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Prefeitura de Itabirito propõe aumento
no auxílio-alimentação de servidores
Benefícios chegam a R$500,00 por servidor. Autarquias ficam de fora
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Embate entre Fundação Renova e Prefeitura de
Mariana na questão das construções das obras
Ane Souz

Na última reunião da Câmara
Municipal de Itabirito, a Prefeitura
Municipal enviou um projeto de lei
que prevê um aumento no auxílio-alimentação dos servidores municipais.
O projeto pretende beneficiar 1844
servidores e os novos benefícios serão de R$300,00 ou R$500,00.
A proposta enviada pelo Executivo a ser aprovada na Câmara prevê
um auxílio de R$500,00 aos servidores com salários de até R$1.372,13.
Nessa faixa, 1170 funcionários serão
contemplados. Atualmente, os benefícios são de R$200,00 ou R$220,00.
Já os 674 servidores que recebem até
R$2.129,60 terão os benefícios reajustados de R$100,00 para R$300,00.
De acordo com a Prefeitura de Itabirito, o impacto financeiro previsto é de
R$306.240,00 mensais, com o total
de R$3.674.880,00 durante o ano. Na
proposta, não estão inclusos os servidores das autarquias, como o SAAE.
O vereador Ricardo Oliveira
(Cidadania) parabenizou o prefeito
Orlando Caldeira pela iniciativa e
disse que o aumento no benefício é
resultado de “muita cobrança”. “Desde 2017 tenho cobrado a valorização
do Servidor Público Municipal, mas
o mérito é de toda a classe que está
sempre lutando de forma organizada
e embasada na cobrança dos direitos
e de melhores condições de trabalho. A Câmara recebeu o Projeto de
forma muito positiva, parabenizo o
Prefeito Municipal pela iniciativa e
espero que tenhamos êxito em outras
reivindicações como, a expansão para todos os funcionários, inclusive da
autarquia do SAAE", comemorou o

Angelo Oswaldo será pré-candidato
à Prefeitura de Ouro Preto pelo PV
Evento de filiação e lançamento da précandidatura acontecerá na próxima segunda (21)

Inaugurada nesta
quarta- feira a UBS
de Santo
Antônio do Salto, em
Ouro Preto
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vereador.
Para o líder do governo na Câmara, Léo do Social (PHS) a proposta
beneficiará servidores efetivos, contratados e agentes de saúde. “A valorização do servidor público é uma das
metas de campanha desse governo.
As análises técnicas foram realizadas
dentro da possibilidade do orçamento
em absorver esse impacto financeiro.
Outras análises continuam sendo realizadas para que todos os servidores
possam ser contemplados, inclusive a área da educação, no caso dos
professores de educação básica que
possuem planos de cargos e salários
específicos, e estão sendo analisados
os impactos financeiros através de
outras fontes de recursos”.
O vereador do PHS também explicou porque outros funcionários
não entraram na proposta. “Ocorre
que acima do valor estabelecido de
R$2139,60, o município seria obrigado pela Constituição Federal a pagar
esses benefícios para os cargos comissionados, o que não é uma meta
do governo. O motivo do projeto ser
enviado para aprovação do legislativo é para que os empregados já possam contar com o auxílio. O governo
está promovendo uma revisão do plano de cargos e salários dos servidores
para que todos os efetivos sejam contemplados. Isso já está em andamento
através das pastas da Administração,
Planejamento e Fazenda. A expectativa é que o mais breve essa situação esteja avaliada e sendo apresentado um
novo impacto para que todos sejam
beneficiados”, argumentou o vereador
Léo do Social.
Por Marcelo Sena

O ex-prefeito de Ouro Preto,
Angelo Oswaldo, deve anunciar a
sua pré-candidatura ao executivo
municipal na próxima segunda (21)
em evento na Câmara Municipal. O
anúncio será feito no mesmo dia em
que o ex-prefeito concretizará sua
filiação ao Partido Verde (PV).
Sobre a opção pelo PV, Angelo
Oswaldo comentou a atuação do
partido, tanto a nível nacional, quanto em Ouro Preto. “O PV é um partido moderno, comprometido com o
futuro. Busca melhorar a qualidade
de vida e defender a humanização
da sociedade, contra a destruição e
a violência. Tem linha, meta e responsabilidade. Em Ouro Preto, o
PV tem compromisso com o futuro,

