantiu Paulo, que também é o
CEO do grupo GS Inima Brasil.
Todas as obras serão para o
benefício dos moradores de Ouro
Preto e distritos, deixando nossos
rios limpos e conservados, tratando todos os canais de esgoto, e

também aumentando a capacidade
de bombeamento hídrico, fazendo
com que em nenhuma época do
ano qualquer morador sofra com
a falta de água. Serão aumentados
os reservatórios em localidades
que necessitam de uma maior vazão; também serão trocados todos
os reservatórios que não estão em
boas condições.
Prazos
Durante os próximos 90 dias,
a gestão será conjunta entre a SaneOuro e o Semae para realizar a
transição. Assim, em 22 de janeiro
de 2020 a SaneOuro assume definitivamente os serviços de abastecimento de água potável, coleta
e tratamento de esgoto em Ouro
Preto.
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Quinteto de Viena se
apresenta na Igreja São
Pedro e emociona público
Eliene Santos

A emoção tomou conta de todos que estavam presentes na Igreja
de São Pedro dos Clérigos, na noite
dessa quarta-feira (23), para prestigiar o quinteto austríaco, Vienna
Strings. O grupo apresentou canções tradicionais da música clássica, com ênfase para compositores
como Mozart, Bethoven e Bach.
O prefeito Duarte Júnior prestigiou o concerto e reforçou o quanto a cidade valoriza a arte musical.
“Ficamos felizes em receber a visita de um grupo como esse, de tanto
prestigio no meio artístico. Mariana é um dos municípios que mais
investe na cultura, promovendo
eventos que valorizam as bandas

de música, grupos e artistas. Um
evento como esse, reforça a nossa
preocupação em fazer com que a
cidade seja referência em música”,
disse.
A vinda do Vienna Strings, não
só em Mariana, mas, também, em
outras cidades brasileiras, foi mobilizada pelo consulado da Áustria
no Brasil, localizado em Brasília.
O Cônsul Honorário da Áustria em
Minas Gerais, Roland Goblirsch
Urban, acompanhou o grupo e parabenizou a cidade pelo incentivo
à cultura. “Mariana é uma cidade
muito linda e com muitas riquezas
culturais. Fiquei encantado, por
exemplo, quando vi a procissão
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Terça Gerencial discute a
influência da Internet sob
profissionais e empreendedores
Eliene Santos

sendo acompanhada por uma banda de música. É muito raro vermos
isso por aí. Acho muito importante
investir na conservação da cultura
e percebo que a cidade faz isso”,
ressaltou.
Mariana é a única cidade mineira em que o quinteto se apresenta nessa turnê ao Brasil. “É a
primeira vez que visitamos Minas
Gerais e estamos felizes em estar
aqui. Ficamos encantados com o
clima e a beleza da cidade. As igrejas e construções antigas daqui são
muito belas”, destacou Rainer Sulzgruber, violinista do grupo. Para
encerra a turnê, o Vienna Strings se
apresenta em Brasília e Vitória.

“As Emoções e
Os Afetos em Um
Mundo Virtual” é
o tema da 6ª edição
da Terça Gerencial.
O palestrante será
filósofo e psicanalista, René Dentz.
No encontro, que
será realizada no dia
29 de outubro, às
19h, no Centro de
Convenções, René
explicará quais são os
impactos positivos e
negativos da virtualidade na vida pessoal
e profissional dos empreendedores. Para participar, inscreva-se aqui. A
entrada é gratuita.
Autor de quatro livros e pós-doutorando em Teologia pela Universidade de Friburgo, na Suíça, René discutirá a importância de analisar e interpretar a influência do mundo virtual, principalmente dos smartphones,
na vida de empreendedores e profissionais contratados. “Problematizar o
cenário econômico e social atual, é fundamental! O mundo virtual afeta
as relações de trabalho. Oportunidades são geradas e perdidas. É preciso
entender o que há por trás desse mundo e a sua influência para não perder boas oportunidades de crescimento na vida profissional e pessoal”,
destaca o filósofo. Além da vida profissional, René, que também é psicanalista, ressalta os impactos do mundo virtual na personalidade dos indivíduos. “As redes sociais, especificamente, têm influência sob as pessoas.
Elas geram ansiedade e, quando exacerbada, podem chegar à depressão.
É preciso ter atenção e cuidado com o mundo virtual. Ele não é de todo
mal nem de todo bem!”, pontua.
Terça Gerencial - É um projeto da Prefeitura de Mariana desenvolvido pela Secretária de Desenvolvimento Econômico de Mariana em
parceria com a Associação Comercial Industrial e Agropecuária de Mariana (Aciam), a Faculdade Presidente Antônio Carlos (Fupac), a HVH
- Consultoria Empresarial, o Programa de Pós-Graduação em Economia
(PPEA), a Universidade Federal de Ouro Preto, a Master Mind e a Universidade Norte do Paraná (Unopar).

PANORAMA
Os moradores
dos distritos de
Águas Claras e
Cláudio Manoel
deram início
nesta terça-feira
(22), a mais uma
importante etapa da revisão
do Plano Diretor
e elaboração do
Plano de Mobilidade de Mariana: as Oficinas
de Leitura Comunitária. Até o próximo dia 1º de novembro as equipes do projeto percorrerão os dez distritos
e farão mais cinco reuniões na sede municipal com o
objetivo de trazer para o projeto a visão dos cidadãos
sobre a realidade do município. A partir desses resultados das discussões, a equipe contratada consolidará o
diagnóstico comunitário.

A

escritora mineira Aldravista,
Andreia Donadon
Leal, uma das criadoras da Aldravia
e do projeto Aldraviteca, recebeu o
Prêmio máximo da
União Brasileira dos
Escritores pelo conjunto de sua obra. A
autora publicou 17
livros nas categorias: Aldravia, poesia, contos, crônicas, romance, infantojuvenil,
ensaios. Organizou 12 antologias literárias. Tem divulgado e
organizado a Semana de Arte, que está em sua 8ª edição. Já
Conceição Evaristo é premiada na categoria livro, no certame
literário da UBE-RJ. O prêmio é dividido em 21 categorias. A
Premiação tem mais de 60 anos. A cerimônia vai acontecer no
dia 3 de novembro, na Academia Brasileira de Letras, RJ.

, 25 de outubro/2019
O LIBERAL Ed.1362 - Sexta-feira
MARIANA
www.jornaloliberal.net

