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Ouro Preto: Moradores do Pocinho se reúnem para
planejar rumos junto com a Prefeitura Itinerante
Ane Souz

Reunião do bairro Pocinho
Raíssa Alvarenga

Milhares
de pessoas
prestigiaram
Aniversário
de Mariana
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Eleições suplementares de Itabirito:
Candidatos concedem entrevista ao
O LIBERAL com
propostas para a
cidade caso eleitos.

A Prefeitura Itinerante de Ouro
Preto segue a todo vapor atendendo às
principais demandas dos moradores da
cidade. Agora é a vez do bairro Nossa
Senhora do Carmo, conhecido como
Pocinho, ser beneficiado com as ações
do projeto.
Como de costume, o prefeito Júlio Pimenta, o vice-prefeito e toda a
sua equipe de secretários estiveram no
bairro atendido para ouvir os moradores, que durante a reunião (realizada dia
23) manifestaram grande satisfação ao
ver as obras que já estão sendo feitas.
“Há 18 anos não vemos uma obra
sendo executada aqui. Agora, com
a Prefeitura Itinerante as obras estão
acontecendo no bairro, ainda que tenha
muita coisa para ser feita, o que a prefeitura já está fazendo é muito bom”,
declarou Eduardo Rodrigues, presidente da associação de moradores do
bairro.
Desde o dia 17 de junho, a Prefeitura está no Pocinho e já realizou os
serviços de capina, limpeza das ruas,
implantação de passeios em alguns
locais, operação tapa-buraco e coleta
de entulho. Além dessas ações, foi realizada, em parceria com um grupo de
franceses, uma importante reforma na
Escola Municipal Professor Adhalmir
Santos Maia, que pertence ao bairro.
A moradora Teresinha Matos avaliou como positiva as ações já concluídas, bem como a reunião. “Estou muito
satisfeita em ver tudo o quê está sendo
feito no meu bairro. Antes não tínha-

mos nada, e hoje estamos vendo muita
coisa acontecendo. Tudo muito bom. A
Prefeitura merece nota mil”, afirmou.
Os moradores presentes na reunião
aproveitaram a oportunidade para falar
de outros problemas que afetam o bairro, como a infraestrutura do posto de
saúde que se encontra em situação bastante precária. Diante disso, o prefeito
pediu aos moradores para que sugerissem outro local onde o posto pudesse
funcionar para que a Prefeitura faça o
aluguel do imóvel.
No decorrer do encontro, outros
pontos importantes foram definidos,
como o local onde será instalada a academia ao ar livre, a reforma da quadra
e da creche do bairro. O vereador Alysson Gugu destacou que “a Prefeitura
Itinerante tem conseguido solucionar
os principais problemas dos bairros,
como a reforma de creches e escolas,
além de ouvir a população”.
Ao final da reunião, Júlio Pimenta
agradeceu a participação e o acolhimento de todos os presentes e informou que o
distrito de Rodrigo Silva será o próximo
local a ser atendido pelo projeto. “Mais
uma reunião produtiva da Prefeitura Itinerante em que pudemos contar com a
presença massiva da comunidade. Com
o apoio do vice-prefeito e de todos os
secretários tivemos a oportunidade de
definir ações prioritárias para o bairro. O
próximo local a ser atendido agora será
o distrito de Rodrigo Silva, onde estaremos nesta quinta-feira (26) para uma
reunião com a comunidade”, ressaltou.

Casa de Apoio a pacientes marianenses
é inaugurada em Belo Horizonte
Pedro Ferreira

Pedro Ferreira
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Feira de Adoção no espaço da
Cooperouro dá oportunidade
para os "bichinhos" ganharem
um lar.
PÁG. 5

"Esse é o legado que queremos
deixar, um ambiente que o morador
de Mariana possa chamar de seu e
que, tenho certeza, irá acolher nossa
população". Foi com essas palavras
de orgulho que o prefeito de Mariana Duarte Júnior inaugurou, na manhã desta quarta-feira, 24, a Casa de
Apoio em Belo Horizonte. O espaço
da Prefeitura de Mariana irá acolher
os marianenses que são diariamente
atendidos pelo Tratamento Fora de
Domicílio (TFD), na capital.
Localizada próximo à área hospitalar, a casa possui capacidade para
receber até 78 pessoas. Além de qua-

tro refeições ao dia, o local conta com
dormitórios amplos e área de recepção. De acordo com o secretário de
saúde, Danilo Brito, toda a estrutura
do ambiente é pensada para atender
centenas de pacientes e familiares
que diariamente precisam se deslocar
à capital mineira. “Nos preocupamos
com as famílias que se deslocam para Belo Horizonte e muitas vezes elas
não têm onde se abrigar, ou até mesmo precisam aguardar a consulta que
está marcada para mais tarde”, disse o
secretário.
A ação foi recebida com comemoração pelo vigilante Luiz Henri-

que Corrêa. O morador do bairro São
Gonçalo passará por uma retinografia
em Belo Horizonte e será o primeiro
marianense a passar a noite na Casa.
"Esse centro de apoio veio em uma
boa hora e tem capacidade de ir sempre melhorando. Vai ser muito bom
para quem não tem condições, não
tem família por aqui e vai poder receber toda atenção", reforçou Luiz.
A Casa de Apoio fica na Rua Manaus, 445, ao lado da Cotemig, no
bairro Santa Efigênia em Belo Horizonte. Para informações sobre o TFD
da Prefeitura de Mariana ligue 35541658 ou 3557-9709.
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PROCLAMAS DE CASAMENTO
CARTÓRIO 2º SUBDISTRITO
DE OURO PRETO - MG , Antônio
Dias (Antigo Cartório da Rua Nova).
Telefax: (31)3552-2508. Oficial: Bel.
Cássio Luiz de Lima - R. Barão de Camargos,126, Centro, Sala 09 - Piso 02.
Faz saber que pretendem casar:
RÔMULO ALVES DOS SANTOS,
brasileiro, solteiro, engenheiro metalúrgico, natural de Mariana/MG,
nascido a 25/04/81, filho de Salvador
Gentil dos Santos e Eliane Alves dos
Santos e EDILAINE GLAUCIANE
XAVIER DE SOUZA, brasileira, solteira, atendente, natural de Ouro Perto/
MG, nascida a 01/01/86, filha de Moacir de Souza e Delciana Xavier; Ambos
residentes neste subdistrito;
EDUARDO JOSÉ GOMES, brasileiro, solteiro, motoboy, natural de
Ouro Preto/MG, nascido a 11/12/96,
filho de José Calazans Gomes e Maria
Carmem da Silva Gomes e DANIELE
DAS GRAÇAS MENDES, brasileira,
solteira, auxiliar de saúde bucal, natural
de Ouro Preto/MG, nascida a 04/06/98,
filha de José Gonçalves Mendes e Vanda Maria Loredo Mendes; Ambos residentes neste subdistrito;
MAYCON DOUGLAS DE MORAES, brasileiro, solteiro, mecânico

89,3 FM

de equipamentos, natural de Ouro
Preto/MG, nascido a 25/06/91, filho
de Gentil Pedro de Moraes Filho e
Nerce Maria Fernandes de Moraes e
DÉBORAH HELEN GOMES DE
AGUIAR, brasileira, solteira, estudante, natural de Curvelo/MG, nascida
a 10/11/95, filha de Paulo César de
Aguiar e Lenice Marta Gomes; Ambos
residentes neste subdistrito.
Apresentaram todos os documentos exigidos pelo art. 1525 do
CCB. Se alguém souber de algum
impedimento oponha-o legalmente.
Ouro Preto, 25 de julho de 2019.
(a)Cássio Luiz de Lima
Oficial Titular

PROVÍNCIA
SOCIAL
98,7 FM
Nova onda, sintonize agora

A Rádio de Ouro Preto
(31)
(31)

3551.4330
3551.3189

www.provinciafm.com.br

Ao vivo na rede!

Ouro Preto

do

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

Virgílio

HDTV É ISSO!
Todos os pacotes em
promoção. Consulte os
preços promocionais!!!
CONSULTE NOSSAS CONDIÇÕES

Consertamos TV's, controles remotos e vendemos controles novos

3551-6208

3551-6215

R. Inconfidentes, 334 - Barra - OURO PRETO

Ouça a Rádio

Ouça pela Internet

www.sideralfm.com.br
Sempre com uma
programação
Mhz
especial para você!

98,7

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

Nylton
Gomes
Batista
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CARTA AOS TEMPOS

Trapalhada tupiniquim
A mais popular diversão, para quem prefere o sofá antes de
se recolher para o sono de cada noite, é a telenovela, ainda que
muitos torçam o nariz, preconceituosamente, rotulando-a como
coisa de mulher. Na verdade, alguns homens criticam mas não
dispensam olhadas furtivas. A telenovela é parte da cultura brasileira, praticamente desde que descoberto o meio eletrônico de
transmissão do som. Com o rádio, o povo se ligou às radionovelas.
Aqui, “o povo” é modo de dizer, pois o rádio foi, durante muitos
anos, privilégio dos mais aquinhoados, não sendo acessível a todos, como hoje o são quaisquer das tralhas eletrônicas lançadas
no mercado. O proprietário do rádio receptor era obrigado a tê-lo
registrado nos Correios e Telégrafos e pagar uma taxa, anualmente. Veja-se que era um aparelho importante; no início, um grande
trambolho, geralmente instalado na sala, reduzindo-se de tamanho com o passar dos anos. Quem o possuía recebia, à noite,
pessoas de seu círculo, para ouvir programas radiofônicos, especialmente as novelas. Dentre estas, creio que a de maior sucesso
foi “O Direito de Nascer”, ainda nos anos cinquenta, que acabou
por empurrar o rádio para a popularização, de fato.
Quando veio a televisão e, com ela, a telenovela, esta ganhou
um público já formado pelo rádio. Como já dito, a grande maioria já
ouviu ou viu e vê novela. Se assim não fosse, os canais de televisão não a explorariam a peso de ouro no mercado publicitário. Outro dado a comprovar sua popularidade é o fato de, praticamente,
todos os canais abertos exibirem novelas. Falem o que quiserem
contra elas, mas as telenovelas continuam sendo o grande filão da
televisão. Não se trata aqui da qualidade do produto, do bem ou
do mal que pode causar, porém do poder que tem a telenovela de
influenciar! Também eu já fui noveleiro e deixei de ser, unicamente, por ser viciante. Não gosto que algo me prenda – e a telenovela
enclausura enquanto dura – por isso deixei de segui-las. Não tenho nenhum preconceito contra elas, mesmo porque para quem
escreve, produz textos, ainda que não do gênero, a telenovela
pode ser um exercício, um campo de exploração ou fonte de inspiração. Eu acompanhava a trama e, ao mesmo tempo, divertia-me
em paralelo, procurando antever falas dos personagens, cenas e
situações do enredo. Para mim, o único problema é a dependência, levando o seguidor à desatenção para com outros assuntos,
até negligência em relação a questões mais sérias.
O que leva à abordagem desse assunto, no momento, é estreia da novela “Ouro Verde”, produção portuguesa levada ao ar,
em Portugal, em 2017 e que, agora, chega ao Brasil. Segundo a
publicidade em torno do atual lançamento, além de contar com a
participação de atores brasileiros, tem cenas rodadas no Brasil,
para onde o personagem emigrou, depois de escapar de um massacre que vitimou toda sua família. Mas, não se cuida de contar a
história, pois, para isso, a novela já está no Brasil; basta segui-la.
Entretanto, há um detalhe, na apresentação brasileira da novela, que merece comentário. Como envolve atores portugueses
e brasileiros, entendeu a direção do canal transmissor que, no Brasil, não se ouvirá o “sotaque” português, porque se cuidou de unificar as falas de cá e de lá, mediante dublagem da fala lusitana. Ao
mencionar sotaque português já se feriu a suscetibilidade lusitana.
Os portugueses alegam, com razão, que eles não falam com sotaque; outros povos lusófonos, sim, especialmente o povo brasileiro.
Os portugueses são os pais da língua e é em Portugal que se fala
a língua resultante da original. Demais países de fala portuguesa
são os que falam diferente, ou seja, com sotaque. Contudo, na
minha opinião, a falta mais grave está na própria dublagem, sob
a argumentação de assim a novela ser compreendida pelos brasileiros. Não se sabe se há algum acordo nesses casos, mas de
qualquer forma creio ser uma descortesia para com o povo português essa dublagem, pois a estrutura da língua é uma só. O que
há é diferença de pronúncia e do significado de alguns vocábulos,
nada mais; e o povo brasileiro não é burro! A prevalecer esse argumento, as novelas gravadas em São Paulo deveriam ser dubladas
para que cada região brasileira, onde o modo de falar e parte do
vocabulário diferem dos de São Paulo.
A dublagem da fala lusitana, além da descortesia com os pais
da língua, tira dos brasileiros a oportunidade de apreciar aquele
modo de falar e de corrigir certos vícios, como o gerundismo, essa
praga introduzida pelos serviços de telemarketing. Ainda está em
tempo de a emissora corrigir esse tremendo equívoco. Se corrigido, talvez até eu siga a “Ouro Verde”.