porque quer motivar a reconstrução
do desenvolvimento da nossa cidade e dos distritos. Vamos superar o
quadro de decadência no qual infelizmente nos afundaram. Ouro Preto
precisa reagir, vencer e voltar a ser
feliz.”, comentou o ex-prefeito.
Angelo Oswaldo é jornalista,
escritor e advogado. Foi prefeito de
Ouro Preto em três mandatos (19931996/2005-2008/2009-2012)
e
secretário de Estado da Cultura
de Minas Gerais nos Governos de
Itamar Franco (1999-2002) e Fernando Pimentel (2015-2018). Foi
ainda Ministro interino da Cultura
e diretor do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional
(IPHAN).
Por Marcelo Sena
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Reunião da Câmara é cancelada por risco de incêndio
Cheiro forte de fios queimados assustou os vereadores. Bombeiros foram chamados
Na última terça-feira (15) a reunião ordinária da Câmara Municipal de Ouro Preto
foi cancelada minutos antes de começar. Os vereadores já estavam no plenário quando
sentiram um cheiro forte de instalações elétricas queimando e deixaram o local. O
Corpo de Bombeiros foi acionado e descobriu que uma lâmpada estourou e começou
a afetar um dos lustres da casa.
De acordo com o presidente da Câmara, Juliano Ferreira (PMDB) o cheiro forte
de queimado no sótão fez com que se chamasse o
Corpo de Bombeiros. “Não houve o princípio de
incêndio, mas sentimos um cheiro forte de queimado e não quisemos arriscar. Os Bombeiros avaliaram as instalações e constataram que uma lâmpa(31)
da queimou em cima de um lustre, o que causou o
(31)
cheiro forte de queimado. Um bombeiro revisou as
instalações e disse que a Câmara poderia funcionar
normalmente, fazendo apenas pequenos reparos. Já
acionamos um eletricista que está trabalhando no
local”, esclareceu o presidente Juliano.
O porta-voz do Corpo de Bombeiros Militar, Sargento Juscelino Gonçalves, explicou que a situação
foi contornada rapidamente, sem danos ao local ou
às pessoas. “O que aconteceu foi uma alteração na

99666-5997
98606-9297

tensão da rede elétrica, que ocasionou um princípio de incêndio em um
lustre, mas foi rapidamente controlada por seguranças e pelo bombeiro,
sem maiores desenvolvimentos”, contou Juscelino.
Por Marcelo Sena

Foco na saúde: Prefeitura de Ouro
Preto reforma UBS no Salto
Posto de saúde foi entregue nesta quarta-feira

No dia 16 de outubro, Santo Antônio do Salto estava em festa: a Prefeitura de Ouro Preto entregou o Posto de
Saúde do distrito totalmente reformado.
A Unidade Básica de Saúde (UBS) foi
ampliada seguindo normas de acessibilidade, como a instalação de rampas e
banheiros adaptados.
João Higino Costa Comes, que morou
na localidade há 30 anos, foi ao distrito
para conferir de perto a inauguração. Ele
afirma que muitas mudanças ocorreram no
distrito: “não tinha posto, era apenas uma
farmácia” e acrescenta que a UBS “tem
uma grande importância”.A partir de agora, além do posto de saúde mais adequado
às consultas médicas, haverá atendimentos odontológicos pela Fundação Sorria e
também uma ambulância exclusiva para o
distrito.

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

As benfeitorias fazem parte das reivindicações dos moradores, já que o posto estava em condições precárias. O prefeito
Júlio Pimenta ressalta que é “mais um posto de saúde entregue
e uma ambulância para trazer mais segurança e tranquilidade ao
distrito”. O SAMU deverá continuar a ser uma referência para
os casos mais graves e a ambulância dará suporte às situações de
média urgência. O motorista da ambulância é da comunidade, o
que facilita o acesso a esse importante equipamento.
Vale ressaltar os postos que já passaram por reformas nesta
administração: UBS Lavras Novas, UBS Antônio Dias, UBS Saramenha, UBS Morro Santana, UBS Morro São Sebastião, UBS
São Bartolomeu, UBS Rodrigo Silva e UBS Salto. Os próximos
postos a serem reformados são: UBS Padre Faria e UBS Amarantina. E está em fase de construção a nova UPA de Ouro Preto.