10

Personalidades do ramo jurídico serão
condecorados com Medalha Pedro Aleixo
A Prefeitura de Mariana
realiza no dia 26 de outubro, às 11h, no Cine Teatro
Municipal, a solenidade de
entrega da Medalha do Mérito Jurídico Presidente Pedro Aleixo. O evento, que
acontece pela terceira vez,
prestará homenagem à personalidades do ramo jurídico do Brasil, pessoas que
se destacaram para o desenvolvimento da justiça e da
promoção da paz social.
A condecoração da Medalha, instituída pela Lei
3.170, tem o propósito de
divulgar os valores éticos,
morais e cívicos do Presidente Pedro Aleixo, personalidade marianense, jurista de grande expressão, além de
honrado homem público e defensor da democracia.
Segundo o prefeito de Mariana, Duarte Junior, a solenidade reconhece o conterrâneo, bem como as pessoas que
trabalham pelo país. “Satisfação imensa em poder relatar sobre a vida desse nobre homem que foi Pedro Aleixo. Nada
mais justo que realizarmos um evento que relembre quem
foi ele e, ao mesmo tempo, reconhece o trabalho de outras
personalidades tão importantes para o desenvolvimento do
país”, afirmou Duarte.
Pedro Aleixo - Nascido em Bandeirantes, distrito de Mariana, Pedro Aleixo foi advogado, professor, jurista e jornalista. Foi eleito para o cargo de conselheiro municipal de Belo
Horizonte (1927-1930). Na política, elegeu-se deputado estadual de 1947 até julho de 1950. Eleito novamente deputado
federal em 1958 e 1962, pela UDN, destacou-se por fazer acirrada oposição aos governos de Juscelino Kubitschek e João
Goulart. Em 1966 exerceu o cargo de ministro da Educação e
Cultura no governo Castelo Branco. Foi eleito vice-presiden-

te da república na chapa do marechal Artur da Costa e Silva,
pela Aliança Renovadora Nacional, em 3 de outubro de 1966.
Pedro Aleixo faleceu no dia 3 de março de 1975.
Confira os agraciados com a Medalha Pedro Aleixo 2019:
Eros Roberto Grau (Ex-Ministro do Supremo Tribunal
Federal); Reynaldo Soares da Fonseca (Ministro do Superior
Tribunal Judiciário);Marco Antônio de Farias (Ministro do
Superior Tribunal Militar); Carlos Alberto Reis de Paula (Ex-Ministro do Tribunal Superior do Trabalho); Kássio Nunes
Marques (Desembargador do TRF1 e Vice-presidente); Pedro
Bernardes de Oliveira (Desembargador do TJMG);Antônio
Carlos Cruvinel (Desembargador do TJMG); Marcos Lincoln
dos Santos (Desembargador do TJMG); Carlos Augusto de
Barros Levenhagen (Desembargador do TJMG); Belizário
Antônio de Lacerda (Desembargador do TJMG); Octavio Augusto de Nigris Boccalini (Desembargador do TJMG); Ana
Paula Nannetti Caixeta (Desembargadora do TJMG); Tiago
Pinto (Desembargador do TJMG); Homenagem Póstuma:
Desembargador José Arthur de Carvalho Pereira.

1º Debate Público de Manejo Populacional
de Cães e Gatos é realizado em Mariana
Debater políticas públicas no que diz respeito ao controle
humanitário de cães e gatos e a diminuição, de forma eficaz, do
grande contingente de animais abandonados, esses foram alguns
dos motivos que levaram a Prefeitura de Mariana, por meio da
Secretaria de Saúde, a realizar o 1º Debate Público de Manejo Populacional de Cães e Gatos, que aconteceu na última terça-feira
(22), no Centro de Convenções.
Cerca de 200 pessoas participaram do evento e trouxeram
contribuições, dúvidas e sugestões para o atual modelo de manejo
de animais em Mariana. O debate contou ainda com a presença
de palestrantes de renome regional da área.
Na abertura do encontro, o secretário de Saúde, Danilo Brito, apresentou para o público as recentes conquistas após dois
anos que administração pública assumiu o controle do antigo
Canil, atual Centro de Acolhimento Animal (CAA). Neste período, segundo o secretário, aproximadamente R$200 mil foram
investidos no local. Entre as ações realizadas no espaço estão a
construção de uma sala de cirurgia e de pós-operatório totalmente
equipados; troca de telas de proteção e das baias e ampliações
para atender melhor os animais.
Outra recente conquista apresentada por Danilo foi a aquisição de um “Castramovél”, no valor de R$192 mil. O veículo
é equipado para realizar castrações nas ruas da sede e principalmente dos distritos marianenses, para que assim todo o território
do município seja contemplado e o controle populacional de cães
e gatos aconteça de forma mais efetiva e humanitária. “O nosso
objetivo é se tornar no futuro uma cidade modelo no tratamento
e manejo dos animais. Continuaremos ouvindo as demandas das
ONG’s e da população como um todo”, disse o secretário.
O prefeito, Duarte Júnior, também marcou presença no debate e se comprometeu a continuar dando total apoio a causa
animal. “Vamos continuar construindo políticas públicas que
sejam importantes para toda população e que deixem um legado para Mariana. Esse será o primeiro de muitos debates que
pretendemos realizar, pois somente assim poderemos entender o
que realmente melhorou e o que ainda pode ser feito pelos nossos
animais”, destacou.
Um grande avanço exposto no debate foi a criação do Conselho de Proteção e Defesa dos Animais de Mariana. A presidente,
Luciana Salles, esteve presente e destacou que está muito satisfeita com os avanços. “Passamos por momentos muito complicados
aqui na cidade, não tínhamos muito apoio do poder público, o
que dificultava muito nosso trabalho de proteção animal. Com a
criação do Conselho, agora estamos realizando ações de forma
mais efetiva e rápida”, destacou.
A promotora de Justiça da Comarca de Caeté, Ana Alice Car-

Glauciene Oliveira

doso, que representou a promotora de Justiça e Coordenadora Estadual de Defesa da Fauna, Luciana Imaculada, apresentou para
o público o que o Ministério Público tem feito em defesa da fauna
e em especial no controle populacional ético de cães e gatos, destacando os aspectos legais que envolve o tema. “Parabenizo Mariana pelo belíssimo trabalho que vem realizando com os animais
e nos colocamos a disposição para continuar com essa parceria de
sucesso e evoluir cada vez mais na área”, destacou a promotora.
Também estiveram presentes Ana Liz Ferreira Bastos, médica veterinária e consultora técnica do Fórum Nacional de Proteção e Defesa Animal, e Gustavo Xaulim, médico veterinário.
Os dois apresentaram um panorama geral da situação animal da
cidade e da região.
Adoção - Um dos principais pontos abordados no debate foi
sobre a importância da adoção responsável de cães e gatos. Na
ocasião, foi apresentado de forma carinhosa todos os animais que
estão disponíveis no Centro de Acolhimento Animal. Para adotar
um deles, os interessados devem ir até o CAA, que fica localizado
na Rua Córrego do Canela, s/nº, Morro Santana, portando documentos pessoais.
Glauciene Oliveira
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Rua Direita é palco de Codema se reúne para discutir Declaração
de Conformidade e Autos de Infração
mais uma edição da
Rua de Cultura e Lazer
Em mais uma edição, a Rua de Cultura e Lazer movimentou a Rua
Direita nos dias, 18 e 19 de outubro. Pelo menos um vez por mês, a Secretaria de Cultura transforma o tradicional espaço de Mariana em um ponto
de música, arte e gastronomia para moradores e visitantes.
Além de músicos locais que tocam nas sacadas dos casarões, também
é realizada a feira de artesanato com trabalhos de marianenses e a feira de
sabores, repleta comidas típicas e tradicionais da região, durante os dois
dias de evento.
Para o visitante Marcos Cardoso, de Uberlândia, a iniciativa é boa não
só para os moradores, mas também para os visitantes. “Essa feira é fantástica, deveria ser todo fim de semana, porque traz a cidade e os turistas
para prestigiarem as músicas, a comida e os produtos de artesanato de
qualidade”, pontuou.
O artesão do distrito Cláudio Manoel, Gilson Roberto Vieira, que traz
seus produtos para a feira todos os meses, notou que a cada evento as
vendas são melhores. “Expor nossos produtos, mostrar nossas riquezas é
uma coisa maravilhosa, porque é a oportunidade de valorizar o artesanato
local”, finalizou.
Larissa Gonçalves