Fundador: D. J. Rendeiro de Noronha
Diretora-Presidente e Editora Principal:
Paula Karacy Saliba Silva (MTB 14553/MG)
Redator: Paulo Felipe Noronha
Reportagem: Michelle Borges Pereira
(MTB 15091/MG)
Contábil: Camêllo Contabilidade Ltda.
Publicitário: Roberto Lourenço
Colaboradores: Nylton Gomes Batista,
Élson Cruz, Priscilla Porto, Valdete Braga,
João de Carvalho, Rodolfo Koeppel,
Neto Medeiros e Josilaine Costa.
Circulação semanal e gratuita:
Ouro Preto, Itabirito, Mariana
e respectivos distritos
Redação e Administração:
R. Tombadouro 502, Cachoeira do Campo
(CEP 35410-000) Ouro Preto/MG
Tele/fax: (31) 3553-1699
e-mail: oliberalinconfidentes@gmail.com
jornaloliberal@msn.com

Site: www.jornaloliberal.net
Composição e Arte Final:
Saliba & Rendeiro de Noronha Ltda.
CNPJ: 26.101.279/0001-93
Impressão: Sempre Editora Ltda.,
Av. Babita Camargos, 1645 - Cidade
Industrial, Contagem/MG
Tiragem desta Edição:
8 mil exemplares
Periodicidade: semanal
Registro Sindical:
Sindijori nº134
Os pontos de vista em artigos
assinados e/ou publicitários não
refletem necessariamente a opinião
deste jornal, e são de inteira
responsabilidade dos seus signatários.
A reprodução total ou parcial é
permitida, desde que citada a fonte.

3
*Antonio Tuccílio

Previdência: reforma corta pensão por
morte pela metade e prejudica os cônjuges
O texto da reforma da Previdência Social está em apreciação
no Congresso e há risco de ser
aprovado com diversos pontos
controversos. Um deles trata da
pensão por morte.
Se aprovada a nova Previdência, a pensão por morte será reduzida. Hoje, ela é de 100% para
segurados do INSS, respeitando o
teto de R$ 5.839,45. Para os servidores públicos, além deste percentual, o segurado recebe 70% da
parcela que superar o teto. Com as
mudanças, o valor parte de apenas
50%, aumentando em 10% para
cada dependente, o que por si só
não faz sentido algum, pois idosos
raramente têm filhos menores de
idade.
Pense no seguinte caso: o segurado idoso recebe R$ 2 mil de
aposentadoria. Ele morre, deixan-

do viúva, também idosa. Ela não
tem filhos até 18 anos que lhe
proporcione acréscimo de míseros 10% na pensão. Ou seja, ela
passará a receber apenas metade.
Com esse valor, ela precisará pagar alimentação, contas básicas
(água, luz, telefone, gás) além do
convênio médico, que costuma ser
o item mais caro nos gastos dos
idosos.
Outro ponto crítico diz respeito ao acúmulo de pensões. Após
a reforma, não será mais permitido acumular pensão por morte e
aposentadoria de forma integral.
Será mantido o benefício de maior
valor, e o outro será limitado a determinado percentual, conforme a
soma dos valores. Quanto maior
a soma dos benefícios maior será este limite: 80% até 1 salário
mínimo; 60% entre 1 e 2 salários

mínimos; 40% entre 2 e 3 salários
mínimos; 20% entre 3 e 4 salários
mínimos; E zero acima de 4 salários mínimos.
Pensão e aposentadoria são direitos distintos, de acordo com os
artigos 226 e 227 da Constituição
Federal. Na ânsia por economizar,
a equipe do ministro Paulo Guedes
se esquece de considerar a lei fundamental e suprema do Brasil.
Além disso, a equipe econômica não leva em conta, como já
é de costume, os aspectos sociais
envolvidos. De que vale uma reforma da Previdência que supostamente visa o equilíbrio fiscal se
esta influencia diretamente para
que idosos passem por problemas
financeiros, logo quando mais precisam estar amparados? *Presidente da Confederação Nacional
dos Servidores Públicos (CNSP)

Neste período de seca, economize água!
Se você ou alguém do seu círculo familiar,
de amizades ou do trabalho tem problemas com o consumo da bebida alcoólica
e manifesta ou manifestou o desejo de
parar de beber, nós podemos ajudá-lo(s).

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

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

O Serviço Municipal de
Água e Esgoto de Ouro Preto
(SEMAE-OP) informa a toda população ouro-pretana que o longo
período de estiagem já tem comprometido significativamente o
fornecimento de água em vários
bairros. Todos os reservatórios
estão com nível de água muito
abaixo do normal. Por isso,
é muito importante que todos
reduzam o consumo de água e
adotem medidas simples de economia para evitar o desperdício,
tais como:
-Fechar a torneira ao escovar
os dentes, lavar vasilhas ou se
barbear;
-Usar a vassoura para varrer
o chão e não
água da mangueira;
-Verificar e
consertar sempre pequenos
vazamentos
em torneiras,
encanamentos e
registros de sua
casa;
-Evitar apertar a descarga
por muito tempo;
-E, principalmente, não
deixar a caixa
d’água sem boia.
Lembrando
que com a chegada da concessão do serviço
de água e esgoto,
haverá um grande investimento
financeiro no
saneamento básico da cidade.
Isso possibilitará
a captação de
novas nascentes,
a ampliação dos
reservatórios de
água e a melhoria do tratamento
da água distribuída a toda população.
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Entrega do Prêmio Otimiza
2019 já tem data definida

Ouro Preto recebe
novamente o
Desafio Brou de Trail
Run e Mountain Bike
Ouro Preto recebe entre os dias 2 e 4 de agosto o Desafio Brou
de Trail Run e Mountain Bike, um dos maiores eventos outdoor do
Brasil. Os principais atletas nas modalidades estarão presentes nas
competições. A arena da prova será no novo centro de convenções
da cidade – o Espaço de Eventos “Fábrica de Tecidos Ouropretana”, o qual será inaugurado no mesmo final de semana desse
grande acontecimento, que já conta com mais de 1500 inscritos.
O evento começa na sexta-feira à tarde com lojas abertas, variedades de gastronomia e espaço para as crianças, além de shows
durante todo o evento.
As competições serão nas modalidades de corrida a pé em trilhas com distâncias de 5km, 13km e 19km. No sábado, é a vez do
Mountain Bike, com percursos de 62Km (completo), 45km (reduzido) e 15km (cicloturismo). As provas serão na região do Parque
Estadual do Itacolomi.
A Prefeitura de Ouro Preto, em parceria com o Desafio Brou,
disponibilizou as inscrições de forma gratuita para os 5 melhores
colocados de cada categoria no Xterra, totalizando 45 atletas. Uma
forma de valorizar os vencedores da competição anterior.
Confira o cronograma do evento:
Sexta Feira - 02 de agosto
16h às 20h - Entrega de Kits na Arena Desafio Brou; 20h às
22h - Show de música - Banda Megaphone; 22h30 - Fechamento
da Arena Desafio Brou.
Sábado - 03 de agosto
08h - Abertura da Arena; 08h às 18h - Entrega de Kits na Arena
Desafio Brou; 09h - Saída do Cicloturismo; 12h - Chegada do Cicloturismo; 11h30 às 13h30 - Show de música; 13h30 - Briefing Largada Kids; 13h34 - Largada Trail Kids; 14h - Largada Trail Run 13k e
19k; 14h10 - Largada Trail Run 4,5k; 15h às 17h - Show de música
- Banda Bernardo Avelino; 17h - Premiação Trail Run; 18h30 - Short
Track Mountain Bike; 19h - Premiação Short Track; 20h às 22h Show de Música - Banda Felipe Menezes; 22h30 - Fechamento
Arena Desafio Brou.
Domingo - 04 de agosto
06h - Abertura da Arena; 06h às 08h - Entrega de Kits na Arena
Desafio Brou; 08h45 - Briefing Largada; 08h55 - Cerimonial; 09h
- Largada Desafio Brou Mountain Bike Percursos Completo e Reduzido; 09h25 - Briefing Largada Kids; 09h30 - Largada Kids; 10h às
12h - Show de Música - Banda Os Traias; 12h - Começo chegada
dos atletas; 14h - Premiação Mountain bike; 17h - Encerramento
Desafio Brou Mountain Bike 2019.

Prefeitura e Desafio Brou disponibilizaram inscrições
gratuitas para diversos atletas ouro-pretanos

Faltam poucos dias para grande premiação do Otimiza 2019.
O evento, com data marcada para
acontecer no dia 31 de julho, às
8h30, no Insper, em São Paulo,
reunirá prefeitos, secretários e representantes dos dez municípios
que concorrem ao prêmio, além
de outros convidados. Na ocasião,
também será debatido os principais desafios enfrentados pelas
prefeituras e quais os caminhos
para a melhoria do cenário atual.
Ouro Preto está entre os dez
finalistas do prêmio Otimiza 2019.
Isso porque a administração municipal tem trabalhado para superar sua dependência em relação à
mineração por meio da gestão responsável dos tributos municipais,
como IPTU, o ITBI e a Dívida
Ativa. Este importante trabalho é

desempenhado por uma equipe de
servidores da Secretaria da Fazenda da Prefeitura, lotados na Gerência da Receita Municipal, que com
dedicação, seriedade e comprometimento contribuíram para que
Ouro Preto melhorasse sua gestão
tributária e pudesse estar entre os
finalistas.
Para Maria Geralda Freitas, que é servidora de carreira e
Gerente da Receita Municipal,
“quando se trabalha em conjunto
e com bons gestores, é possível
devolver boas práticas na administração dos tributos, e esse trabalho
passa a refletir positivamente no
desenvolvimento da cidade”.
O Prêmio Otimiza tem a intenção de prestigiar os projetos que
tenham gerado impactos nas receitas, nos processos, nas pessoas,

nos contribuintes ou na cultura
organizacional e que foram baseados em sugestões do Otimiza, ferramenta online e gratuita do Meu
Município.
Para concorrer à premiação,
Huaman Xavier Pinto Coelho,
secretário de Fazenda de Ouro
Preto, enviou o projeto de inscrição indicando as práticas de boas
gestões desempenhadas pelo município, o qual foi aceito e agora é
o único município mineiro entre
os finalistas.
Junto com Ouro Preto, municípios como Serra Talhada-PE e
Bento Gonçalves-RS fazem parte
dos dez finalistas do Prêmio Otimiza. O primeiro colocado ganhará uma viagem internacional para
conhecer mais sobre inovação no
setor público.