Nylton
Gomes
Batista

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

Minha cova,
minha morte

Em outras oportunidades, no passado, o tema um tanto melindroso já foi abordado, mas é tão importante que nunca é demais voltar a ele, ainda que, por sua natureza, possa não agradar a alguns.
Avança-se na segunda metade do mês de outubro para, dentro
de alguns dias, se ter o “Dia de Finados”. Assim como em relação
a muitos outros assuntos, o que se disser aqui é uma questão de
opinião pessoal, não havendo nenhuma intenção de censura a este
ou aquele comportamento com relação à morte e procedimentos
relativos ao destino final dos restos mortais de qualquer pessoa. O
que pesa na decisão de se tocar no assunto, à vezes polêmico e
controverso, é a incoerência entre a pregação da supremacia dos
valores espirituais e a prática do “culto” à matéria, algo que muito se
evidencia na civilização cristã.
De um lado, a alma, o espírito ou sublime essência do ser, que
persiste por toda a eternidade, a requerer toda uma programação de
vida útil e coerente com os mais significativos propósitos do bem; do
outro, o corpo de carne, a merecer todos os cuidados enquanto morada da Vida, mas que deve voltar aos elementos primários da natureza, tão logo cesse sua função de abrigá-la. Embora sempre ouçam que o valor do corpo está na vida, que ele contém, as pessoas
preocupam-se demais e, cada vez mais, com o que pode acontecer
a ele, depois de exaurida vida. Isso alimenta uma verdadeira “indústria da morte”, desnecessária e incoerente com os propósitos da
vida; desnecessária porque o corpo deve seguir o curso natural da
dissolução ou decomposição, razão pela qual é enterrado ou cremado, em auxílio ao processo de retorno às origens; incoerente com os
propósitos da vida, porque desvia atenção e recursos devidos aos
cuidados na preservação da saúde e de atendimento às necessidades mais imediatas. Sem falar na conduta de vida, especialmente
no que toca à convivência com os semelhantes, que teria como propósito a busca da espiritualidade e consciência tranquila na hora da
transição, pessoas deixam de ter um plano de saúde, preferindo as
agruras do SUS, mas não deixam de ter o plano funerário para toda
a família; todos os meses têm a preocupação de pagar a respectiva
prestação, assim como têm com as contas de luz, de telefone, etc.
Pergunta-se: é normal? Se visto sob a própria óptica do comportamento humano, muitas vezes irracional, considera-se normal.
Porém, sob o crivo do bom senso, isso é insano. Dir-se-ia estar em
busca do suicídio, embora a contragosto! O dinheiro gasto previamente com a própria morte, em nome de um destino, dito regular
e respeitoso, para os restos deixados, poderia ser empregado para
melhor alimentação, para frutas, para medicamentos, se não para o
lazer e a satisfação pessoal, muito mais importante para si que os
primeiros momentos após sua própria morte. Não há muito tempo,
uma pessoa revelou-se preocupada com o fato de não possuir roupa adequada com que preparar o que foi seu corpo para ser enterrado. Gente, isso é problema para quem fica. Cabe aos vivos isso
providenciar! Se não houver roupa, qual o problema de ir pelado ou
pelada? Pelado ou pelada é a chegada a este mundo e por que não
também a partida? Enrole-se em jornais velhos e se cubra flores, ora
essa! Vão dizer que isso é egoísmo. Pois que seja, cabendo a mim
ser o mais egoísta a bater palmas para os meus iguais! Em vista
de tanta coisa interessante e importante na vida, essa preocupação
com o pós morte chega a ser ridícula! Tanta preocupação antecipada e não se sabe nem se haverá corpo a ser velado e enterrado,
ou cremado. Ninguém sabe em que circunstâncias a própria vida,
neste mundo, chegará ao fim.
Se as pessoas tivessem o hábito de pensar e pensar mais,
seriamente, perceberiam que gastar tempo e dinheiro, antecipadamente, tendo como objetivo o destino do corpo que deixar ao morrer, é como armar um estelionato contra si próprio. Quem já morreu
não é dono de nada! Portanto, o corpo que resta pertence aos vivos
e cabe estes dar-lhe o destino final; é obrigação de quem fica cuidar
dos restos mortais de quem parte. Não é nenhum ato de caridade
como sugere o celebrante ao final do rito fúnebre: “como último ato
de caridade ao nosso irmão vamos conduzir seu corpo à sepultura”.
Ora, isso cheira à hipocrisia! O pobre coitado pagou a conta, que
cabia aos que lhe sobrevivem e ainda falam em ato de caridade!
Nesses casos, se ato de caridade há, é para com os próprios circunstantes, porque aquele corpo federá e muito federá, dentro de
poucas horas, pondo em risco a saúde da comunidade em volta.
Gente, vamos viver, viver bem de corpo e alma, sem nos importar com a existência da “indústria da morte” e do programa paralelo
“minha cova, minha morte”!
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CARTA AOS TEMPOS

*Antonio Tuccílio

Outubro Rosa: Projeto de Lei dos 30 dias
pode salvar vidas de pacientes com câncer
Há um projeto de lei em tramitação no Senado Federal que,
se aprovado, pode salvar inúmeras
vidas. O PLC 143, conhecido como
PLC dos 30 dias, prevê que em caso de suspeita de câncer o paciente ou a paciente deverão receber o
diagnóstico na rede pública de saúde em até um mês, que é o ideal.
A realidade é muito diferente. A espera na rede pública pode demorar
até seis meses, período muito longo
e que pode custar muitas vidas, incluindo as das mulheres com câncer de mama.
Segundo o Instituto Nacional
de Câncer (INCA), o diagnóstico
precoce da doença aumenta em
95% as possibilidades de cura. Porém, de acordo com o Tribunal de
Contas da União (TCU), 56% dos
pacientes recebem o diagnóstico
quando já estão em estágio avançado da doença, diminuindo ou anulando as chances de sobrevivência.
Dos tipos de câncer, o de mama é

o mais comum entre as mulheres
no Brasil, representando, segundo
o INCA, 29% dos casos. É para
conscientizar as mulheres que foi
criada a campanha mundial Outubro Rosa, que dedica um mês inteiro para a tratar de prevenção contra
o câncer de mama.
Além da demora para o diagnóstico, o Brasil ainda precisa lidar
com outros entraves, como a desigualdade social. Mulheres em melhores condições financeiras recebem o diagnóstico mais cedo. Logo, também começam o tratamento
mais rápido e em ambientes com
mais recursos, como clínicas particulares. Já as mais pobres, além de
esperar meses por uma mamografia, ainda dependem de uma saúde
pública indispensável para grande
parcela da população – e por muitos especialistas considerada revolucionária, porém, com muitos problemas a serem solucionados.
O fortalecimento da saúde pú-