O Conselho de Defesa do
Meio Ambiente (Codema) se reuniu mais uma vez na segunda-feira, dia 14, para a discussão de 4
pautas em reunião ordinária. Além
disso, foi apresentado também o
novo secretário de Meio Ambiente, Antônio de Moraes.
A primeira e principal pauta
debatida se deu a partir do pedido
de declaração de conformidade
e licenciamento para o início das
atividades do projeto “Fazenda
do Gama”, da empresa Hindalco
Brasil. Com o objetivo de extrair a
bauxita (matéria-prima do alumínio), o projeto realizaria suas ações
em uma área privada com cerca de
2.700 hectares de extensão.
Apesar de todo o licenciamento do programa ser feito a nível
estadual, a apresentação do mesmo foi realizada ao Codema com
o intuito de verificar sua adequação ao Plano Diretor urbanístico e
ambiental do município. Para isso,
o Conselho solicitou a apresenta-
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ção do RCA (Relatório de Controle Ambiental) e PCA (Plano de
Controle Ambiental) do projeto
e os estudos de monitoramento
que seriam realizados na Mina de
Bauxita. Apesar das atividades do
projeto serem realizadas em Ouro
Preto, o transporte de minério, por
exemplo, também passaria pela cidade de Mariana.
Para além da discussão sobre o
projeto da Hindalco Brasil, os conselheiros e conselheiras também
questionaram sobre a condição da
barragem Marzagão, localizada no
bairro Saramenha (acima de Mariana), em Ouro Preto. O Codema
demandou o projeto de Ruptura
da Barragem a fim de averiguar
como o monitoramento está sendo
feito pela Hindalco. Além disso,

o Conselho realizará uma visita
guiada ao local.
Em seguida, duas pautas de
auto de infração foram debatidas.
Ambas abordavam uma mesma
denúncia de supressão de vegetação sem fiscalização. O Codema
decidiu abrir um novo auto de infração complementar em nome do
responsável do imóvel e realizará
uma análise dos documentos apresentados na reunião. Por último, o
Conselho autorizou o corte de 23
árvores (solicitado no encontro do
dia 09/09). Alguns conselheiros
estiverem presentes no local para
avaliar as plantas. Não haviam árvores raras ou protegidas pela lei.
O responsável deverá realizar uma
compensação ambiental financeira
devido aos cortes.
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Torneio de Futsal InterCaps é sucesso em Itabirito
1ª rodada da competição aconteceu na quadra do Cemi no último dia 18

Aconteceu na última sexta-feira (18), a 1ª rodada do Torneio InterCaps 2019. A competição, que une os Caps das cidades de Itabirito, Ouro Preto e Mariana, está na sua segunda
edição. Neste ano, Itabirito sediou a abertura do campeonato
com as duas partidas na quadra do Cemi, que ficou lotada
de torcedores das três cidades. O público acompanhou, além
das partidas, um belo espetáculo do Grupo de Ginástica Artística de Itabirito e canções do Coral Universo, do Cras Maria Loura e Cras Padre Adelmo.
O torneio tem o objetivo de investir no protagonismo dos
usuários e na troca de experiências com os serviços prestados pelas três cidades. Para a coordenadora do Caps de Ouro
Preto, Letícia Lima, a competição é mais uma oportunidade
de promover a socialização dos usuários. “O torneio faz a
integração dos pacientes, por meio do esporte, além disso,
a viagem traz aos pacientes a oportunidade de sair do cotidiano e isso também faz eles melhorarem a saúde. É todo
um conjunto positivo que o InterCaps pode proporcionar ao
usuários”, destaca.
A abertura da competição contou com a participação de
autoridades das cidades participantes, como o Prefeito de
Itabirito, Orlando Caldeira; os vereadores itabiritenses Rose
da Saúde e Ricardo Oliveira; além do assessor especial de
Esportes de Ouro Preto, Robson José dos Santos, que elogiou a iniciativa: “Por meio do esporte, podemos fazer várias
transformações. E o InterCaps é uma dessas ferramentas,
que integra os pacientes à comunidade. Fiquei muito feliz
com a iniciativa”.

“Foi uma manhã de esporte, integração, animação. Os
times deram show e as torcidas garantiram o entusiasmo que
o InterCaps merece. Itabirito só tem a agradecer pela oportunidade de sediar a abertura do torneio; e eu não posso deixar
de parabenizar todos os envolvidos por esse espetáculo de
cidadania e esporte”, avaliou o prefeito Orlando Caldeira.
Resultados da 1ª rodada da competição
A primeira rodada do Intercaps foi de muitos lances bonitos e bola na rede. Itabirito venceu Ouro Preto por 5 a 3. E
Mariana venceu o time Técnicos pelo placar de 7 a 6. A próxima rodada acontece em Mariana, no dia 22 de novembro.
Torneio recebeu uma divulgação especial em Itabirito

População foi convidada para a abertura do IrterCaps

Evento contou com a participação da equipe
de ginástica de Itabirito

Mutirões de Combate à Dengue em Itabirito

Equipe de Mariana recebe a próxima etapa do InterCaps

Aviso de Julgamento da Proposta e
Habilitação – O SAAE de Itabirito torna
público que realizou abertura da Proposta
e Habilitação do Processo Licitatório nº
118/2019, na modalidade de Pregão Presencial nº065/2019. Objeto: contratação
de empresa especializada em locação de
espaço físico com fornecimento de café
da manhã e almoço para realização da
semana interna de prevenção de acidentes
do trabalho (SIPAT) que acontecerá no dia
01 (primeiro) de novembro de 2019 para
os servidores do Serviço Autônomo de Saneamento Básico - SAAE, conforme especificações do anexo I, do edital, Empresa
Vencedora e Habilitada: Inspetoria Madre
Mazzarello – Instituto Nossa Senhora
Auxiliadora, perfazendo este pregão um
valor total de R$15.040,00 (Quinze mil e
quarenta reais), Itabirito / MG, 21/10/2019
– Rogério Eduardo de Oliveira, Diretor
Presidente do SAAE.
Aviso de Julgamento da Proposta e
Habilitação – O SAAE de Itabirito torna
público que realizou abertura da Proposta
e Habilitação do Processo Licitatório
nº119/2019, na modalidade de Pregão
Presencial nº066/2019. Objeto: contratação de empresa especializada no fornecimento de materiais, reagentes, equipamentos e vidrarias a serem utilizados nos
processos de análises de monitoramento
no laboratório da Estação de Tratamento
de Esgoto do SAAE no Marzagão, em
Itabirito-MG, conforme especificações do
Anexo I, do edital, Empresas Vencedoras
e Habilitadas: AG Comércio de Produtos
para Laboratório Eireli – EPP e Hexis
Científica LTDA, perfazendo este pregão
um valor total de R$37.519,58 (Trinta e
sete mil quinhentos e dezenove Reais e
cinquenta e oito centavos), Itabirito / MG,
22/10/2019 – Rogério Eduardo de Oliveira, Diretor Presidente do SAAE.
Aviso de Errata II - O SAAE – Serviço
Autônomo de Saneamento Básico no Município de Itabirito através de seu Presidente de licitação comunica aos interessados
que fica alterada a Redação do Processo nº
120/2019 Pregão Presencial nº067/2019:

Objeto: Contratação de empresa especializada para a realização de processo seletivo
simplificado para contratação por tempo
determinado para atender a necessidade
temporária de excepcional interesse público, incluindo cadastro reserva de candidatos que serão cotados no SAAE - Serviço
Autônomo de Saneamento Básico de Itabirito/MG, conforme especificações do
anexo I do edital. Outras informações pelo
telefone 31 3562 - 4100 ou pelo E-mail:
compras@saaeita.mg.gov.br; ou pelo Site:
www.saaeita.mg.gov.br. 24/10/2019. Rogério Eduardo de Oliveira, Diretor Presidente do SAAE.
Extrato do 1º Termo Aditivo do Contrato de Prestação de Serviço Locação
de Retro Escavadeira. Referência: Pregão Presencial nº049/2019, Contrato
SAAE/ITA 097/2019 nos termos da Lei
nº 8.666/93, com suas posteriores alterações. Contratante: Serviço Autônomo
de Saneamento Básico do Município de
Itabirito - MG. Contratada: Itabirito Edificações e Serviços LTDA. Objeto: Empresa especializada em locação de retro
escavadeira com operador com operador,
para prestação de serviço no Município de
Itabirito-MG, conforme especificações do
anexo I, Valor da hora: R$85,00 (oitenta
e cinco reais), perfazendo uma quantidade
de 75 (setenta e cinco) horas aproximadamente , Valor Total: R$6.375,00 (Seis mil
trezentos e setenta e cinco reais) Forma de
pagamento: conforme contrato. Vigência:
Aditado até 31/12/2019. Dotação Orçamentária: 17.512.1701 4.001 33.90.39.00
e 17.512.1702.4002.33.90.39.00. Permanecem inalteradas as demais cláusulas e
condições do contrato original. Data da
assinatura do Termo Aditivo: 16/10/2019.
Rogerio Eduardo de Oliveira, Diretor Presidente do SAAE.
Extrato do 4º Termo Aditivo do Contrato de Prestação de Serviço. Referência:
Pregão Presencial nº081/2017, Contrato
SAAE/ITA083/2017 nos termos da Lei nº
8.666/93, com suas posteriores alterações.
Contratante: Serviço Autônomo de Saneamento Básico do Município de Itabirito MG. Contratada: Facility Locações Ltda.
Objeto: prestação de serviços de locação
de 02 (dois) veículo do tipo caminhonete
pick up, a serem utilizados nos serviços
de manutenção do SAAE no Distritos de
Itabirito/MG. Valor Mensal: R$3.800,00

Trabalho de combate ao mosquito transmissor da dengue, zika e chikungunya não para em Itabirito
A Prefeitura de Itabirito realiza Mutirões de Combate à
Dengue em várias regiões da cidade. Em cada ação, a popuCaminhão
lação é convidada a ser parceira no trabalho, com a oportunirecolhe
dade de colocar nas calçadas tudo aquilo que pode servir de
o matecriadouro do mosquito, como: latas, latões, plásticos, garrafas,
rial despneus e entulhos. Na mesma data, os servidores fazem o recocartado
lhimento e a destinação adequada dos materiais.
pelos
“Além de participar dos mutirões, para a prevenção dessas
moradoenças, toda a sociedade deve estar engajada em eliminar e
dores
remover todos os possíveis acúmulos de água que podem se
do Santornar criadouros em suas residências. Participe, elimine os
ta Rita
criadouros!”, convida Leonardo de Freitas, coordenador técnico de Vigilância Ambiental da Secretaria de Saúde.
(três mil e oitocentos reais), Valor Total:
Os últimos mutirões aconteceram nos bairros Cardoso, São Geraldo e Santa Rita, onde uma
R$7.600,00 (sete mil e seiscentos reais)
grande quantidade de material foi descartada pela população nas datas marcadas em outubro. As
Forma de pagamento: mensal mais 05
equipes começam o recolhimento dos materiais descartados às 8h e passam por todas as ruas do
(cinco) dias após a emissão e conferênbairro. E os próximos mutirões de 2019 já estão definidos! No dia 23 de outubro, as equipes da
cia da Nota Fiscal. Vigência: Aditado em
02(dois) meses ou até 31/12/2019. DotaSaúde passam pelas ruas do Quinta dos Inconfidentes. Em 06 de novembro, os bairros Capanema
ção Orçamentária: 17.512.1703 4. 00733.
e Nossa Senhora de Fátima podem se programar para colocar o material pelas calçadas. Já em 20
90.39.00.e 17.512.1708 4.019 33.90.39.00
de novembro é a vez dos bairros Bela Vista e Lourdes. O mês de dezembro começa com o mutirão
Permanecem inalteradas as demais cláusulas e condições do contrato original.
na Vila Gonçalo, no dia 04. E o último mutirão do ano acontece no dia 18, no Santo Antônio.
Data da assinatura do Termo Aditivo:
23/10/2019. Rogério Eduardo de Oliveira,
Diretor Presidente do SAAE.
Extrato do 6º Termo Aditivo do Contrato de Prestação de Serviço. Referência:
Pregão Presencial nº070/2016, Contrato
SAAE/ITA 061/2016 nos termos da Lei nº
8.666/93, com suas posteriores alterações.
Contratante: Serviço Autônomo de Saneamento Básico do Município de Itabirito
- MG. Contratada: Construtora Silva e Tomaz Empreendimentos Ltda. Objeto: prestação de serviços de locação de 01(UM)
veículo do tipo caminhonete Pick up, a
serem utilizados nos serviços de manutenção do SAAE no município de Itabirito/
MG e Distritos. Valor Mensal: R$2.350,00
(dois mil trezentos e cinquenta reais), Valor
Total: R$4.700,00 (Quatro mil e setecentos
reais) Forma de pagamento: mensal mais
05 (cinco) dias após a emissão e conferência da Nota Fiscal. Vigência: Aditado
em 02(dois) meses ou até 31/12/2019.
Dotação Orçamentária: 17.512.1703 4.007
33.90.39.00. Permanecem inalteradas as
demais cláusulas e condições do contrato
original. Data da assinatura do Termo Aditivo: 23/10/2019. Rogério Eduardo de Oliveira, Diretor Presidente do SAAE.
Pregão Presencial – 073/2019 - 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° 132/2019, na Modalidade de Pregão Presencial nº073/2019,
Objeto: Aquisição de bombas submersas,
a serem utilizadas na UTA - Unidade de
Tratamento de Água do Serviço Autônomo de Saneamento Básico, município de
Itabirito - MG, conforme especificações
do anexo I, do edital, no dia 08/11/2019 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

Chegou a 6ª edição
da Primavera literária

Evento pretende incentivar hábitos de leitura e valorizar
os talentos culturais da cidade

No próximo dia 25 de outubro, a Prefeitura de
Itabirito realiza a 6ª edição do Primavera Literária. O
evento será realizado na Biblioteca Pública Municipal
Professor Diáulas de Azevedo, das 19h às 22h, com
entrada gratuita. Não é necessário se inscrever previamente para participar, mas o local tem capacidade
para receber até 200 pessoas, então não perca tempo,
chegue cedo e garanta o seu lugar. “Estamos, através
das várias linguagens artísticas e da fruição literária,
promovendo a interação do cidadão itabiritense”, destaca Mariza Almeida, diretora da Biblioteca Pública.
Na programação, o público pode ver o talento da
cantora Júlia Carvalho e conferir uma linda apresentação de teatro e declamação de poesias com o Grupo
Teatral Flor de Maio. Além disso, a Mercearia Paraopeba fica por conta de ressaltar a comida típica mineira, com destaque para o tradicional Pastel de Angu.
E para comemorar os 70 anos da Biblioteca Pública, os participantes do evento recebem o livro
“Patrimônio Cultural de Itabirito”, em um momento
festivo de ‘Parabéns’ para comemorar o aniversário
da biblioteca. “O sarau é a aberto à participação da
platéia, e nós queremos incentivar isso, vamos tentar
buscar lembranças afetivas das pessoas sobre o tema
do livro”, enfatiza Mariza.