ARSEOP é aprovada na
Câmara dos Vereadores
O Projeto de Lei nº 132/2018,
o qual trata da criação da Agência
Reguladora de Serviços Públicos
Concedidos do Município de Ouro Preto – ARSEOP, foi aprovado
e agora a regulação dos serviços
serão tratados por um órgão próprio que ficará por conta da fiscalização das atividades fornecidas no
Município.
Com o surgimento das Leis nº
11.079 de 2004 e 11.445, de 5 de
janeiro de 2007, houve uma mudança nas formas de prestação de
serviços públicos municipais, dando ênfase na parte de sua fiscalização. A Prefeitura de Ouro Preto saiu

à frente de mais de 60% dos outros
municípios brasileiros criando um
Plano de Parcerias e Concessões e
aprovando a Lei da Política Municipal de Saneamento Básico, bem
como o Plano Municipal Integrado
de Saneamento Básico. Para atender completamente à Lei, restava
somente a criação da agência reguladora deste serviço.
A ARSEOP terá o objetivo de
fiscalizar e regular os serviços públicos concedidos do Município,
fazendo com que sua municipalidade supra da forma mais adequada
às necessidades da população.
Por ser uma agência municipal

estará mais próxima ao cidadão na
solução de possíveis problema surgidos pela execução dos serviços
pelas concessionárias e também
mais próximo ao poder público.
Além disso, será criada também
uma Ouvidoria, sendo um canal
de atendimento direto ao cidadão,
que poderá apresentar queixas, denúncias ou qualquer outro tipo de
manifestação.
As receitas da agência serão pagas por meio da cobrança de 1% sobre o valor faturado de cada concessionária, fazendo com que a agência
seja autossuficiente e que essa cobrança não seja para a população.

Cooperativa de Agropecuária de
Ouro Preto trabalha em prol dos
agricultores familiares da cidade
Em trabalho conjunto com a
Secretaria de Agropecuária e parceiros, a cooperativa quer produzir
o suficiente para que 100% das
compras do município sejam realizadas de agricultores familiares.
A Cooperativa de Agropecuária
de Ouro Preto está trabalhando em
prol do bem estar dos agricultores
da cidade. Coordenada pelo também presidente do Sindicato dos
Trabalhadores Rurais de Ouro Preto, Toninho, com apoio da Secretaria de Agropecuária e da Empresa
de Assistência Técnica e Extensão
Rural do Estado de Minas Gerais,
EMATER, a cooperativa tem como objetivo aumentar a produção e
venda dos produtos de agricultores
familiares da cidade e distritos.
O assessor especial de Agropecuária, Gabriel Corrêa, explica que
o município já compra dos produtores rurais da cidade o equivalente a 30% dos produtos destinados à
alimentação das escolas. Segundo
ele, o objetivo é aumentar esse número e chegar a 100%, mas para
isso, é necessário o aumento de
cooperados.

Ane Souz

Cooperados se reúnem com representantes da
Secretaria de Agropecuária

A cooperativa teve início com
22 cooperados e atualmente, possui 27. Para ser um cooperado é
preciso que o agricultor possua
a Declaração de Aptidão ao Produtor, DAP, que é fornecida pela
Emater após a avaliação de especialistas. Como forma de contribuir para a produção dos trabalhadores, a empresa está realizando
também a compra compartilhada

de adubo, a preço de custo, em
negociação direta com as fábricas.
Toninho reforça a importância
da união com o Sindicato, Secretaria de Agropecuária e Emater
para que a Cooperativa continue
crescendo. “O nosso trabalho é
sério e contínuo. A gente tem que
ter união para que tudo funcione,
é bom para o trabalhador e para o
município”.

Mais uma temporada
de concertos na
comemoração dos
249 anos da Casa da
Ópera de Ouro Preto

Na próxima sexta-feira, 26 de julho, começa a segunda etapa do projeto
‘Concertos na Casa da Ópera’, que prevê, até outubro, uma atração mensal
com importantes nomes da música erudita e outros estilos.
O projeto é comemorativo dos 249 anos do mais antigo teatro em funcionamento nas Américas, e estreou em junho com uma apresentação de
Sylvia Klein e Wagner Sander.
Agora, o mesmo projeto traz para Ouro Preto o espetáculo Lumia, da
pianista Joana Boechat e do performático artista visual Henrique Roscoe,
especialista em arte conceitual, que cria uma interação entre o estilo erudito
com estruturas musicais modernas e imagens, a chamada Visual Music.
As próximas atrações serão: Quarteto Guignard (31/08); Chico Lobo, Márcio Malard e Paulo Sérgio Santos (3 Brasis, 28/09) e Vitor Araujo
(26/10). A temporada de Concertos na Casa da Ópera é uma realização do
grupo UN Music, em parceria com a Holofote Cultural, e conta com recursos da Lei Estadual de Incentivo à Cultura de Minas Gerais. Conta também
com o patrocínio da Oi e o apoio cultural da Prefeitura Municipal de Ouro
Preto. O produtor Barral Lima, da UN Music, reafirma, com este projeto,
uma linha de trabalho que prioriza proporcionar às pessoas acesso a um amplo e diversificado cardápio de músicas de qualidade, sobretudo, aos moradores de Ouro Preto. Foi ele o responsável pelos festivais ‘Hiphop.doc’ e o
‘Todos os Sons’, além de vários outros projetos que trouxeram recentemente
à cidade grandes nomes da música nacional: “Ouro Preto é uma cidade que
inspira a Arte, inspira a música, e inspira a gente a continuar na resistência
pela Cultura no Brasil”. Já o produtor Gilson Fernandes, da Holofote Cultural, considera o ambiente da Casa da Ópera ideal para experimentos intensos
no campo musical, dada a sua importância do espaço no cenário artístico
nacional: “A programação conta com músicos de altíssimo nível e o projeto
se estenderá até o mês de outubro, sem cobrança de ingressos”.
Uma vez que todas as apresentações são gratuitas, mediante retirada antecipada de senhas, na portaria do teatro, o secretário municipal de Cultura
e Patrimônio, Zaqueu Astoni, alerta a população para a importância de se
programar para não perder a oportunidade de participar destes momentos
únicos na Casa da Ópera: “o objetivo da série de concertos comemorativos
é privilegiar a população de Ouro Preto”, disse o secretário.
O espetáculo Lumia, com Joana Boechat e Henrique Roscoe, acontece
nessa sexta-feira, hoje, 26 de julho, às 19h30, na Casa da Ópera de Ouro Preto (Rua Brigadeiro Musqueira, 104, Ouro Preto - MG). A entrada é franca e
a classificação livre.
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PANORAMA

A

Associação Ouropretana de Proteção Animal (AOPA) realiza no sábado (27), no estacionamento da Cooperouro, o 71º evento de adoção
animal, de 9h às 14h. Estarão disponíveis para adoção responsável cães
adultos e filhotes, todos castrados, vacinados, vermifugados e com micro
chip de identificação. Os interessados devem levar documento de identidade, CPF e comprovante de residência. Além disso, o candidato passará
por uma entrevista com a equipe da ONG. Tendo a adoção concretizada,
um termo de responsabilidade é assinado. Apenas maiores de 18 anos podem fazer a adoção. Juntamente ao evento de adoção animal, haverá distribuição de amostras de ração, brindes diversos, algodão doce e pipoca para
as crianças. A iniciativa é da Distribuidora Ipiranga, fornecedora, dentre
outros produtos, das marcas Pedigree e Whiskas para a Cooperouro.

O

atleta do Instituto Trampolim de Ouro Preto, Kauã Maia Quites de
Oliveira, de 10 anos, vai disputar seu primeiro campeonato internacional. O atleta foi classificado na etapa nacional, que aconteceu em Ouro
Preto, no mês de junho, nos aparelhos Duplo Mini e Trampolim. Para poder participar da competição internacional, que acontece em setembro, em
Paipa, na Colômbia, seus pais promovem uma rifa solidária, no valor de
R$100, para ajudar com os custos da viagem. O prêmio, uma TV de 32 polegadas, será sorteado no dia 25 de agosto, ao final da prova Trail Run, em
Lavras Novas. Informações pelo telefone: (31) 99666-4345 com Leandro.

N

este final de semana, a comunidade da Chapada, subdistrito de
Lavras Novas, celebra a padroeira
da localidade, Nossa Senhora Santana e também do santo São Joaquim.
A programação religiosa começa
na sexta-feira (24) com missa na
capela, às 18h e, em seguida, uma
carreata até a casa dos festeiros, que
neste ano são de Lavras Novas. No
sábado (25) e domingo (26), seguem
a programação religiosa e os festejos
populares tradicionais da Chapada.

Parabéns à Dona Marlene Gallisa, que completou, no dia 21
de julho, seus 87 anos bem
vividos, ao lado dos filhos:
Francisco, José, Rubens, Júnior
e Ana Gallisa. Muitos amigos
e familiares compareceram ao
almoço oferecido pela família,
na Rua Alvarenga, bairro Cabeças, em Ouro Preto. Durante a
comemoração, Dona Marlene
agradeceu, emocionada, a Deus
por ter chegado a esta idade tão
especial. Os agradecimentos
foram estendidos aos amigos
que estiveram presente em sua
residência para cumprimentá-la
pela grande data. “Parabéns,
Dona Marlene Gallisa!”

O

grupo de teatro de São José
dos Lopes apresenta em Ouro
Preto no próximo sábado, dia 27, o
espetáculo “A História do Amor de
Romeu e Julieta”, de Ariano Suassuna, com direção de Joelson Gomes. A peça será apresentada ao ar
livre, com entrada franca, às oito da
noite, em frente à Igreja São Francisco de Assis.
Felipe Barboza

O

Grupo Espírita Evangelho de
Cristo promove o quinto Chá
com Arte no dia 18 de agosto. O
evento acontece no buffet Sabor e
Arte, em Saramenha, e tem como
objetivo arrecadar recursos para os
trabalhos assistenciais do grupo.
Os ingressos podem ser adquiridos pelo valor de 20 reais mais um
quilo de alimento não perecível. Ingressos e informações com a Tida
pelos telefones: (31)3551-4539 ou
(31)99197-9085.