blica no Brasil é urgente. Faltam
investimentos em tecnologia, diferentemente do que é visto em hospitais privados. O Sistema Único de
Saúde (SUS) conta com médicos
(servidores públicos) qualificados
e empenhados, que lidam diariamente com a falta de recursos para
atender aos seus pacientes. Porém,
apenas colaboradores capacitados
não bastarão enquanto o Brasil continuar a lidar com um outro tipo de
câncer: o da corrupção. O desvio de
verba destinado para a saúde, a falta de investigação e a impunidade
favorecem políticos e empresários
desonestos. A população mais carente, aquela que mais precisa dos
servidores, é a mais prejudicada.
Para diminuição dos números
de morte por câncer, o Legislativo
precisa fazer sua parte. Aprovar o
PLC dos 30 dias é um começo.
*Presidente da Confederação
Nacional dos Servidores Públicos
(CNSP)

Torneio de Bairros de Cachoeira do
Campo completa 20 anos de história
Em 1999 por meio de um
grupo de "boleiros", teve início o
evento mais popular e democrático
do distrito, o Torneio de Bairros de
Cachoeira do Campo. Naquele ano
o futebol do distrito já apontava
uma mudança em sua estrutura no
que tange a times de futebol, que
passava a ter em seu cenário novas
equipes; São Francisco, Nacional,
Santa Luzia, Havaí, sendo estes
remanescentes até hoje da primeira
edição que teve o Havaí Campeão.
Ao longo desses 20 anos muitas
outras equipes também aderiram a
esta competição, que hoje é em longevidade e realização, a única que
se garante no calendário esportivo
distrital. Em 2012 o torneio de bairros de Cachoeira do Campo viu o
primeiro e único dos seus integrantes tornar-se uma equipe formal, o
Santa Luzia EC, que foi o primeiro
afiliado à Liga Esportiva Ouro-pretana. A competição, hoje, pode ser
considerada a mãe de várias equipes, mais de 15, e já contou com a

participação de alguns distritos vizinhos: São Bartolomeu em 2002,
Ideal da Serra do Siqueira em 2002
e Saltur de Santo Antônio do Leite.
Esse torneio tornou-se uma das
principais competições anuais de
Cachoeira do Campo onde, a cada
jogo, consegue reunir torcidas de
todas as localidades, inclusive de
cidades vizinhas.

No dia 06 de outubro deste
ano, final do torneio, o Estádio
Dom Bosco foi palco de uma partida eletrizante entre URT e Santa
Luzia, acompanhada por número
expressivo de torcedores e simpatizantes de ambos competidores.
O Santa Luzia sagrou-se campeã
nos pênaltis, conquistando seu
10º título.

Valdete
Braga

AMENIDADES
valdetebraga@yahoo.com.br

Namoro ou amizade?
Amizade, sim!
Difícil acreditar que em pleno século XXI, final do ano de 2019,
ainda haja quem pense e fale que não existe amizade entre um
homem e uma mulher.
Quando ouvi a frase, levei um susto, e o susto foi maior quando
constatei que não são poucos que pensam assim, entre mulheres
e homens.
Amizade não tem sexo. Quando existe de verdade, é um encontro de almas. Feliz daquele que tem um ou mais amigos. Logicamente, refiro-me à amizade em seu real sentido, aquele ou aquela
amigo ou amiga verdadeiros, para todas as horas, com quem dividimos alegrias e tristezas, dores e amores, frustrações e realizações.
O ditado que diz “quem tem um amigo tem um tesouro” é super
verdadeiro. As pessoas estão cada vez mais competitivas, voltadas
apenas para si mesmas, enxergando apenas o próprio umbigo. A
cada dia que passa, fica mais raro o desprendimento, o olhar voltado para o outro, o verdadeiro significado da palavra amizade. Abençoados somos nós que temos e somos amigos verdadeiros.
Por isto não posso concordar com esta mentalidade retrógrada de que “entre um homem e uma mulher não existe amizade”.
Existe, sim. Entre dois homens, duas mulheres, um homem e uma
mulher... por que não?
Amizade, quando real e sem interesse (se houver interesse não
é amizade) simplesmente acontece, e é uma benção, repito, cada
vez mais rara. Quem tem deve valorizar.
As pessoas estão evoluindo tanto para algumas coisas, e continuam tão antiquadas para outras... isto quando não retroagem.
Frases como esta que ouvi são prova disto. Vinda de pessoa supostamente culta, inteligente, fica mais retrógrada ainda.
Tenho amigos homens e amigas mulheres, e nutro por cada
um deles um carinho especial. Alma não tem sexo, e amizade é
isto: um encontro de almas. Onde existe amizade existe amor, mas
o amor em sua plenitude, no sentido real da palavra, amor que se
basta. Alguns amigos homens se casaram, tornei-me amiga das
esposas, e o sentimento continua e há de continuar para sempre,
se Deus quiser.
Acredito, sim, em amizade entre homens e mulheres e não deixa de ser um preconceito pensar o contrário. Existe e faz muito bem
a ambas as partes. É muito bom que ainda existam, não amizades de copo ou de balada, mas amizades de vida. Pessoas que se
completam, se dividem, se tornam melhores umas com as outras e
juntas tornam o mundo melhor. Independente do sexo de uma ou
da outra.
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PANORAMA

Acontece no próximo sábado (19), a 13ª
edição da Doação de Sangue de Ouro Preto, organizada pela Fundação Hemominas.
O evento acontece na Escola de Farmácia,
Campus Morro do Cruzeiro – UFOP, de 8h
até as 17h. Maiores informações através dos
números: (31) 3350-1191 (Agência Transfusional da Santa Casa), (31) 3350-1106 (Comunicação da Santa Casa), 98895-3993 (Samuel - UFOP) ou 98843-2810 (Pedro - UFOP).