João de
Carvalho

A CIDADE
E EU

drjoaodecarvalho@yahoo.com.br

Juízes contestam
mordaça política

“SE TENDES o dom de ler as sementes do tempo, e dizer quais
hão de germinar, e quais não, falai” (Shakespeare, em Ato I de Macbeth).
Os Juízes mineiros e, membros do Ministério Público (Promotores) se mobilizaram, com absoluta consciência jurídica, contra o
Projeto de Lei 7.596/2017, sobre crimes de abuso de autoridade, e,
conseguiram convencer o Presidente Bolsonaro que o vetasse, ainda
que parcialmente.
O Congresso Nacional derrubou os vetos. Por quê? Prevaleceu
“A conduta de tentar criminalizar a atuação dos magistrados, delegados, membros do Ministério Público é uma afronta aos direitos dos
cidadãos porque eles são a última barreira para defender os anseios
do povo”; a AMB, com toda consciência de julgadores dedicados à
boa e clara administração da justiça, via sentenças, apontou todas as
irregularidades visíveis, absurdas, nos vários dispositivos existentes
na proposta. Com o conhecimento, a vivência e o volume de trabalho diários em seu mister de julgar centenas de projetos, estão os
magistrados plenamente conscientes e habilitados para se oporem
ao famigerado projeto de lei, PL 7596/17, que se transformou numa
guilhotina de revolução jurídica moderna no Brasil.
UMA FAIXA expressiva que encaminhou a revolta da esclarecida e operante magistratura mineira dizia assim: “A quem interessa
enfraquecer o combate à criminalidade?” – O Presidente vetou 19
artigos do famigerado, insano projeto. Pior é que o Congresso, pautado por mesquinhos interesses, absolutamente pessoais, derrubaram,
corporativamente, a maioria dos dispositivos vetados pelo Presidente. O caminho ficou aberto para as falcatruas políticas. Isso provocou a rejeição dos juízes que, com toda a razão (assim entendo), em
reação imediata, propuseram Ação Direta de Inconstitucionalidade
(ADI), no Supremo, questionando onze dispositivos da estranha norma proposta pelo Congresso Nacional.
O Presidente da AMAGIS, em transparente e vigorosa repulsa,
assim rebateu: “A decisão do Congresso Nacional foi motivada por
corporativismo retrógrado e retrocessivo”. Mais do que “O sistema
de justiça, a Sociedade é a principal afetada”. Querem amordaçar a
Magistratura, intimidar os juízes, prejudicar a sociedade, enfraquecer
os julgadores, em nome de um corporativismo retrógrado, insano, absurdo, ao arrepio do bom senso, da verdade e da Justiça.
É uma vergonha, merece o repúdio da sociedade, do povo, dos
estudiosos do Direito, da Imprensa consciente e atuante.
EM SUMA, “A autonomia judiciária é pressuposto básico de toda
e qualquer democracia no mundo”, escreveu o presidente da AMAGIS, Associação dos Magistrados Mineiros.
É a versão do bom senso, da legítima defesa da classe que não
se intimida, e, busca no Supremo – STF – o desfecho desta batalha
judicial, que espero, seja vitoriosa para a nossa Magistratura, verdadeiramente esclarecida, operosa e lutadora por seus legítimos direitos. “É indigno do direito quem não sabe defendê-lo” (Rui Barbosa).

Itabirito realiza grande
festa para crianças e
adolescentes do Cras

O Parque Ecológico Municipal foi o palco de uma linda e animada festa
preparada pela Prefeitura de Itabirito para as crianças e adolescentes que são
atendidas pelo Centro de Assistência Social (Cras). O evento aconteceu no
último dia 17 de outubro, em comemoração ao Dia das Crianças.
No local, participaram cerca de 100 pessoas, entre beneficiados e equipes do Cras. E o público que esteve no parque também acompanhou as
apresentações de dança, a oficina de circo e uma belíssima apresentação de
flautas das crianças da Zona Rural. “Levá-los ao Parque Municipal promoveu a participação deles junto aos demais presentes, proporcionando vários
benefícios, pois, além de reforçar a integração com a comunidade, o evento
contribuiu para a elevação da autoestima. Eles ficaram felizes e satisfeitos de
poder mostrar os talentos no anfiteatro do parque diante de tantas pessoas”,
ressalta Juliana Costa, secretária de Assistência Social.
“Escutei um som delicioso enquanto estava fazendo piquenique com
minha filha na área perto do lago, não resisti e vim assistir, quando cheguei
me encantei”, conta Eliana Teixeira, que ressaltou que essa iniciativa é muito
boa para a comunidade. “É uma grande oportunidade para nossas crianças
e adolescentes aprenderem o lado bom da vida. De como é importante valorizar essas ações que só trazem alegria e paz. Assim eles podem se afastar
das coisas ruins que tem no mundo, ganhando momentos de interação e
entretenimento”, enfatiza.
Para o professor de música do Cras, Flávio Bastos, a ideia do evento de
recreação proporciona interação e motiva os alunos. “Temos a oportunidade
de fortalecer o nosso elo com eles, conseguimos, de uma maneira divertida,
saber um pouco mais sobre a vida e a história de cada um, assim sabemos ao
certo o que eles precisam”, destaca.
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Defesa Civil de Itabirito participa de
curso com agentes que atenderam as
tragédias de Mariana e Brumadinho
Treinamento Gestão em Proteção e Defesa Civil aconteceu
entre os dias 15 e 17 de outubro

“A capacitação é importante
para um trabalho bem feito em
todas as áreas. E quando o assunto é a prevenção de acidentes e a
segurança da população, toda e
qualquer capacitação séria é importante”, destaca o prefeito de
Itabirito, Orlando Caldeira. Pensando nisso, quatro agentes da Defesa Civil Municipal de Itabirito
participaram do treinamento Gestão em Proteção e Defesa Civil, na
Cidade Administrativa, em Belo
Horizonte no período de 15 a 17
de outubro.
Para o agente da Defesa Civil
Municipal, Luiz Reis, o treinamen-

to foi um momento de muito aprendizado e de troca de experiências.
“Foi bem proveitoso, e lá a gente
pôde compartilhar conhecimento com outros municípios e com
os agentes do Cedec, que tiveram
ações importantes tanto na tragédia
de Mariana quanto na de Brumadinho”, ressaltou.
“Foi de suma importância os
conhecimentos adquiridos, principalmente os relacionados à situação
de emergência em barragem, onde
atualmente o município de Itabirito,
estando em ZSS (Zona de Segurança Secundária), adota várias medidas preventivas junto à população”,

completa Luiz Reis. A Defesa Civil
de Itabirito é composta hoje por um
Engenheiro Civil, uma coordenadora e um diretor de Defesa Civil,
além dos cinco agentes, todos capacitados.
O curso foi desenvolvido pelo
Gabinete Militar do Governador,
por meio da Coordenadoria Estadual de Defesa Civil de Minas Gerais (Cedec). A capacitação atendeu
os municípios da Região Metropolitana. Os agentes aprenderam desde o básico em gestão de Proteção
e Defesa Civil até os processos de
declaração de Calamidade Publica
e Situação de Emergência.