A

s inscrições para o processo seletivo do Curso Técnico em Conservação e Restauro da Fundação de Arte de Ouro Preto (Faop) foram
prorrogadas para o dia 12 de agosto. São ofertadas 36 vagas, sendo 18 para
o período da manhã e 18 para o turno da noite, com ingresso no segundo
semestre de 2019. O edital completo, a portaria para concessão de bolsas
e o formulário de inscrição estão disponíveis no site: www.faop.mg.gov.
br. Outras informações pelo telefone 3551-2014 - ramal 234 - ou e-mail:
nucleoderestauracao@faop.mg.gov.br.
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Festival de Inverno de Ouro Preto, Mariana e João
Monlevade fortalece relação da UFOP com a comunidade

De 6 a 21 de julho, foram mais de 250 atividades, entre oficinas, debates, espetáculos, exposições, mostras de filmes, concertos e shows
Durante 16 dias do mês de julho, Ouro Preto, Mariana e João
Monlevade respiraram e viveram
a arte e a cultura com a 52ª edição
do Festival de Inverno. Foram mais
de 250 atrações e eventos realizados nas três cidades e em alguns
de seus distritos, marcando uma
aproximação mais intensa e efetiva
da Universidade Federal de Ouro
Preto (UFOP) com a população
dos locais onde atua. A programação contou com oficinas, debates,
espetáculos, exposições, mostras
de filmes, concertos e shows.
Dois destaques importantes na
proposta de descentralização do
evento foram a Caravana Festival,
com um total de 68 ações em diversos distritos e bairros, e a Potência
da Periferia, com 53 atividades no
bairro ouro-pretano Padre Faria.
Cavalhadas de Amarantina
Em 2019, o Festival de Inverno
teve como tema central “Diálogos
com os sertões das Gerais”, com
objetivo de provocar diálogos com
os sertões das Gerais e evidenciar o
modo de vida tropeiro e sertanejo.
Realiza, assim, uma homenagem
às Cavalhadas de Amarantina (distrito ouro-pretano). Trata-se de uma
tradição de origem portuguesa que
representa a luta entre mouros e
cristãos, que, em Amarantina, são

registradas como patrimônio cultural ouro-pretano desde 2011 e acontecem todo mês de setembro.
O evento também celebrou os
50 anos de fundação da UFOP, responsável por sua organização des-

A segunda edição do festival “Potência da Periferia” encerrou suas
atrações no sábado (20) com um grande show de Rap no bairro Padre Faria, em Ouro Preto. A programação contou com a apresentação do rapper belorizontino Fabrício FBC, do Canela di Cachorro
Crew (Mariana/Ipatinga) Beto Criolo (SP) e vários artistas locais. Ainda durante o evento aconteceu o lançamento da Banca de rap ouro-pretana ContrAçoite, formada pelos rappers RapNato, Formação
Guerrilha, JR e pelo DJ Gleison Barra. O festival é uma parceria entre
o ativista social Douglas Aparecido, o rapper Filipe “Bônus”, a Associação de moradores do bairro Padre Faria e o Festival de Inverno.

O

de 2004. O Festival de Inverno de
Ouro Preto, Mariana e João Monlevade 2019 é uma realização da
UFOP, em parceria com a Fundação Gorceix e as prefeituras locais e
conta com o patrocínio da Vale.

Núcleo de Apoio à Vida de Ouro Preto (NAVIOP) promove a 1ª
Noite do Flashback, no sábado (3), a partir das 21h, no OPTC,
em Ouro Preto. O evento vai contar com a presença de DJ’s e um repertório com músicas dos anos 70,
80 e 90. Os ingressos avulsos podem ser adquiridos por R$ 15 com
os integrantes do Naviop e na lan
house INFOEASY. Já para reservas de mesas, basta entrar em contato pelo whatsApp:98683-5104.
Todo recurso arrecadado será destinado para a manutenção do NAVIOP, que é mantenedor do Como
Vai Você (CVV) de Ouro Preto e
vem desenvolvendo trabalho de
apoio emocional e prevenção ao
suicídio na cidade.
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3ª edição da Terça Gerencial abordará
Atletas marianenses
"Empreendedorismo e Inovação"
participam da Copa
das Escolas Oficiais do
América Futebol Clube

Os alunos da Escola Oficial do América Futebol Clube de Mariana participaram, entre os dias 17 a 20 de junho, da Copa das Escolas Oficiais do América.
O campeonato foi realizado na cidade Pará de Minas - MG e contou com aproximadamente 1200 participantes.
A escola de Mariana competiu com as equipes masculinas sub-13 e sub-15
e feminina acima de 14 anos, as duas últimas levaram a medalha de prata para
casa. Segundo Helder Santos, coordenador da Escola do América de Mariana,
os jogos foram fundamentais para interação social e para a prática dos jovens
atletas. “Estes resultados comprovam que nossos alunos estão no caminho certo e que este projeto vem validando a sua eficiência no direcionamento destas
crianças, tanto na prática esportiva como na formação de cidadãos de bem”,
destacou.
O projeto - A iniciativa da Escola Oficial do América Futebol Clube de
Mariana é da Salum Construções Ltda, empresa responsável pelas obras do
Eixo 1 nas barragens de Fundão e Nova Santarém. O projeto, que foi inaugurado em agosto de 2018, oferece aulas gratuitas para cerca de 150 crianças
e adolescentes, entre 7 e 14 anos, e é uma oportunidade para aqueles que
alimentam o sonho de serem jogadores profissionais. Os atletas são treinados por profissionais capacitados com base na metodologia do América nos
campos do Guarany e do Olimpic.

O tradicional encontro de empresários e profissionais marianenses receberá o empreendedor e
engenheiro civil Alexandre Loureiro. O evento, realizado toda última
terça-feira do mês, ocorrerá na próxima terça, 30 de julho, às 19h, no
Centro de Convenções. A entrada é
gratuita.
Alexandre empreendeu por 25
anos no ramo da construção civil.
O marianense levará àqueles que
desejam inovar e se destacar no
mundo dos negócios e possibilidades para atingir o sucesso almejado.
"O assunto desta Terça complementa as anteriores - "Superando
Crença Limitantes: A Atitude que
Transforma" e "Gestão de Carreira
em Tempos de Crise" -. Já falamos
sobre o profissional como individuo, o cenário atual do mercado de
trabalho e, agora, as possibilidades
de reinvenção daqueles que o com-

põe. O objetivo é expor caminhos
que auxiliem na construção de empreendimentos e empreendedores de
sucesso", comentou. O engenheiro é
especializado em Administração Pública pela Fundação Armando Alvares Penteado (faap) e tem MBA em
Markenting e Coaching para Negócios Ibmec. Atualmente, Alexandre
se dedica, exclusivamente, às atividades de "coach de Negócios".
O secretário interino de Desenvolvimento Econômico, Edernon
Marcos, ressaltou a importância
desta edição da Terça Gerencial para
aqueles que desejam se destacar no
mercado de trabalho. "O Alexandre
vai expor para a comunidade possibilidades que auxiliam no desenvolvimento e na manutenção de ideias
empreendedoras! Serão falas que
darão mais segurança àqueles que
desejam investir em novas ideias de
negócios", pontuou.

O idealizador da Terça Gerencial, Júlio César Vasconcelos,
complementa a fala do secretário
ao ressaltar a necessidade do tema
"Empreendedorismo Inovação". "À
medida que se inova e empreende,
você tem acesso a novas oportunidades no mercado de trabalho.
Elas ajudam no desenvolvimento
econômico da cidade", comentou.
Júlio ainda destacou que empreender é uma das formas mais sábias de
minimizar a dependência financeira
que o município tem de mineração.
O evento - É uma ação da Prefeitura de Mariana realizada por
meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico que tem como
objetivo investir na capacitação e no
desenvolvimento de micros, pequenas e médias empresas marianenses,
além de profissionais da cidade que
desejem se destacar no mercado de
trabalho.

Escolas de Artes e Ofícios Tradicionais
será inaugurada no mês de agosto

A Prefeitura de Mariana e a Escola de Artes e Ofícios Tradicionais de Mariana convida para a cerimônia de
abertura de suas atividades didáticas. O evento acontece no dia 6 de agosto, às 18h, no espaço dedicado aos cursos,
localizado na Rua Cônego Amando, 278, na Chácara.
A Escola de Artes e Ofícios Tradicionais é um projeto com duração prevista para três anos, sendo que cada
curso terá duração de um semestre. O objetivo é promover a preservação do patrimônio material e imaterial
por meio da capacitação de jovens em ofícios ligados à construção civil, atendendo à demanda por serviços de
restauração e construção do entorno e à necessidade de geração de renda de parte da população. Cada curso terá
duração de um semestre. São ofertadas 100 vagas em cinco áreas de qualificação: Alvenarias (taipa, adobe e pau a
pique), Carpintaria, Ferragem (forja artística e ferragem), Cantaria (pedra) e Pinturas especiais (cal, óleo, estêncil
e pátinas), cada uma com 20 vagas e todas gratuitas, direcionadas à população local.
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Final do Canta Mariana ressalta a
importância das produções autorais

Arena Badaró
será inaugurada
neste domingo

Neste domingo (28) será inaugurado o campo de futebol
Arena Badaró, que foi construído no bairro Cabanas, pela Prefeitura de Mariana, através da Secretaria de Esporte.
O estádio é um dos poucos do estado de Minas Gerais que
contará com grama sintética, o que garante mais durabilidade
e conforto aos atletas marianenses. O local terá ainda vestiários totalmente equipados.
A entrega da obra será realizada a partir das 8h. A programação será inicializada com jogos da categoria de base e logo
após, às 9h30, acontece a cerimônia oficial de inauguração. Depois do ato será realizado os tradicionais desfiles das equipes
do bairro e o sorteio das disputas, que começarão logo em seguida. O público poderá conferir também uma praça de alimentação, que será abastecida pelos próprios times do bairro.
UTILIZAÇÃO - A Arena Badaró será mais um espaço público disponível para a prática esportiva no município. A população poderá utilizá-lo a partir de um agendamento prévio
com membros da Secretaria de Esporte, que ficarão a postos
no local. Além disso, será criada uma escala de treinamento
profissional para crianças marianenses.

Mariana lidera o ICMS Cultural
com uma diferença de
30 pontos do segundo colocado
No mês em que Mariana comemora 323 anos, os marianenses receberam uma excelente notícia. A cidade lidera o ranking do ICMS Cultural
2019, dessa vez, com 66,35 pontos, conforme foi divulgado na última
sexta-feira, 19, pelo Instituto Estadual do Patrimônio Histórico e Artístico
(Iepha-MG), vinculado à Secretaria da Cultura do Governo do Estado.
Mariana ocupou o primeiro lugar na lista em meio a 804 municípios,
ficando com mais de 30 pontos na frente do segundo colocado.
Para o prefeito Duarte Júnior, a colocação evidencia o trabalho sério
feito pela atual administração. “A nossa pontuação é fruto de um trabalho
responsável e dedicado, principalmente da equipe da Secretaria
de Cultura. É importante destacar
que Mariana se mantém numa
trajetória ascendente no ranking
do ICMS Cultural desde 2004 e
continua, anos após ano, realizando uma série de medidas em
defesa do patrimônio histórico,
entre elas reformas de monumentos e incentivo as tradições e
grupos culturais”, afirma.
A cidade terá assegurada a
maior parcela na distribuição do
ICMS Cultural em 2020. A expectativa é de que o primeiro lugar
renda quase R$1,5 milhão para
ser investido nas políticas públicas da preservação do patrimônio histórico cultural de Mariana.