N

o próximo sábado (19), a UFOP realiza diversas
atividades no Campus Morro do Cruzeiro, em
mais uma edição do Campus Aberto. Com o objetivo
de conscientizar a população, principalmente as mulheres, o evento traz ações ligadas ao Outubro Rosa.
Haverá troca de mudas e saberes sobre plantas ligadas
à saúde da mulher, e orientações sobre câncer de mama e menopausa. O Campus Aberto começa às 13h.

A

Imagens meramente ilustrativas

contece
no sábado
(26) a Oficina de
Valorização da
Vida. O evento
pretende abordar
questões como
suicídio, depressão e a busca
pelo propósito da vida. A
oficina acontece no auditório
do IFMG, das 14h às 18h30 e
contará com a presença da psicóloga Rose Simões. O evento
é uma realização do Grupo
Espírito Novo Sol Brilhante.

89,3 FM
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OURO PRETO - R. Padre Rolim,570 - 3552.3397
98972-1261 3551.0760
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Ouro Preto

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

A

contece no dia 26 de outubro o evento Prevenção,
voltado para a promoção à saúde, prática esportiva, à
qualidade de vida e mudanças de hábitos dos homens e das
mulheres. O evento é uma parceria entre a Unimed Inconfidentes, o Stúdio Leandro Silva, a Cia da Saúde de Ouro
Preto e o Instituto Federal Minas Gerais - IFMG, Campus
Ouro Preto. A inscrição pode ser feita pelo site da Unimed
Inconfidentes, no Studio do Leandro na Avenida JK, nº 50,
Bauxita ou pelo telefone da Cia da Saúde 9-8958-1691. Os
200 primeiros inscritos ganharam um kits especiais. Cada
participante deverá doar 02 litros de leite que serão repassados a Obra Social Lírios do Campo.

N

a última terça-feira (15), a professora Geralda Gomes,
Dona Gê, que completa 100 anos em 2019, foi homenageada pelos profissionais da educação, em comemoração
ao dia dos professores. O evento foi uma parceria da Câmara
Municipal e do Museu da Inconfidência, por iniciativa da professora Maria das Graças, a Filinha,
que é educadora, ambientalista e ex-aluna de dona Geralda, com o apoio
do vereador Chiquinho de Assis
(PV), que também foi aluno de dona Gê. Chiquinho aproveitou o momento para saudar os profissionais:
“Parabenizo a todos os professores
e professoras na figura da Professora
Geralda Gomes, a Dona Gê, que no
auge do seu centenário nos dá um
show de lucidez e de amor à educação. Desejo para o nosso país e para o
mundo a valorização dos professores
que são a base do conhecimento. Viva os Professores!”

Restaurante e Churrascaria PEDROSA

Dona Sônia
De 2ª a sábado,

com prato comercial

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

Por mais espaços
para as crianças em
Ouro Preto

O vereador Chiquinho de Assis (PV) usou a tribuna da Câmara
essa semana para chamar atenção para falta de espaços públicos voltados
para as crianças em Ouro Preto e pedir que o poder público possa voltar o
olhar para ações que sejam pensadas para elas.
“Eu queria fazer uma reflexão, porque percebemos que, apesar de até
pouco tempo atrás, a cidade de Ouro Preto não possuir nenhuma academia
ao ar livre, de repente, passou a disponibilizar inúmeras, nos mais diferentes lugares da cidade.
E, nessa semana da criança, reflito o seguinte: hoje vemos academias
em vários locais, mas, quantos parquinhos nós temos? Quantos playgrounds nossas crianças têm acesso? Mais do que isso, quais são as opções
que o município disponibiliza para as nossas crianças? Por exemplo, o
bairro Antônio Dias hoje tem uma academia, um equipamento polêmico,
inclusive, devido ao local de instalação, mas e o parquinho? Faço a mesma
pergunta para o São Cristóvão e para diversos outros bairros e localidades
de Ouro Preto.
Academia é importante, mas reafirmo a necessidade da existência de
profissionais que instruam a população com relação ao uso. Em alguns
locais as academias estão sendo depredadas, usadas para outros fins e até
mesmo tendo partes dos equipamentos furtados.
Entramos com um pedido para que a prefeitura possa se reunir e
conveniar com o Departamento de Arquitetura da UFOP, que possui um
núcleo voltado para realização de projetos arquitetônicos destinados aos
espaços públicos da cidade e pensando na população que utiliza os locais.
É preciso construir com a comunidade, inserir a comunidade nos
contextos de ocupação dos espaços públicos, garantir o pertencimento da
população com os equipamentos que são destinados a ela. E ao mesmo
tempo não esquecer das crianças.
Ouro Preto é uma cidade muito ingrata com as crianças em termos de
espaços públicos destinados a elas para. Quais os locais possuímos e estão
viáveis? Quando acontece eventos na praça da UFOP as crianças perdem
o espaço de convívio, nem o parquinho existe mais.
Na Vila Operária foi feito uma reforma no parquinho pela prefeitura
itinerante, fruto de uma denúncia que realizei ainda no governo passado.
Mas e os outros locais? Na Área de Lazer, por exemplo, existe um olhar
do executivo praquele espaço? O parquinho da Ponte Seca está todo depredado. E o horto botânico então?
É de extrema importância atitudes que favoreçam o envolvimento da
nossa comunidade e o livre brincar das nossas crianças”.