Prefeitura de Itabirito realiza melhorias
em mais de 200 km de estradas rurais

As equipes estão realizando manutenções nas estradas rurais em todo município
A Prefeitura de Itabirito está
trabalhando em ritmo acelerado para deixar as estradas rurais em boas
condições de trânsito. Cerca de 200
quilômetros de vias, nas regiões do
Córrego do Bação, Saboeiro, Ribeirão do Eixo e na comunidade Água
Limpa já receberam limpeza, pequenas obras e patrolamento. “Estamos
trabalhando para facilitar a vida de
todos. As estradas rurais precisam estar bem conservadas, pois são essenciais para o acesso dos moradores e
também para que o Município possa
levar saúde, educação e qualidade de
vida até esses locais”, ressalta Tuniko
Simões, secretário de Obras.
Os locais receberam limpeza nas
estrada e também nas canaletas, o
que possibilita a melhoria do escoamento de águas e mais vida útil das
vias. Além disso, a equipe realizou o
patrolamento, com aplicação de cascalho, para nivelar as estradas e melhorar o deslocamento dos veículos.
“A nossa ideia é que todos possam visitar essas regiões com mais
comodidade. Além disso, é pelas
estradas que serviços essenciais chegam até a população, como a coleta
de lixo e o atendimento dos profissionais de saúde; por isso, as vias precisam estar sempre em constante manutenção”, destaca Mauro Aurélio,
diretor de departamento de estradas.
Ainda segundo o diretor, o serviço deve ser ampliado em breve, pois
as equipes terão mais maquinário,
que estão sendo recuperados pela
Prefeitura. O próximo passo agora
é executar o serviço de capina, que
será programado para as próximas
semanas.

Quase 200 quilômetros de estradas rurais receberam
limpeza e patrolamento (PMI)

Mais comodidade e conforto para quem precisa passar
pelas regiões da comunidade do Água Limpa
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Razão e Sensibilidade: Recordando a obra de
Jane Austen, a iniciativa do prefeito Orlando
Caldeira e da Secretária de planejamento Débora Aguiar em conceder aumento do cartão
alimentação aos servidores de baixa renda, marca o início de um
novo tempo na vida destes servidores, que há vários anos estão sem
a devida recomposição salarial. Apesar das constantes reivindicações
do sindicato da classe, as perdas foram visíveis em detrimento do
privilégio de poucos. Esta demonstração de sensibilidade e comprometimento faz renascer a esperança de tempos melhores.
Fim de tarde: Com sonorização da Banda Perfil, o grupo Fim de
Tarde comemora oficialmente seu aniversário no próximo domingo,
com direito a baile e desfile da rainha, princesa e miss terceira idade,
além de premiação das vencedoras. Os presentes serão agraciados
com refrigerantes, bolo e um ambiente alegre e acolhedor. Participe!
Ingressos apenas 5 reais!
Sociedade: Quem completou 89 anos no último dia 16, foi a Sra.
Tereza, mãe da Maria Luiza, da Fam Paz. Sempre querida e admirada, Dona Tereza, que já foi miss terceira idade (eleita no CLUMI)
recebeu amigos e familiares para comemorar o evento.
Rivalidade: Em Cachoeira do Campo tem Barbeiros contra os Tropas. (Barbeiros: Banda União Social, Tropas: Euterpe Cachoeirense). Em Itabirito Banda Velha (Sta. Cecília) X Banda Nova (União
Itabiritense), também os clubes União (Periquito) X Itabirense (Traíra) X Esperança (Borrachudo) quer seja na área social, esportiva
cultural etc. uma rivalidade positiva, considerando que as bandas de
música estão sempre em posição de destaque no Estado de Minas,
quer seja em Cachoeira do Campo ou em Itabirito. Quanto a rivalidade clubísticas, renderam num passado recente belos espetáculos
artísticos e culturais, principalmente nos carnavais com alegorias de
tirar o folego. Os jovens de hoje dão pouca importância a este tipo de
confronto, mas os saudosistas tem muita história para contar sobre as
vantagens e desvantagens de uma rivalidade acirrada.
Embaixador: O professor Ricardo Francisco de Paula Alves Cruz
se aposentou neste mês de outubro. O seu trabalho na Escola Estadual Professor Tibúrcio é elogiado nos quatro cantos da cidade.
Nomeado como amigo da escola, ele se destaca como um verdadeiro embaixador do nosso sistema educacional. A cidade será sempre
grata e reconhece a trajetória deste admirável educador. Parabéns
Ricardo Francisco!
Reciclável: Quem comemorou mais um aniversario foi o desatacado
líder comunitário Toninho 31, que continua fazendo e acontecendo
com brinquedos recicláveis, além de restaurar móveis e objetos de
arte. Parabéns, que continue sempre fazendo a alegria de nossas
crianças. Conheça o projeto. Contato 99608-1249.
Saindo na frente: Com o aquecimento de nosso comércio neste final de ano, sai melhor o estabelecimento que conta com uma equipe
de vendedores que sabe exercer a arte das vendas. Atenção ao cliente,
olhos nos olhos, bom diálogo e sobretudo oferecendo as melhores
sugestões. Não esquecer que respeitar o tempo do cliente é fundamental para um bom negócio. Às vezes vale a pena promover uma
reciclagem na equipe. A modernidade exige atenção, criatividade e
aperfeiçoamento sempre!
Para refletir: O dinheiro faz homens ricos, o conhecimento faz homens sábios e a humildade faz grandes homens.
Numa belíssima cerimônia
realizada pelo Padre Filipe,
na Igreja de Santa Clara em
Belo Horizonte, o itabiritense Rodrigo Rocha (filho de
Osvaldo e Maria Rita) disse o
Sim para a noiva Karla Maia
(filha de Carlos e Erneides)
e assim uniram-se pelo
sacramento do matrimônio
no último sábado, diante de
Deus, familiares e amigos.
Depois de muitas homenagens, choros e emoções,
a festa rolou noite adentro,
com tudo que tinha direito no
Aldini Recepções e Eventos.
Parabéns para o casal Rocha
e Karla e que Deus os abençoem sempre!
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Prefeitura e empresários realizam
reunião com moradores do Acuruí
Comunidade foi apresentada ao Projeto Ferro Puro,
que trará impactos aos distritos