A final do Canta Mariana
emocionou os amantes da música
que foram prestigiar a 3ª edição do
Festival da Canção nesse sábado
frio, 20 de julho, na Praça Minas
Gerais. As músicas premiadas,
na fase de abrangência nacional
da competição, foram: "Teu Sonho", do carioca Paulo Rodrigo
Ferreiro; "Sincrética", do amazonense Carlos Alberto Gomes,
interpretada por Jéssica Stephens;
e "Cartas Marcadas", do itabirano
Luiz Aloisio Zeferino, por Thales
Martinez e Luiz Bira. O 1º lugar
recebeu a bagatela de R$ 12 mil,
o 2º, R$ 8 mil e o 3º, R$ 5 mil. O
melhor intérprete da noite também
foi agraciado, o paulista Lô Vieira
levou R$ 2,5 mil pela performance
de “A Janela do Sonho”. Sandra de
Sá, que encerrava a programação
de shows do Aniversário de 323
anos de Mariana, foi quem entregou os troféus aos vencedores.
O vencedor da noite, Paulo
Rodrigo Ferreira, agradeceu a cidade de Mariana pela oportunidade de participar do Canta Mariana
e parabenizou a Prefeitura da cidade por realizar o evento. “É uma
ação decisiva para que os músicos
independentes continuem tocando
e a produção cultural aconteça de
fato. Isso é maravilhoso, foi tudo maravilhoso. O público super
atento aos artistas que estavam no
palco. Eu estou sem palavras!”,
comentou. Emocionado, Paulo
Rodrigo ainda ressaltou que “mesmo se eu não ganhasse, já seria
uma honra participar desse evento
repleto de cantores de altíssimo nível”, enalteceu Paulo Rodrigo.
O 10 selecionados para a 2ª
fase do Canta Mariana foram convidados para subir ao palco por
Sandra de Sá, ícone da música
black brasileira. Antes de anunciar o vencedor, Sandra pedia aos
músicos que cantassem um trecho
da canção com a qual concorriam.
Emocionado, Paulo Rodrigo cantou: “O balançar dos seus cabelos/
instiga às flores a se abrir/ Sonhar
assim é um absurdo/ Poeta algum
vai traduzir”. A música foi composta em homenagens às suas
filhas, Susana e Vitória, e retrata
a inocência e o ato de sonhar das
pequenas.
Harmonia, melodia e ritmo
foram um dos aspectos que os jurados, Geraldo Vasconcelos, Ronivaldo Magalhães e Viviane Lopes,
consideraram na hora de classificar a música ganhadora, mas, sobretudo, a conexão do artista com
a obra, a banda e o público. "A
magia musical vem das conexões,

Daniel Almeida

do transmitir e do despertar sentimentos naqueles que estão ouvindo a peça. Isso é a base de tudo e é
isso que buscamos aqui", afirmou
Viviane, musicista e professora de
Música na Universidade Federal
de Uberlândia.
Além da entrega dos troféus
aos vencedores desta edição do
Canta Mariana foi entregue também estatuetas aos primeiro ganhadores da competição que originou o atual Festival da Canção,
o “Festival da Canção Popular
de Mariana”. Geraldo Reis, 69, e
Silas Pedrosa, 73, foram os marianenses homenageados. Os músicos conquistaram o prêmio com
a música “O Canto do Boiadeiro”,
em 1971.
O músico e ex-professor universitário, Geraldo Reis, considerou a homenagem um ponto luminoso na sua biografia. “A gente
passa, mas a nossa obra fica. Essa
homenagem tem uma valor imensurável! É maravilhoso ser lembrado 48 anos depois daquele dia,
vemos o quanto a nossa cidade se
importa conosco e com a sua produção cultural. O que desejo ressaltar é como esse festival incentiva essa garotada a produzir música
de primeira qualidade. Eu teria até

um pouco de receio de participar
hoje”, comentou Geraldo.
Geraldo e Silas Pedrosa receberam o troféu das mãos do Secretário de Cultura, Efraim Rocha,
que destacou a importância dos
músicos para a história de Mariana
e dos Festivais. “É de suma importância valorizar os marianenses e
seus talentos, uma forma de perpetuar as suas obras e incentivar
a produção autoral da cidade”,
destacou Efraim do lado do prefeito Duarte Junior, do secretário
de governo Edernon Marcos e da
cantora Sandra de Sá.
Assim como o secretário de
Cultura, Efraim, Sandra de Sá,
cantora que conquistou muitos
aplausos na noite de sábado, também ressaltou a importância do
Festival para os músicos independentes como também para a democratização ao acesso à Cultura.
“Um festival como esse, não só
valoriza músicos, compositores e
bandas, mas também a Cultura em
si. Vivemos um momento em que
ela [a cultura] vem sendo desvalorizada e levar músicas desse nível,
de graça, para a rua é uma ação
maravilhosa. Parabéns, Prefeitura
de Mariana!”, finalizou Sandra de
Sá.
Daniel Almeida

Valdete
Braga

AMENIDADES
valdetebraga@yahoo.com.br

Causos de Ouro Preto:
Assuntos pendentes – Final
Disse isso, saiu da sala, e logo voltou com um álbum de fotos
da família. Sentou-se ao lado de Caio, folheou o álbum e parou em
uma página com uma foto de Helena, exatamente como estava no
baile, com o mesmo vestido e o cabelo preso no coque que emoldurava seu rosto. Disse:
- Meu jovem, você precisa ser forte para ouvir o que vou lhe
dizer. Esta moça da foto foi nossa única filha, Helena. Ela iria se
formar em Farmácia, no ano passado. Esta foi a última foto que ela
tirou, quando foi provar o vestido e penteado que usaria na festa.
Três dias antes da formatura, amanheceu com uma febre muito forte. Nós a levamos ao médico, que não conseguiu dar um diagnóstico, e mandou interná-la. No hospital, ela teve pneumonia e morreu exatamente no dia em que seria a sua formatura. Eu e minha
esposa ainda não conseguimos nos conformar. Acredito em você,
porque sonhei com minha filha esta noite, e em sonho ela me disse
que finalmente estava feliz.
Caio não tinha palavras e, vendo a sua confusão, o pai de Helena aconselhou-o:
- Eu sei o quanto deve ser difícil para você acreditar. Só um
choque de realidade pode fazer isto. O corpo de nossa filha está
enterrado no cemitério da igreja de Mercês e Perdões. Em sua lápide, mandamos colocar, em pintura, cópia desta foto. Vá até lá e
compreenderá o fenômeno que lhe aconteceu.
Caio saiu daquela casa completamente transtornado. Caminhou pelas ruas como um autômato, parecia um zumbi, não via
nada nem ninguém e as pessoas por quem passava achavam que
estava bêbado.
Assim, cambaleando, chegou ao portão do cemitério, entrou e
caminhou entre as lápides bem cuidadas e com flores. Arregalou
os olhos quando deparou com uma, exatamente como o senhor Vicente havia descrito. Uma lápide em mármore, muito bem cuidada,
apresentava a foto. A mesma foto, o mesmo vestido, o mesmo cabelo, o mesmo sorriso, a mesma Helena. Próximo à foto, muito bem
dobrado, e ainda úmido da garoa da noite anterior, Caio deparou,
boquiaberto, com o seu paletó.
Chorando, o moço caiu de joelhos. Lembrou-se primeiramente
das palavras da mãe: “na Quaresma, almas com assuntos pendentes caminham pelas ladeiras da cidade”, e em seguida das palavras
de Helena: “venha buscar seu paletó onde eu moro”.
Finalmente compreendeu. Fôra ele o instrumento para Helena
resolver o seu assunto pendente. Ela conseguiu, através dele, realizar o seu sonho, precocemente interrompido, há um ano. Agora ela
estava em paz.
Saiu do cemitério com o semblante tranqüilo, diferente do que
ali entrara. Coisas que, segundo os antigos, acontecem durante a
Quaresma, na cidade de Ouro Preto.
Fim

PANORAMA
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oram homologados, na quarta-feira (24), os acordos de indenização de 83 famílias de Mariana atingidas pelo rompimento da
barragem de Fundão. Diferente de outras cidades atingidas, em Mariana os acordos são individualizados, com valores específicos para
cada família, e os processos de homologação consideram o ajuizamento de Ação Civil Pública pelo Ministério Público de Minas Gerais e a decisão dos atingidos para que a realização do cadastro fosse
feita pela Assessoria Técnica que os dá suporte no processo de reparação. A Fundação Renova respeitou essa escolha e, por isso, não
iniciou o processo de pagamento das indenizações na região antes
de um acordo no âmbito da Ação Civil Pública. O acordo foi ratificado pela 3ª vice-presidente do Tribunal de Justiça de Minas Gerais
(TJMG) desembargadora Mariangela Meyer e pela juíza Marcela
Oliveira Decat de Moura, coordenadora do Centro Judiciário de
Solução de Conflitos e Cidadania (Cejusc) da comarca de Mariana.

Representantes das defesas civis municipais de Mariana e Barra
Longa, e de comunidades dos dois municípios, visitaram o Complexo de Germano, em Mariana, na terça-feira (23) para conhecer
o Centro de Monitoramento e Inspeção (CMI) e o Sistema de
Disposição de Rejeito Cava Alegria Sul, que estão em obras para
a retomada de operações da Samarco. Com quase 40 pessoas,
a visita contou também com a presença de representantes dos
Núcleos Comunitários de Proteção de Defesa Civil (Nupdecs) de
Ponte do Gama (Mariana) e Gesteira (Ponte Nova). Os visitantes
puderam conhecer o processo de retomada das operações da
Samarco, que pretende retomar suas operações com mais segurança, sem barragem de rejeitos após implantar o sistema de
filtragem. Além do CMI e da Cava Alegria Sul, eles conheceram
as estruturas da barragem de Germano.
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Prefeitura recebe 1200 sacos de
insumos do projeto Compra Conjunta
Sempre de olho em medidas
que possam melhorar a vida da população marianense, a Prefeitura de
Mariana recebeu nesta sexta-feira,
19, mais de 1200 sacos de adubos
que serão enviados aos produtores
rurais de do município. O insumo
recebido faz parte do projeto Compra Conjunta, que dá a oportunidade do produtor adquirir os produtos
com prazo de pagamento de um
ano. Como a licitação é efetuada
pelo município, o adubo é adquirido pelo produtor agrícola a preços
abaixo do praticado pelo mercado.
Esta é só a primeira remessa dos
adubos, o produtor que ainda desejar pedir os insumos deve procurar
a Secretaria. O produto é adquirido
com o dinheiro do Fundo do Municipal de Desenvolvimento Rural
Sustentável (FMDRS) até que o
produtor pague. Após o pagamento, o dinheiro volta ao FMDRS. O
agricultor que não pagar em tempo
precisa procurar a Secretaria, pois o
não pagamento impossibilita a rea-

Marcelo Cardoso

lização de novos pedidos.
No ano passado o projeto
atendeu mais de 110 produtores,
adquirindo um total de 1827 sacos
de insumos. Entrevistado durante a
fase de entrega do ano passado, o
produtor rural Luiz Reinaldo Martins Ribeiro aplaudiu a iniciativa.
“Eu utilizo deste subsídio há algum

tempo e ele vem atendendo muita
gente. Normalmente, a produção é
escassa e a gente tem que descapitalizar mais ainda para pagar o adubo. O incentivo ajuda bastante”.
A Secretaria é localizada no
Centro de Convenções - Praça JK,
sem nº. O Telefone para contato é
(31) 3558-4173.