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

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

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

-feira, 18 de outubro/2019
O LIBERAL Ed.1361 - SextaOURO
PRETO
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Prefeitura vira referência de transparência
e recebe visita da Secretaria de
Planejamento de Itabirito
Na última sexta-feira, 11 de
outubro, o controlador geral e o
gerente de TI da Prefeitura de Ouro
Preto receberam membros da Secretaria de Planejamento de Itabirito. O principal objetivo da visita foi
o conhecimento das boas práticas
adotadas pela Prefeitura de Ouro
Preto na área de tecnologia e transparência.
Durante a reunião foram mostrados os procedimentos e ações
utilizadas para que a nota de transparência tenha subido de 1.9 para
8.85 de 2017 até 2019 na CGU
(Controladoria Geral da União).
“A intenção é que através deste conhecimento a Prefeitura de Itabirito
possa chegar aos mesmos resultados positivos que a de Ouro Preto
em seu portal de transparência”,
disse Rafael Gomes Gerente do setor de Tecnologia da Informação da

Prefeitura de Ouro Preto, que esteve presente na reunião.
“Foi uma visita excelente
para a melhoria de dados de governança e eficiência. Um alinhamento entre os prefeitos das

duas cidades”, afirmou Débora
Aguiar, secretária de Planejamento de Itabirito, que esteve na
visita juntamente com o secretário de Administração e a controladora municipal.

Em parceria com a Prefeitura de Ouro
Preto, Fundação Aleijadinho lança
polo de judô em Cachoeira do Campo
A inauguração do Polo Cachoeira do Campo acontece dia 25 de
outubro, às 17h, no Centro Oratório Dom Bosco

“Nos últimos anos, os maiores
talentos do judô competitivo da região têm surgido em Cachoeira do
Campo. Hoje, 90% dos atletas da
equipe de rendimento da Fundação são do distrito”. Essas palavras
são de Carlos Simões, técnico da
Fundação Aleijadinho, e resumem
bem a iniciativa em inaugurar um
polo de judô no distrito ouro-pretano. O novo polo conta com apoio
da Prefeitura e tem como principal
objetivo desenvolver atletas de alto rendimento para que participem
de competições estaduais, nacionais e internacionais.
A cerimônia de inauguração

será dia 25 de outubro, sexta-feira, às 17h. Haverá apresentações
das ações que são desenvolvidas
no Centro Oratório Dom Bosco
- onde as aulas de judô também
serão realizadas. Zumba, capoeira, muay thai e a Trupe da Gente
Circo são algumas das atividades,
além, é claro, dos atletas de judô
da Fundação Aleijadinho.
O polo de Cachoeira do Campo faz parte do projeto “Esporte e
Cidadania Judô de Ouro”, que é
uma ferramenta de inclusão social
por meio do esporte promovida e
coordenada pela Fundação Aleijadinho. O treinamento neste novo

polo será oferecido a atletas com
mais de 11 anos nas classes Sub
13, Sub 15, Sub 18 e Sub 21.
Judô nos distritos
Em 2019, a Fundação Aleijadinho adotou a política de descentralização do atendimento que
antes era feito somente na sede,
Ouro Preto, expandindo o projeto
para os distritos - Santa Rita, Miguel Burnier e, agora, Cachoeira
do Campo. Ao todo, aproximadamente 300 alunos/atletas entre
3 e 20 anos são atendidos de forma gratuita. Ao longo dos anos, a
Fundação vem se destacando nas
competições, sempre revelando
novos atletas, inclusive a nível internacional.