Os empresários do Grupo Semil, com apoio
da Prefeitura de Itabirito, realizaram uma reunião
com os moradores do distrito de Acuruí, no último sábado (19). O momento teve o objetivo de
apresentar o Projeto Ferro Puro, que será executado a partir do dia 11 de novembro, na região. O
prefeito de Itabirito, Orlando Caldeira, e demais
secretários municipais se uniram à população
para descobrir maneiras de reduzir o impacto do
projeto na comunidade.
Segundo um dos sócios do Grupo Semil,
João Paulo Santos Cavalcanti, é muito importante
levar esclarecimentos à comunidade, antes que o
projeto seja iniciado. “Nossa preocupação é entrar pela porta da frente, apesar de ser um projeto
de pequeno porte, que já está licenciado e autorizado pelos órgãos competentes. Por isso tomamos esse cuidado, de trazer para o conhecimento
de todos o que é o projeto, os impactos que irão
ser gerados, os benefícios que irão ter, e, a partir
de então, trabalhar em conjunto com eles”, avalia.
A extração do minério acontecerá na cidade
de Santa Bárbara. Após essa fase, o transporte
passará pelo distrito de Acuruí e Palmital. Serão
transportadas, inicialmente, cerca de 300 mil toneladas/ano de minério de ferro, que acontecerão
no horário das 7h às 18h, de segunda a sexta.
Com relação ao transporte, foram adotadas medidas para proteger a comunidade, como a presença
de um técnico de segurança dedicado ao trânsito,
controle de velocidade, instrutor especializado
para capacitação dos motoristas, entre outras.
Além das oportunidades de emprego geradas
com a realização das atividades, também acontecerão parcerias com os comerciantes locais. Para
a moradora de Acuruí, Sirley Pena, a realização
dessa reunião é uma ótima oportunidade para os
moradores do distrito. “Essa movimentação em
que o prefeito está conosco hoje, juntamente com
seus secretários e o Grupo Semil, é muito importante. Pois ajuda muito a comunidade, que está
precisando de emprego”, opina a moradora.
Segundo o prefeito de Itabirito, Orlando Caldeira, a realização do projeto deve beneficiar os
moradores da comunidade e atender aos interesses da empresa em questão. “Nós estamos localizados em um quadrilátero ferrífero, responsável
por gerar riqueza para o nosso município, mas
temos que saber realizar essa exploração de uma
maneira mais equilibrada e correta. A Prefeitura
visa o bem estar de todos, e não vai se eximir da
fiscalização; de modo que sejam comungados o
empreendimento e a vida da comunidade”, explica o prefeito.
Durante a reunião, foi aberto um espaço para
que os moradores tirassem dúvidas sobre o projeto.
O secretário de Meio Ambiente, Frederico Leite,
destacou a iniciativa de apresentar o projeto para a
comunidade. “É uma oportunidade muito interessante, um empreendedor chegar pela porta da frente na comunidade, explicar todo o projeto; além da
preocupação com a segurança. Nós percebemos
também que a empresa tem uma responsabilidade
ambiental, e, como o prefeito falou, nós vamos fiscalizar toda a execução, toda a operação, e também
seremos parceiros nas atividades de melhoria, no
que se diz respeito à qualidade do meio ambiente
local”, afirma o secretário.
Promoção:

Tinta Glasurit
com preços
especiais

Na memória, vereadores de Itabirito recepcionados pelo
prefeito de Mangaratiba (RJ). Dr. Francisco Carlos, Raimunda Lemos, Edilson de Brito, Sebastião Silva, Geraldo
Braga, Ivacy Simões, Giovani Varela e Marilene Balieiro.
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Encerrando o mês de
outubro destacamos o
trabalho do médico Bruno
Guimarães Fonseca, personagem de grande realce
na campanha do combate
ao câncer de mama. Itabirito agradece!

Comunidade aproveitou o espaço para perguntas e
reivindicações

João Paulo Santos Cavalcanti, sócio do Grupo Semil,
esclareceu importantes pontos sobre o projeto
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Mantenedoras da Festa do
Pastel de Angu comemoram
aumento nas encomendas

Sucesso da Festa do Pastel de Angu aumenta vendas desse patrimônio de Itabirito

15

Aula inaugural do Projeto
Tamo Junto e Qualificado
reúne jovens em Itabirito

Projeto tem objetivo de garantir melhor capacitação
profissional de ex-usuários de álcool e outras drogas
Nilmara
Soares
destacou
a importância da
capacitação profissional dos
participantes

Iguaria de Itabirito ganhará mais investimentos

Festa aconteceu nos dias 5 e 6 de outubro

Mantenedoras vieram à Prefeitura para conversar
sobre sucesso das vendas e novos projetos

Festa do Pastel de Angu 2019 contou com 14
mantenedoras

A Festa do Pastel de Angu 2019
já passou, mas para as pessoas que
produzem essa iguaria o trabalho
está apenas começando. Após o sucesso do evento, as mantenedoras
estão cheias de encomendas. Nilda
Ferreira da Silva, Vanessa Santana de Melo e Conceição de Paula
Moreira, as campeãs da Festa, estão
empolgadas com a visibilidade de
seus produtos.
A Festa do Pastel de Angu tem o
objetivo de manter e divulgar a tradição de Itabirito. Para Nilda Silva,
participar da festa foi fundamental
para o sucesso nas encomendas. “O
retorno da festa foi ótimo, não consigo colocar mais pasteis no freezer,
pois é encomenda chegando toda
hora. Que venham mais festas para
agregar ainda mais nas vendas e na
difusão do Pastel de Angu”, comemora a mantenedora.
A partir do sucesso das vendas,
as mantenedoras vieram até a Prefeitura de Itabirito, no dia 17, para

agradecer o incentivo, relatar como
a Festa do Pastel de Angu mudou
o plano de negócios e conversar
sobre novos projetos para que esse
patrimônio continue sendo divulgado no município. “Foi um momento de comemorar o presente e planejar novas ações para que o Pastel
de Angu faça ainda mais sucesso,
aqui e no mundo”, resume Orlando
Caldeira, prefeito de Itabirito.
Projetos
O Pastel de Angu, como um patrimônio imaterial de Itabirito, ganhará mais investimentos do poder
público para incentivar o turismo
e o empreendedorismo. Algumas
novidades estão sendo preparadas
para prestigiar a iguaria mais famosa da cidade pelos próximos meses.
De acordo com a secretária de
Patrimônio Cultural e Turismo,
Junia Melillo, o investimento visa
aumentar a visibilidade do Pastel
de Angu, para que ele ultrapasse
as fronteiras da cidade. “Queremos

que o nosso Pastel possa ganhar
novos públicos, com as novidades
que vamos implantar em breve.
Por exemplo, uma parceria público-privada trará a Casa do Pastel
de Angu, teremos uniforme para
identificação das mantenedoras e a
parceria com o Sebrae deve padronizar o produto para vendas fora de
Itabirito”, ressalta a secretária.
A Festa do
Pastel de Angu
Em dois dias de festa, a Prefeitura de Itabirito apurou que 25% do
público presente estava na festa pela primeira vez. Além deste dado,
as equipes de pesquisa constataram
que o retorno financeiro para as
mantenedoras foi maior do que se
estimava, com isso, a festa incentivou o comércio da cidade como
um todo, gerando empregos temporários e aquecendo a economia.
Também foi possível perceber o
aumento na demanda de taxi e em
lojas e de roupas e acessórios.