Aniversário de Mariana reúne milhares
de pessoas na Praça Minas Gerais
Raissa Alvarenga

A Praça Minas Gerais se tornou
palco das mais belas apresentações
do aniversário de Mariana, que comemora 323 anos de história neste
mês de julho. Iniciando na quinta-feira, a programação musical foi de
peso. Milhares de pessoas prestigiaram as apresentações do trio Melim,
a Banda Nenhum de Nós e Sandra
de Sá, que inicia sua nova turnê pelo país. Escolhidos com critério, as
apresentações marcaram toda a trajetória da etapa nacional do Festival
Canta Mariana.
Elevar Mariana e reacender o
palco da cultura mineira da primeira
capital de Minas é uma prioridade
do atual governo. De acordo com o
prefeito Duarte Júnior, o fomento
do evento refletiu positivamente na
visibilidade do festival da Canção,
que aconteceu paralelo às apresentações e vem se tornando referência no
estado. “Receber todos esses nomes
em nossa cidade só reforça o nosso
trabalho em prol da valorização e do
fomento da nossa cultura. Ver a satisfação em cada artista que passou no
palco só engrandece e nos motiva a
buscar ainda mais melhorias para os
próximos anos”, afirmou o prefeito.
Com 33 anos de carreira, a banda
Nenhum de Nós declarou que durante todo esse tempo nunca haviam
marcado presença em uma cidade
com um palco tão bonito. “Já rodamos diversas cidades e não tem como comparar esse lugar. É simplesmente maravilhoso estar aqui”, disse
à plateia. Em entrevista à assessoria
de Comunicação da Prefeitura, o
vocalista Teddy também ressaltou a
importância do Festival da Canção.
“Sempre procuramos abrir caminhos

para os novos talentos. O Canta Mariana é uma maneira direta, prática
e inquestionável de promover a renovação da música e estamos muito
felizes de participar”, disse.
A programação musical no domingo começou logo cedo, às 11h,
com o Banda na Praça, tradicional
projeto quinzenal da cidade. Além
das bandas 16 de Julho e Sagrado
Coração de Jesus, o Jardim ficou repleto de marianenses e turistas, que
prestigiaram também a 4º Festival da
Terra, voltado a culinária orgânica e
artesanal. Farofa, mandioca ao alho
e manteiga, risoto de couve flor, jiló
regado ao molho de vinagre de café,
rolinho de angu com couve e saladas
ficaram a disposição para degustação
dos presentes e também dos tropeiros que chegaram a cavalo na Praça
Gomes Freire. Manifestações culturais com a comunidade Quilombola
e apresentações de dança também
tomaram o Jardim, fazendo parte da
programação do Festival de Inverno
e também das comemorações do aniversário de 323 de Mariana.
O encerramento no último domingo, 21, foi de tirar o fôlego.
Com repertório inédito, os músicos
da orquestra Ouro Preto arrancaram
aplausos da plateia presente. Tocando
um dos discos dos Beatles, o coro que
acompanhou os instrumentos e levou
magia à apresentação. Com uma ligação forte com a cidade, que motivou
a apresentação do novo produto em
primeira mão, o maestro Rodrigo
Toffolo conta estar em Mariana é como estar em casa. “Sempre tivemos
essa ligação, e também com o público. Sempre brinco que estamos mais
presentes aqui do que em Ouro Preto.

É uma emoção muito grande quando
nos apresentamos, por isso escolhemos esse palco para esse novo repertório”, ressalta o maestro. Em 2020 a
orquestra completa 20 anos. Além do
todo o núcleo de bandas e da academia jovem, novos materiais já estão
sendo projetados. Ainda este ano será
lançado o 11º disco e no próximo, em
comemoração as duas décadas de
carreira, sairá o 12º. “Estamos preparando um ano de comemorações.
Vamos festejar toda essa trajetória
com esses lançamentos e demais projetos”, finaliza Tofolo.
De Cataguazes para Minas Gerais, Eliane Machado é figurinha
carimbada nas apresentações em
Mariana, onde possui família e se faz
presente sempre que possível. “Não
tem como não se emocionar com a
apresentação. Ficaria horas aqui ouvindo, admirando e aplaudindo todo
esse talento. Sentimos a presença de
palco de todos os músicos e isso é
envolvedor. Não é à toa que fazem
tanto sucesso e que são admirados
por quem quer que os conheça e ouça”, afirma, contando também que já
prestigiou a orquestra em várias cidades de Minas.
Sobre as comemorações do aniversário da cidade, Eliane conta que
é o terceiro ano que vem à Mariana
no mês de julho. “Quando acontece
uma folga, tô em Mariana – conta aos
risos. Nunca perco a oportunidade de
participar dos eventos daqui. A idade
é muito rica em cultura e esse fomento é muito importante para toda
a sociedade. Toda a organização do
evento está de parabéns. Fico mais
uma semana e, com certeza, estarei
aqui no ano que vem”, finaliza.

João de
Carvalho

A CIDADE
E EU

drjoaodecarvalho@yahoo.com.br

Itabirito: eleitores
querem renovação

“HÁ TANTOS burros mandando em homens de inteligência,
que às vezes fico pensando, se burrice não será uma ciência”, (Rui
Barbosa).
Nosso Município, repleto de escolas, embora seja pequeno,
está assistindo, quase perplexo, o desenrolar de um final de Campanha eleitoral, para Prefeito e Vice, porque os verdadeiros titulares
foram alijados do poder pelo TRE, que os considerou impedidos da
normal sequência no poder, amparada na decisão, pela rejeição de
um Mandado de Segurança, julgado pelo TSE. Três vezes a data
da eleição extemporânea foi modificada, criando confusão, apreensão, dificuldades e gastos inúteis.
O Brasil parece um país do improviso oficial. Nosso Município
sentiu esta insegurança jurídica provocada por órgãos superiores.
Os candidatos, inicialmente seis, hoje se reduzem a apenas três. O
dia da eleição, 04 de Agosto, está chegando, carregado de incertezas, mas na expectativa do resultado das urnas.
O POVO QUER de seus legítimos e vitoriosos representantes
um bom e proficiente trabalho na prefeitura. Bons exemplos de ex-prefeitos do nosso passado não faltam para servirem de modelo,
referência, com moral e ética, para os novos servidores da população, no seu cargo executivo mais elevado, na pirâmide política de
hoje. O povo precisa, quer, elege representantes, pela via democrática através do voto, que trabalhem pelo bem comum de toda a
população.
Final de eleição é final de disputa e hora de planejamento e execução regular de todas as promessas da campanha antecedente.
O povo terá um ano e meio para ver, sentir, julgar o cumprimento
das promessas eleitorais, decantadas em verso e prosa por todos
os bairros da cidade. O povo quer ação firme, realizações que visem
o bem de todos os cidadãos. Na saúde, na segurança, na educação
e no progresso do Município, através de melhores e maiores condições de empregos.
É verdade que o Município é governado pelo prefeito com a
vigilância da Câmara Municipal. A relação entre os dois poderes,
um executivo e o outro legislativo, é muito importante. São poderes distintos, mas harmônicos. Ambos existem para a busca do que
melhor corresponde aos interesses e necessidades do povo. Fugir
desta norma e buscar o bem individual, pela falta de ética e moral,
é trair suas imagens de homens públicos. É denegrir suas imagens
de representantes legítimos, compromissados com os anseios de
quem lhes deu o poder, ou seja, o povo.
ENFIM: a eleição regular que se dará em 2020, exige, hoje,
que os vencedores do atual pleito cumpram honestamente suas
promessas, com dedicação, clareza, honestidade, trabalho, ética e
moral. Este período será um grande teste para a dupla vencedora,
que reputamos seja a melhor e a mais competente para realização
dos anseios da população.
Eleição, segundo a nossa atual Constituição Federal, é direta
porque exercida pelos cidadãos, mas representativa porque os
poderes são outorgados aos representantes do povo, via eleição,
escolha através do Voto lançado nas Urnas. O Município espera
que cada um cumpra o seu dever da melhor e mais correta forma
possível.

“Geração de empregos e
diversificação econômica:

não é promessa,
é compromisso!”

Em reunião na manhã da quinta-feira (25), na Associação Comercial,
o prefeito interino, Arnaldo Santos, ressaltou seu compromisso com os
empresários itabiritenses na geração de empregos e diversificação econômica do município. Ele frisou a importância do retorno do programa
“Meu Primeiro Emprego” e a responsabilidade da Prefeitura em ofertar
aos jovens um programa de estágio que ofereça oportunidade para todos.
Além de explicar aos empresários a atual situação financeira da Prefeitura de Itabirito, que conta hoje com uma certidão negativa de débitos
e as contas em dia, Arnaldo destacou parcerias com os grupos de serviço
de Itabirito, para que haja ambiente favorável na cidade para a geração de
empregos e atração de novas empresas.
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Exposição celebra
os 30 anos da
Pastoral da
Criança e do
Menor da Paróquia
São Sebastião

No sábado (20) a Pastoral da Criança e
do Menor de Itabirito, em comemoração aos
30 anos de trabalhos sociais na cidade, realizou uma exposição em frente à Igreja de
São Sebastião. Na mostra, “Trajetória dos 30
anos da Pastoral da Criança e do Menor na
Paróquia São Sebastião”, foi possível conferir escritos sobre a história, artesanato feito
pelas famílias, instrumentos e ferramentas
de trabalho. O trabalho foi realizado pelas
líderes comunitárias e na exposição estavam
presentes as voluntárias Agna, Margarida,
Lindeia, Mercês e Maria Elisa, que falaram
sobre a gratidão em poder servir 10 comunidades carentes do município.
Atividades
Nos últimos meses, a Pastoral realizou a
“Celebração da Vida” (encontro com as famílias com realização de pesagem, medida
das crianças, roda de conversa e brincadeiras) nas comunidades: Agostinho Rodrigues,
Cardoso, Marzagão, Padre Adelmo, Padre
Eustáquio, Portões, Quinta dos Inconfidentes, São Geraldo, Liberdade e SOS (Centro
de Pastoral da Criança e do Menor) e durante
os encontros com os adolescentes da Pastoral
do Menor (Centro de Pastoral da Criança e
do Menor). Com temas como “A implantação da Pastoral da Criança”, “A Implantação
da Pastoral do Menor” e a “A alegria e a
responsabilidade de comemorar 30 anos da
Pastoral da Criança e do Menor “buscando
gerar vida em abundância para todos dando
continuidade ao trabalho exemplar do trabalho de Dª Luzia, a instituição envolveu família, voluntários e comunidade em geral. Uma
homenagem a Nossa Senhora pelos líderes,
famílias, crianças e adolescentes também foi
realizada na Matriz São Sebastião”.
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Caixa Econômica Federal já começou
a pagar o abono salarial do Programa
de Integração Social (PIS) do calendário
2019/2020. Em Minas Gerais, mais de dois
milhões de beneficiários terão direito a uma
soma que ultrapassa R$1.9 bilhão. No Brasil,
21,6 milhões de pessoas vão receber, juntas,
R$16,4 bilhões. Como os pagamentos são
escalonados, levando-se em conta o mês de
nascimento do trabalhador, as pessoas que
nasceram em julho serão os primeiros a receberem o benefício. O valor do PIS pode
ser sacado até 30 de junho de 2020.