Resultado preliminar das eleições do
Conselho Tutelar de Ouro Preto

No dia 6 de outubro foram realizadas as eleições do Conselho Tutelar de Ouro Preto. Foram eleitos 5 conselheiros titulares e
5 suplentes, dentre os 21 candidatos aptos a participação na eleição. O resultado divulgado refere-se apenas à quantidade de votos
que cada candidato recebeu. Não podendo ser considerado como resultado definitivo porque é passível de recurso. De acordo com
o edital nº 01/2019 do CMDCA, as pessoas podem apresentar recurso ao resultado preliminar até o dia 11 de outubro de 2019, na
sede do Conselho, situado na Praça Américo Lopes, 91 – Pilar, no horário de 9h às 17h.
Confira o resultado preliminar da votação. Conselheiros Titulares:1º Lilian França Albuquerque 418 votos; 2º Edvaldo
César Rocha 197 votos; 3º Palloma Profetinha 190 votos; 4º Aldrilane da Silva Reis 186 votos; 5º Lorena Soares 161 votos.
Conselheiros Suplentes: 6º Nádia Cardoso Murta 144 votos; 7º Luiz França 138 votos; 8º Flávia de Carvalho Fonseca 126
votos; 9º Sheila Reis 115 votos; 10º Regina Fortes Moreira 114 votos.
Os conselheiros são responsáveis por zelar pela proteção de crianças e adolescentes e vão iniciar no dia 10 de janeiro 2020 o
mandato de quatro anos. A eleição foi organizada pelo Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, e fiscalizada pelo Ministério Público com direito a voto da população ouro-pretana.
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Rede de Atenção
Projeto Código X é implantado na
Psicossocial de Ouro
Escola Municipal Padre Carmélio
Preto participa de Sessão Com intuito de despertar o interesse pelo universo tecnológico
Especial na Câmara
de alunas do ensino fundamental
Reunião ocorreu no dia 10 de outubro,
dia mundial da saúde mental

Levando em conta o Dia Mundial da Saúde Mental, comemorado em
10 de outubro, a Rede de Atenção Psicossocial de Ouro Preto (RAPS) /
Saúde Mental, um serviço público oferecido pelo SUS, foi convidada a
participar de uma reunião na Câmara dos Vereadores de Ouro Preto. Com
a presença da coordenação da Rede, trabalhadores, usuários e vereadores,
foram discutidas políticas públicas e ideias para o aprimoramento no tratamento da saúde mental da população, de forma humanizada e respeitosa.
Paula de Oliveira Alves de Brito, membro da Coordenação Administrativa da Rede de Atenção Psicossocial de Ouro Preto – Saúde Mental,
exaltou o trabalho realizado no município. "Tenho a honra de fazer parte
da classe trabalhadora da RAPS / Saúde Mental, serviço público, componente do SUS, em que buscamos a cada dia ofertar com qualidade e
empatia o acolhimento, tratamento e reabilitação psicossocial".
A RAPS: A Rede de Atenção Psicossocial (RAPS) foi instituída em
2011 através da Portaria 3088 do Ministério da Saúde. O objetivo é o
tratamento de pessoas com sofrimento ou transtorno mental e com necessidades decorrentes do uso do crack, álcool e outras drogas no âmbito
do Sistema Único de Saúde (SUS). O ponto de atenção especializada na
RAPS são os Centros de Atenção Psicossocial - CAP's.
A reabilitação psicossocial é um dos eixos da RAPS e é composto por
iniciativas de geração de trabalho e renda / empreendimentos solidários /
cooperativas sociais as quais devem articular as redes de saúde e de economia solidária com os recursos disponíveis no território para garantir a
melhoria das condições concretas de vida, ampliação da autonomia, contratualidade e inclusão social de usuários da rede e seus familiares.
A RAPS propõe um novo modelo de atenção em saúde mental contrário ao modelo Hospitalocêntrico / Manicomial, a partir do acesso e a
promoção do direito das pessoas, baseado na convivência dentro da sociedade.
Em Ouro Preto, a RAPS é composta pelo CAPS II – "Casa dos Artistas" (adulto), CAPS IJ (infanto – juvenil), CAPS ad II (álcool entre
outras drogas), Centro de Convivência (Cachoeira do Campo), Leitos de
Retaguarda da Saúde Mental na Santa Casa da Misericórdia. Além destes, dispositivos como SAMU, UPA e Atenção Primária a Saúde também
compõe a rede.
Para contato, seguem abaixo as informações necessárias de cada
CAPS: - Centro de Atenção Psicossocial – CAPS II; Coordenação: Luciano Nascimento de Jesus; Endereço: Rua Tomé de Vasconcelos, n° 131
– Água Limpa; Telefone: (31) 3559-3266.
- Drogas – CAPS ad II; Coordenação: Letícia Rodrigues de Lima;
Endereço: Rua Nossa Senhora do Parto, n°50 – Bairro Padre Faria; Telefone: (31) 3552-6317; - Centro de Atenção Psicossocial Infanto Juvenil.
CAPS ij; Coordenação: Christine Algarves Vianna Magalhães; Endereço: Rua Dom Helvécio, n°429 – Cabeças; Telefone: (31) 3552-3165.
Hanster Silva

de escolas públicas de Ouro Preto,
as estudantes do curso de Doutorado da Universidade Federal de
Minas Gerais (UFMG), Pâmela Rezende e Joicymara Xavier,
junto às amigas Cecília Devêza
e Kênia Figueiredo, analistas da
empresa Gerencianet, criaram o
projeto Código X.
A ação é fruto de uma genuína
vontade das estudantes em ensinar programação de computador
- aplicada á área de exatas - para
meninas com idade entre 10 e 13
anos de escolas públicas localizadas em regiões mais carentes. E
assim incentivar essas garotas a
seguirem esta área predominantemente masculina.
Desde julho deste ano, o Código X está sendo implantado na
Escola Municipal Padre Carmélio,
no São Cristóvão, pois de acordo
com uma das idealizadoras do
projeto, Pâmela Rezende, essa foi
uma instituição que demonstrou
muito interesse em acolher a ini-

ciativa. “Entrei em contato com
algumas escolas públicas de Ouro
Preto que possuíam laboratório de
informática e eram situadas em regiões mais carentes. A direção do
Padre Carmélio foi bastante receptiva à ideia do projeto e o abraçou
inteiramente”, contou.
As aulas acontecem de 15 em
15 dias, aos sábados, no período