PANORAMA

A Casa de Cultura recebeu a aula inaugural do Projeto Tamo Junto e
Qualificado, na última quarta-feira (16). A iniciativa é promovida pela Adesita (Agência de Desenvolvimento Econômico de Itabirito), com o apoio da
Prefeitura de Itabirito, e surgiu da necessidade de oferecer uma melhor qualificação e capacitação profissional para ex-usuários de álcool e outras drogas.
Além dos cursos de Informática, Elétrica e Mecânica, os alunos também terão aulas de Cidadania, Marketing, Empreendedorismo, Atendimento ao Cliente e Relações Interpessoais, com o objetivo de melhor preparar
os profissionais para o mercado de trabalho. “Jovens capacitados têm mais
oportunidades de emprego, então é muito importante essa parceria para que
os alunos se destaquem no mercado de trabalho e consigam se reintegrar à
sociedade como verdadeiros cidadãos. Parabéns a todos que realizam esse
trabalho tão importante”, destaca Orlando Caldeira, prefeito de Itabirito.
Para o aluno Filipe Maxwell, o projeto é uma excelente oportunidade de
conseguir uma melhor qualificação profissional, o que aumenta as chances
de conseguir um bom emprego. “Já fiz a primeira etapa do curso de Solda e
agora quero me profissionalizar ainda mais. Esse projeto traz a ajuda humanitária ao próximo, de socializar as pessoas, de dar mais oportunidades de
emprego, além da oportunidade de fazer um bom curso”, destaca o aluno.
Segundo a Gerente de Projetos da Adesita e coordenadora do projeto,
Nilmara Soares, a iniciativa é uma importante oportunidade de recomeço,
além da possibilidade de serem reintegrados na sociedade. “Neste ano abrimos 68 vagas e temos lista de espera. No ano passado, tivemos retornos bem
positivos de pessoas que conseguiram se recolocar no mercado de trabalho
ou que começaram a prestar serviços”, conta a gerente.
A Prefeitura apóia o projeto cedendo espaço e profissionais para a realização das aulas. De acordo com a diretora do Cepep, Daniela Orlandi, as
parcerias são de extrema importância para a geração de trabalho e renda.
“Acreditamos que é preciso criar oportunidades, precisamos de esforços
conjuntos, por meio do compartilhamento de responsabilidades entre poder
público e sociedade. Nesse sentido, geração de trabalho e renda é fundamental”, opina a diretora.

Alunos do Projeto Tamo Junto e Qualificado participam da Aula Inaugural

O

grupo “Amigos do São José”, de Itabirito, promoveu a primeira Rua de Lazer do bairro no domingo (20). O evento contou com programação diversa
que fez a alegria das crianças e moradores do bairro.

O BERRO DO
BODE ZÉ

Haja óleo
de peroba!

Como este país tem cara-de-pau, gente! Como diziam nossos
avós, tem para todos os gostos e de todos os feitios! Parece que
passou a moda da “madame”, de filho “no colo”, passar à frente na
fila do banco, deixando todos os demais irritados e sem condições
de reagir ao desaforo; não confundir com a mãe de filho de colo,
chegada à agência por seus próprios meios, ou seja, à pé. A primeira deixava o carro estacionado nas proximidades, no qual podia
também estar a mãe da criança, emprestada à que chegara à boca do caixa. Em compensação surgem outros, todos os dias, cada
um mais atirado e, às vezes, um tanto agressivo. Apresentam-se
com mais facilidade nas filas dos coletivos, deixando de se colocar
no final, para se achegar às proximidades da entrada do veículo e
atravessar à frente de alguém, que pareça menos reagente. Alguns
vão além na ousadia, pois atravessam o braço à frente de pessoa
a iniciar a subida no veículo, fazendo-a retroceder. Nem se vexam
da grosseria! Mas há também os mais refinados, na burla ao direito
alheio, no caso, os maiores de 60 anos, que detêm a preferência no
direito de ocupar um assento nos coletivos. Há poucos dias, viu-se
a entrada de um garotinho (não confundir com o político) de uns 5
anos que, imediatamente ocupou um assento do corredor, mesmo
havendo bancada com os dois assentos vagos. Quem está ligado
no comportamento humano estranhou e mais estranho lhe pareceu, quando uma senhora bem arrumadinha ocupou o assento,
também do corredor, imediatamente à frentes do garoto. A fila era
bem longa, de forma, que muitos usuários, incluindo-se pessoas
idosas, ficaram de pé. Em nenhum momento do trajeto, a mulher e
o garoto cederam lugar a preferenciais e nem trocaram palavra. Parecia até que não se conheciam. Ao final da viagem, quem estava
atento, observou que eram mãe e filho. Por que toda aquela trama?

Restaurante e Churrascaria PEDROSA

Dona Sônia
De 2ª a sábado,

com prato comercial

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

O Liberal, Drogamed, Pimenta de Cheiro e A. E. Micaela

MEC - Bazar Faria, à esq. o presidente Paulo Ferreira
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Empresários de Ouro Preto
são premiados durante
Baile do Mérito Empresarial
Pela segunda vez, Jornal O LIBERAL foi premiado em
primeiro lugar na categoria jornais impressos e online
A Associação comercial e Empresarial de Ouro Preto (ACEOP)
promoveu mais uma edição do
Baile do Mérito Empresarial. O
evento aconteceu no sábado (19)
como a principal festa de quem
movimenta a economia de Ouro
Preto. Em sua segunda edição, a cerimônia de premiação contou com
a participação de 500 convidados,
entre empresários, colaboradores e
autoridades do setor comercial e de
prestação de serviços da cidade de
Ouro Preto.
Similar ao que aconteceu na
premiação de 2017, todos os ingressos efetivamente vendidos destinaram sete reais para a Santa Casa
de Misericórdia de Ouro Preto, recursos que são entregues posteriormente à instituição.
Para o presidente da Aceop,
Paulo Ferreira “o baile reforça a
importância da ACEOP na representatividade comercial, e muito
além de uma premiação, valoriza
aqueles que são a força motriz da
economia ouro-pretana”.
O presidente da Federaminas,
Emílio Parolini, reiterou as palavras
de Paulo. Para ele “o sucesso do baile é o resultado do esforço coletivo
de empresários que entendem sua
importância perante o atual cenário

econômico e transformam oportunidades em ações”.
O jornal O LIBERAL foi
premiado em primeiro lugar na categoria jornais impressos e online.
Está é a segunda vez que o semanal
é contemplado com a premiação. A
diretora-presidente e editora principal de O LIBERAL destacou
a importância da iniciativa. “O
Mérito Empresarial não se atêm
somente a premiação de 1º, 2º e 3º
lugares, mas principalmente a indicação das empresas escolhidas pela
comunidade ouro-pretana, como
foi apontado na pesquisa realizada
pelo Instituto Giga, sob a coordenação de Adriano Cerqueira”. Sobre o
sentimento de ganhar o prêmio pe-

la segunda vez, Paula destaca que
se sente muito honrada. “Fico feliz
de ter o nosso trabalho reconhecido
pelo público. São mais de 31 anos
de dedicação e compromisso com a
notícia. É resultado de um trabalho
em equipe e aproveito para agradecer a todos os colaboradores que
fazem parte dessa equipe”, ressalta.
Com a abertura do comediante
e apresentador do grupo de humor
“Enquanto isso em Ouro Preto”,
Leandro Borba, a cerimônia iniciou
com um stand up que divertiu o
público, onde Leandro pontuou as
dificuldades de se empreender e a
importância do associativismo para
se criar ações que beneficiem todo
o comércio.

Jornal O LIBERAL

Postos Vicente Pedrosa

Associados e apoiadores da Aceop

Hotel e Restaurante Bandeirantes

Dolci Pani Panificadora

Materiais de Construção Jequeri

Equipe da Auto Escola Sinal Verde