O

Inep prorrogou o prazo de inscrições
para os interessados em aplicar a prova do Exame Nacional do Ensino Médio
(ENEM) 2019. Os candidatos agora têm até
o dia 29 de julho para se inscrever. Podem
concorrer a uma das vagas professores da rede estadual e municipal, além de servidores
públicos. Ainda segundo o Instituto, os selecionados deverão passar por um curso de capacitação à distância. A prova será aplicada
nos dias 3 e 10 de novembro e o Inep deve
pagar R$ 342 por dia trabalhado. Inscrições e
mais informações em www.inep.gov.br
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Aviso de Julgamento da Proposta e
Habilitação – O SAAE de Itabirito torna
público que realizou abertura da Proposta e Habilitação do Processo Licitatório
nº083/2019, na modalidade de Pregão Presencial nº046/2019 Objeto: Contratação de
empresa especializada em construção civil,
para prestação de serviço de revitalização
dos reservatórios: Gutierrez, Bela Vista,
Carramanchão e Pedro Tatu no Município
de Itabirito/MG, com fornecimento de materiais e mão de obra para o SAAE – Serviço Autônomo de Saneamento Básico de Itabirito – MG, conforme descrito no anexo I,
do Edital, Empresa Vencedora e Habilitada:
CMC – Construtora Martins Costa LTDA,
perfazendo um valor total de R$270.768,62
(Duzentos e setenta mil setecentos e sessenta e oito reais e sessenta e dois centavos),
Itabirito / MG, 18/07/2019 – Eng.º Wagner
José Silva Melillo, Diretor Presidente do
SAAE.
Extrato do Contrato para Revitalização dos Reservatórios do Saae com
Fornecimento de Material e Mão de
Obra. Referência: Processo Licitatório
nº083/2019, na modalidade Pregão Presencial nº046/2019, Contratante: Serviço
Autônomo de Saneamento Básico de Itabirito-MG. Empresa Contratada: CMC –
Construtora Martins Costa LTDA. Objeto:
Contratação de empresa especializada em
construção civil, para prestação de serviço
de revitalização dos reservatórios: Gutierrez, Bela Vista, Carramanchão e Pedro Tatu
no Município de Itabirito/MG, com fornecimento de materiais e mão de obra para
o SAAE – Serviço Autônomo de Saneamento Básico de Itabirito – MG, conforme
descrito no anexo I, do Edital, Valor Total
Deste Contrato: R$270.768,62 (Duzentos
e setenta mil setecentos e sessenta e oito
reais e sessenta e dois centavos), Forma de
pagamento: conforme edital. Vigência: Até
31/12/2019. Dotação Orçamentária: Proj.
Const. Ampl. Obr. Infraest. Abastecimento Água Sede Urbana. 17 512 1701 3.001
44.90.51.00. Data da assinatura do contrato:
18/07/2019. Wagner José Silva Melillo, Diretor Presidente do SAAE.
Extrato do Contrato para Prestação de
Serviço do Termo de Cooperação do
Chamamento Público. Referência: Processo Licitatório nº093/2019, do Chamamento Publico nº001/2019, Contratante:
Serviço Autônomo de Saneamento Básico
de Itabirito-MG. Empresa Contratada: Esco
Braesp Energia LTDA. Objeto: O presente
Chamamento Público tem por objetivo a seleção de Instituições privadas, com ou sem
fins lucrativos que comprovem experiência
em projetos de eficiência energética e enquadrem-se nas atividades desenvolvidas
por Empresas de Serviços de Conservação
de Energia – ESCOs, Empresas de Engenharia ou Fabricantes de Equipamentos Eficientes – interessadas em realizar o diagnóstico energético, para análise de viabilidade,
a fim de implantar o Programa de Eficiência
Energética – PEE, regulado pela Agência
Nacional de Energia Elétrica – ANEEL,
com a apresentação de Projeto de Eficiência
Energética junto à CEMIG acompanhando-o até execução final, se for o caso, em
atendimento à chamada pública realizada
pelas concessionárias e permissionárias nos
próximos anos, Data da assinatura do contrato: 22/07/2019. Wagner José Silva Melillo, Diretor Presidente do SAAE.
Aviso de Prorrogação de Prazo – O
SAAE de Itabirito torna público que realizou Aditivo de Prazo ao Contrato
006/2019, referente ao Processo Licitatório nº132/2019, na modalidade de Pregão
Presencial nº088/2018 - Objeto: Prestação
de serviços de consultoria técnica, para o
SAAE de Itabirito/MG, para revisar a estrutura organizacional, elaborar o plano de cargos e carreiras, reavaliar e readequar o atual
plano de cargos e vencimentos do SAAE,
de modo a identificar e corrigir as distorções
nele existentes, bem como, após alterações,
a implantação do novo modelo de plano de
cargos e vencimentos/salários voltado para
a estrutura de empresa pública e para a Autarquia, em atendimento as normas legais e
demais especificações constantes no edital.
Empresa Vencedora e habilitada Mérito
Público Assessoria e Consultoria Contábil
LTDA – EPP, Este aditivo terá o seguinte
prazo: 16/07/2019 á 15/09/2019, Itabirito /
MG, 12/07/2019 – Engº. Wagner José Silva
Melillo, Diretor Presidente do SAAE.
Extrato de Dispensa de Licitação de
Prestação de Serviço de Fornecimento
de Energia Elétrica. Referência: Processo
Licitatório nº097/2019, Dispensa de Licitação nº030/2019, nos termos da Lei nº
8.666/93, com suas posteriores alterações.
Contratante: Serviço Autônomo de Saneamento Básico do Município de Itabirito MG. Contratada: Cemig Distribuição S.A.
Objeto: Prestação de serviços de fornecimento de energia elétrica de baixa tensão
(Sede Administrativa). Valor Mensal esti-

mado: R$8.416,66 (oito mil quatrocentos e
dezesseis reais e sessenta e seis centavos).
Valor Total: R$50.499,96 (cinquenta mil
quatrocentos e noventa e nove reais e noventa e seis centavos). Forma de pagamento: mensalmente. Vigência: 06 (seis) meses
até 31/12/2019. Permanecem inalteradas as
demais cláusulas e condições do contrato
original. Data da Dispensa: 15/07/2019.
Engº Wagner José Silva Melillo, Diretor
Presidente do SAAE.
Extrato de Dispensa de Licitação de
Prestação de Serviço de Fornecimento
de Energia Elétrica. Referência: Processo
Licitatório nº098/2019, Dispensa de Licitação nº031/2019, nos termos da Lei nº
8.666/93, com suas posteriores alterações.
Contratante: Serviço Autônomo de Saneamento Básico do Município de Itabirito MG. Contratada: Cemig Distribuição S.A.
Objeto: Prestação de serviços de fornecimento de energia elétrica de media tensão
(Estação elevatória de esgoto e Preliminar). Valor Mensal estimado: R$33.333.33
(Trinta e três mil trezentos e trinta e três
reais e trinta e três centavos). Valor Total:
R$199.999,98 (Cento e noventa e nove mil
novecentos e noventa e nove reais e noventa e oito centavos). Forma de pagamento:
mensalmente. Vigência: 06 (seis) meses
até 31/12/2019. Permanecem inalteradas
as demais cláusulas e condições do contrato
original. Data da Dispensa: 15/07/2019. EngºWagner José Silva Melillo, Diretor Presidente do SAAE.
Despacho - Reconheço a Dispensa de Licitação, conforme o Processo Licitatório
nº099/2019, na modalidade de Dispensa de
Licitação nº032/2019, para Contratação de
uma empresa de segurança para prestação
de serviço de Vigilância Armada, para o
SAAE, na Unidade de Tratamento de Água
– UTA, localizada na BR 040, em Itabirito
– MG, Empresa contratada Guardseg Vigilância e Segurança Eirelli pelo valor total
de R$23.258,50 (Vinte e três mil duzentos e
cinquenta e oito reais e cinquenta centavos).
Com duração de 30 (trinta) dias do serviço
de segurança patrimonial armada, com escala 24 horas de segunda a segunda em escala de 12x36 horas. Esta aquisição foi realizada em caráter emergencial em virtude
dos assaltos ocorridos conforme boletim
de ocorrências, mantendo a segurança dos
servidores do SAAE, conforme Justificativa anexa ao processo, e em conformidade
com os termos do Artigo 24, Inciso IV da
Lei nº 8.666/93, com suas posteriores alterações. Itabirito – MG, 22/07/2019. Engº
Wagner José Silva Melillo, Diretor Presidente do SAAE.
RATIFICO o reconhecimento da Dispensa de Licitação no processo acima, nos
termos do artigo 24 Inciso IV, da Lei nº
8.666/93 com suas posteriores alterações.
Itabirito-MG, 22 de Julho de 2019. Engº
Wagner José Silva Melillo, Diretor Presidente do SAAE.
Extrato de contrato para prestação de
serviços de segurança armada para UTA
– Unidade de Tratamento de Água do
SAAE na BR 040. Referência: Processo
Licitatório nº099/2019, na modalidade
Dispensa de Licitação nº032/2019, Contratante: Serviço Autônomo de Saneamento
Básico de Itabirito-MG. Empresa Contratada: Guardseg Vigilância e Segurança
Eirelli, Objeto: Contratação de pessoa
jurídica especializada para prestação de
serviço de vigilância armada, com equipamentos e insumos a serem executados para
preservação do patrimônio imobiliário e
móvel na Unidade de Tratamento de Água
– UTA do SAAE, Valor total desta empresa:
R$23.258,50 (Vinte e três mil duzentos e
cinquenta e oito reais e cinquenta centavos).
Forma de pagamento: 05 (cinco) dias uteis.
Vigência: Até 25/08/2019. Dotação Orçamentária Op. Manutenção Ações de Gestão
Adm. Geral do Saae. 17.512.1.711 4.030
3390.39.60.00 Data da assinatura do contrato: 25/07/2019. Wagner José Silva Melillo,
Diretor Presidente do SAAE.
Pregão Presencial – 057/2019 - 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°100/2019, na Modalidade
de Pregão Presencial nº057/2019, Objeto:
Contratação de empresa especializada para
prestação de serviço de construção continuado de vigilância armada para preservação do patrimônio imobiliário e móvel na
UTA - Unidade de Tratamento de Água do
SAAE, especificações contidas no anexo I,
do edital, no dia 12/08/2019 às 09h00min,
na sala de reuniões do SAAE, situado à Rua
Rio Branco, nº. 99 – Centro, em Itabirito MG – CEP: 35.450-000 – Site www.saaeita.mg.gov.br. E-mail: compras@saaeita.
mg.gov.br
Pregão Presencial – 058/2019 - 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°101/2019, na Modalidade
de Pregão Presencial nº058/2019, Objeto:
Contratação de empresa especializada no
fornecimento de material de construção para atender a demanda do Serviço Autônomo
de Saneamento Básico - SAAE, conforme
especificações do Anexo I, do edital, no dia
13/08/2019 às 09h00min, na sala de reuniões do SAAE, situado à Rua Rio Branco,
nº. 99 – Centro, em Itabirito - MG – CEP:
35.450-000 – Site www.saaeita.mg.gov.br.
E-mail: compras@saaeita.mg.gov.br
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Vem dançar: Agora você pode praticar dois
pra lá, dois pra cá, na sede do Lions Club sob
o comando do casal Welby e Marise. Nada melhor do que dançar dentro da técnica no ritmo
gostoso de samba bolero e forró. A Cia. de Dança e Ritmo está fazendo acontecer, reunindo casais para momentos de entretenimento
e lazer. Contato: 3561-2460 ou 9 9962-1313.
Festival do Sacy: Nesta sexta a diretoria do tradicional Itabirense
Esporte Clube preparou para você o baile do Saci, uma noite especial
ao som de Henrique Jotta e Mariana com casais trajando as cores do
clube vermelho, preto e branco. Desde o dia 14 a movimentação é
geral no clube com campeonato de futebol, peteca e vôlei além do
festival de caldos e torneios de sinuca e truco. É o tricolor resgatando
suas tradições.
Aniversário: Quem comemorou mais uma primavera dia 23 foi o
pai do Miguel e Mateus, Antenor José, que comemorou o aniversário
ao lado da esposa Ana, da mãe Dona Maria do Bairro de Lourdes,
familiares e amigos. Antenor é exemplar de servidor público, torcedor do glorioso Cruzeiro e gente de grande conceito em nosso meio
social e político. A ele votos de felicidades sempre.
Você tem saudade? Da festa do Pastel de Angu criada na administração anterior que projetava Itabirito a nível nacional graças a este
atrativo temático. Assim como São Braz do Suaçuí é terra da legítima
empada, Lagoa Dourada do Rocambole, o pastel de Angu projetou
Itabirito por ser uma guloseima de alto padrão de qualidade. A festa
acontecia no final de semana que precedia o aniversário da cidade e
toda sua renda era revertida para os caixas escolares. Atrações musicais de renome nacional, presença dos turistas, apresentações culturais de nossa cidade faziam do evento destaque no interior de Minas.
Nosso abraço: Ao Geraldo Torres e Ângela, que mantem há décadas o comércio de material de construção no Bairro São Geraldo,
precisamente próximo à curva da Avenida José Farid Rahme. A dupla exerce com sabedoria e conhecimento a arte de comercializar,
valorizando nosso parque comercial.
Desportista: Destaque em nossa região, Clênio Silva, da Mobiladora Cachoeirense é um abnegado desportista que sempre realiza um
trabalho edificante em prol das equipes de futebol. Em seu currículo
consta a coordenação do União na taça BH de Futebol Júnior e como
presidente do próprio União onde administrou com competência e
seriedade. Clênio Silva é inspiração para a evolução do esporte na
região. Que o digam os torcedores do Casa Branca, Sta. Cruz, Sta.
Luzia, Cruzeiro, Progresso e o próprio União Sport Club. A ele nossa
admiração e reconhecimento.
Por onde anda? Duílio Cardoso, foi projetista da USIMEC, e prestou grande contribuição para nossa sociedade. Foi presidente da Câmara Júnior e promoveu o 1º CONTESTE de rádio PX na região.
Sempre colaborou com a imprensa local e atuou em causas sociais
de grande relevância. Duílio Cardoso é gente de expressão na região
dos Inconfidentes.
Para Refletir: A vida começa todos os dias. (Érico Veríssimo)
Bodas de Prata: O casal
Adriana e Ronaldo Brangioni comemoram os 25
anos de felicidades na
vida conjugal. O casal tem
três filhos; Guilherme,
Letícia e Mateus. Ela é
eficiente servidora do Fórum e ele funcionário da
Cemig. O casal é destaque
em nossa sociedade. Votos de felicidades sempre.
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Eleição suplementar:
Orlando e Dr. Elio da Mata
participam de encontro com
empresários de Itabirito

Na terça-feira (24), os candidatos a prefeito de Itabirito, Orlando Caldeira, a vice-prefeito,
Dr. Elio da Mata, participaram de encontro com
empresários da cidade a convite da Associação
Comercial Empresarial de Itabirito (ACE), CDL,
Adesita e Sindicato do Comércio de Itabirito (Sincovita).
A reunião foi muito produtiva pois os candidatos puderam expor suas propostas para o desenvolvimento do município e conhecer as principais
demandas da classe empresarial. A eleição suplementar em Itabirito está marcada para o dia 4 de
agosto.
Orlando garantiu que fará uma auditoria nos
contratos da Prefeitura e acabará com as perseguições políticas, dando oportunidade para que os
empresários locais possam participar do governo.
“Uma das metas é a transparência em todas as
áreas, principalmente na aplicação dos recursos
públicos e nos processos licitatórios”, afirmou.
“Sabemos das dificuldades do comércio de
Itabirito. Não podemos virar as costas para quem
gera milhares de empregos, movimenta a economia da cidade, além de ser importante fonte arrecadadora do município. Em nosso governo os
empresários terão voz”, completou.
Dr. Elio ressaltou que o compromisso de ambos, caso eleitos, é “implantar uma gestão técnica,
moderna e eficiente que resolva os problemas dos
cidadãos”.
A população pode acompanhar as atividades
de campanha pelo site www.orlandocaldeira23.
com.br e pela página no Facebook: /orlandopps23

3561-0508
3561-3584
98979-4354

(31)

98827-5073

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

Matrículas
Abertas

COMUNICADO
da Justiça Eleitoral

Eleição Municipal Suplementar
de 04/08/2019

As irmãs Sônia e Solange comemoraram mais um aniversário no último sábado, no Verdão, com direito a música ao
vivo, comes e bebes e presença de amigos e familiares.

QUER
ANUNCIAR?
Contato
pelo

Denúncias
Sugestões
Críticas
Novidades
ENVIE PARA
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A Justiça Eleitoral comunica aos
eleitores de Itabirito:
O(A) Eleitor(a) de Itabirito que fez
revisão do Título de Eleitor no Cartório
Eleitoral até o dia 03/07/2019 e nesta
revisão, com BIOMETRIA Obrigatória, mudou o local de votação, votará
no novo local de votação, votará no
novo local escolhido na Eleição Municipal Suplementar de 04/08/2019.
Qualquer dúvida, procurar o Cartório Eleitoral de Itabirito/MG ou ligar
no telefone (31) 3561-1467.

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

O BERRO DO
BODE ZÉ

No meio do
caminho tem poste!

O que é um poste? Depende; depende da situação e conveniências. Pode ser uma pessoa, com a qual rompemos ou não
queremos nenhum contato, estacada no nosso caminho. Passa-se
diante como se aquela um poste fosse, tomando-se cuidado para
com ela não bater. Pode ser também “peça, geralmente cilíndrica,
de madeira, ferro ou concreto, fixada perpendicularmente no chão
à beira da calçada, para nela se prenderem os cabos elétricos e as
lâmpadas de iluminação pública”, de acordo com dicionário. É deste último que se trata, no momento. Na definição acima, omite-se o
fato de que ele não pode obstruir passagens, cuidando apenas de
seu mister, ou seja, sustentação da fiação e das luminárias da iluminação pública. Acontece, entretanto de, às vezes, um imóvel ser
construído e ter à entrada de sua garagem um poste da CEMIG, o
que obriga o proprietário à solicitação de seu remanejamento. Pois
bem, um proprietário diz ter feito tal solicitação à CEMIG, há quatro
anos e, desde então, aguarda o serviço daquela empresa, à frente
de um imóvel na Rua Nova. O mesmo proprietário alega ter pagado
o preço cobrado pelo remanejamento, mas, mesmo assim, o serviço não foi efetuado. Quando será?

Restaurante e Churrascaria PEDROSA

Dona Sônia
De 2ª a sábado,

com prato comercial

R. Padre Rolim, 1470 - São Cristóvão - OURO PRETO
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Candidatos à prefeitura de
Itabirito destacam propostas
para melhorias da cidade

As eleições extemporâneas em
Itabirito acontecem no próximo dia
4 de agosto (domingo) e a campanha dos candidatos chega à sua reta
final. A reportagem de O LIBERAL entrevistou os concorrentes
para que cada um deles pudesse
falar de suas propostas para a cidade. A campanha teve início com
seis candidatos ao cargo máximo
do executivo municipal, mas três
deles já desistiram do pleito, sendo
eles Thiago Toledo (PCdoB) Max
Fortes (PSB) e Matheus Baldi (Patriota).
Confira a entrevista com os
candidatos Arnaldo Pereira (MDB)
Luiz Niquini (PSDC) e Orlando
Caldeira (Cidadania).
Arnaldo dos Santos
e Rodrigo do Porco

Arnaldo dos Santos é candidato pela primeira vez a prefeito de
Itabirito. Ele está no cargo interinamente desde abril, quando a Justiça determinou cassação da chapa
eleita em 2016 (Alexander Silva
Salvador de Oliveira/prefeito e
Wolney Oliveira/vice) por abuso de
poder econômico e captação ilícita
de recursos financeiros na campanha eleitoral. Arnaldo explica que
assumiu o executivo em um momento que não escolheu, mas mesmo assim não mediu esforços para
colocar a cidade em primeiro lugar.
“Em 100 dias de governo fizemos
acordos, ouvimos a população,
inauguramos obras, valorizamos o
servidor público com aumento do
cartão alimentação e ainda colocamos as contas da prefeitura em dia.
Ainda tem muito a ser feito, por
isso continuamos ouvindo a população e queremos que em 2020 Itabirito esteja melhor do que agora”,
pontua.
Para melhorar os trabalhos que
já executa na cidade, o candidato
reforçou que vai continuar o que
é bom, melhorar o que está ruim
e fazer o que nunca foi feito. “A
bandeira de todo candidato tem
que ser a educação. Nós já somos
referência em tempo integral na região, e vamos melhorar ainda mais.
Além disso, já estamos pensando
nos jovens de Itabirito e estamos
conversando com empresários sobre a volta do programa ‘Meu Primeiro’. Estamos ainda inaugurando
e construindo mais creches. Outro
objetivo é melhorar o atendimento
da saúde com a criação do Centro
de Especialidades Médicas, na antiga Policlínica. Eu falo que a gente

precisa de muita calma e de um ambiente bom para trabalhar e prestar
um atendimento de qualidade para
a população”, ressalta.
Luiz Niquini e
Dra. Mariana

Luiz Niquini se candidata pela terceira vez a prefeito de Itabirito e a sua linha de campanha é
“combate à corrupção e geração de
emprego no município”. Se eleito,
a primeira medida a ser tomada
pelo governo do candidato é fazer
um levantamento da atual situação
física e financeira do município.
“A cidade virou manchete em vários jornais com desvio de dinheiro público, como por exemplo, na
Operação Pedra Vermelha. Mas na
nossa gestão seremos transparentes
com um sistema informatizado para que o povo tenha conhecimento
dos gastos públicos ou, como se
diz popularmente, ‘saiba para onde
vai o dinheiro do povo’”. Já com
relação a geração de emprego, o
candidato destaca o potencial da
cidade na área minerária e também
no comércio industrial. “Vamos
atrair novas empresas destacando
o potencial da cidade, alavancando o espírito empreendedor nos
comerciantes e industriários, além
de qualificar a mão de obra para
atender todos os setores. Para que
isso aconteça, vamos implementar
cursos do sistema S de ensino (Sesi,
Sesc, Senac e Senai)”, garante.
O candidato reforçou que, após
o levantamento da situação do município, caso eleito, o seu governo
será transparente. “A população
deve nos eleger porque não somos
fantasiosos ou mentirosos, ao contrário dos demais candidatos que
estão ligados à velha política de
Itabirito (vermelhos e amarelos).
Nós propomos uma nova gestão
transparente e participativa, na qual
será colocado em primeiro lugar o
povo. Merecemos o voto e o apoio
dos itabiritense para fazermos uma
Itabirito cada vez melhor”.
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Orlando Caldeira e
Dr. Elio da Mata

Orlando Caldeira está concorrendo a prefeito de Itabirito pela
terceira vez (2012, 2016 e 2019).
Durante a campanha, a chapa ressalta quatro metas que serão priorizadas no seu governo: valorização
do servidor, combate à corrupção,
transparência e gestão eficiente. “A
primeira medida é até uma questão
de precaução. Nós vamos realizar
uma auditoria interna para ficarmos
a par de todos os processos da prefeitura. Assim, vamos poder avaliar
o que podemos dar continuidade e/
ou o que teremos que interromper
por algum problema. Nós não queremos dar continuidade a contratos
que não condizem com a realidade
do município. Isso não será uma
caça às bruxas, mas sim iremos
resguardar nosso governo futuro”,
pontua Orlando.
O candidato disse que vai governar com transparência e que a
população pode contar com um
governo participativo, voltado para
o povo. “Eu e o Dr. Elio da Mata
não somos políticos de carreira, somos técnicos, queremos fazer um
governo voltado para as pessoas,
principalmente para aquelas que
precisam. Queremos acabar com
essa perseguição política na cidade.
Ninguém aguenta mais. Nós vamos
fazer trabalho para todos”, ressalta
Desistência
Após o Tribunal Regional Eleitoral (TRE) alterar a data da eleição
suplementar por três vezes, três
candidatos desistiram de concorrer.
Todos eles justificaram a saída pela
incerteza jurídica que as alterações
causaram. Primeiro a eleição suplementar aconteceria no dia 7 de
julho, depois foi adiada para 1º de
setembro e por último para o dia 4
de agosto.
O primeiro deles foi Thiago Toledo (PCdoB) que em nota, divulgada no dia primeiro de julho, disse
que o motivo para a desistência era
a desorganização do processo eleitoral. No dia 11, o vereador Max
Forte, que também era candidato,
justificou sua saída da eleição ante
a incerteza jurídica do processo e
ainda destacou que não colocaria
sua vida política de 12 anos em jogo. No dia seguinte, Matheus Baldi também retirou sua candidatura
dizendo que é necessário saber a
hora de esperar. Os três candidatos
desistentes afirmaram à reportagem
do Jornal O LIBERAL que não
vão apoiar nenhum candidato que
continua na disputa.
Por Michelle Borges