Programa “quem preserva
paga menos” alcança 440
inscritos para 2020
Em Ouro Preto, quem realiza ações sustentáveis e participa da coleta
seletiva consegue descontos em impostos através do programa municipal
“Quem preserva paga menos”. Para o ano de 2020, o programa chegou à
incrível marca de 440 inscritos, quase o dobro do ano anterior e cerca de
oito vezes mais que em 2015, quando contava com apenas 56 pessoas.
Quem capta água de chuva e utiliza energia solar tem direito a 5% de
desconto para cada ação realizada, podendo acumular e chegar a 10% de
desconto sobre o valor do IPTU (Imposto Predial e Territorial Urbano).
E quem participa efetivamente da coleta seletiva e possui o atestado emitido pelas Associações de Catadores parceiras do município recebe 10%
de desconto na taxa de coleta de resíduos (TCR).
Para Ciro César Ferreira, participante do programa e presidente
da AMPBVI (Associação dos Moradores do Bairro Vila Itacolomi), o
“quem preserva paga menos” tem uma importante função social: "O
desconto agrega bastante, mas a principal função do programa é conscientização de pensar no próximo e ter uma cidade mais limpa, e como
consequência, melhorias para o meio ambiente".
Segundo Júlio César Pedrosa, diretor de resíduos e um dos organizadores do projeto, “o aumento significativo nos números deste Programa
está diretamente ligado à relação com a efetivação e grande adesão da
comunidade junto ao Programa Ouro Preto Recicla, que instituiu a coleta
seletiva de porta a porta na cidade”.
Para participar do Quem Preserva Paga Menos, o residente deve se
inscrever no ano anterior para que receba o benefício no ano subsequente: basta juntar os documentos necessários e apresentá-los na Secretaria
Municipal de Meio Ambiente. O período de inscrição é amplamente
divulgado pela Prefeitura todos os anos (em 2019, ficou aberto de junho
a setembro).

da manhã, na própria escola. Além
de computadores, outras metodologias são usadas para ensinar
programação, como maquiagem e
dinâmica do robô.
Para a diretora do Padre Carmélio, Luciana Fernandes, tal
iniciativa além de contribuir para
rompimento de paradigmas trouxe importantes melhorias para o
laboratório de informática da instituição. “Após a chegada do projeto à escola, todos os computadores foram formatados, peças que
estavam quebradas ou em falta
foram consertadas e substituídas.
Acredito que esta será uma grande
oportunidade para que as alunas
adquiram conhecimento que as
permitirão adentrarem a um universo acadêmico onde a presença
feminina ainda é muito pequena”
avaliou.
De acordo com as fundadoras
do Código X, o projeto ainda está
em fase de experimentação, mas
existe a intenção de futuramente
implantá-lo em outras escolas do
município.
O Código X é um projeto social independente. Quem tiver
interesse em conhecer mais ou
apoiá-lo de alguma forma pode
entrar em contato por meio do instagram: @codigox.ong
Participam do projeto como
colaboradoras:
Pâmela Rezende - Doutoranda
na UFMG/ idealizadora do projeto; Joicymara Xavier - Professora
na UFVJM/ idealizadora do projeto; Cecília Devêza - Analista de
Negócios Gerencianet/ idealizadora do projeto; Kenia Figueiredo
- Assistente Administrativa Gerencianet/ idealizadora do projeto;
Marina Mello - Assessora Executiva Gerencianet/ colaboradora.
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Mãos Solidárias passa a executar
projetos que promovem a inclusão
de pessoas com deficiência
O operacional do Mãos Solidárias se
reuniu na sexta-feira (11) com a Associação
das Pessoas com Deficiência de Mariana ADEM. O objetivo foi discutir a questão da
acessibilidade no município e a importância
de se criar uma cidade modelo, em que todos tenham o direito de ir e vir. Agora, com
a parceria firmada entre as duas entidades,
a equipe do Mãos Solidárias se prontificou
a melhorar a questão da acessibilidade de
cadeirantes, idosos, grávidas, crianças, etc.
Durante o evento, foram apresentadas
fotografias que exemplificam a dificuldade que pessoas com mobilidade reduzida
enfrentam nas ruas da cidade. Além disso,
pessoas que convivem com a situação testemunharam os embates que enfrentam
diariamente. O encontro, além de destacar
o problema, contribuiu para sensibilizar os
colaboradores do Mãos Solidárias, que são
alguns dos responsáveis por transformar a
realidade de Mariana, distritos e subdistritos.
O momento de troca e aprendizado foi significativo porque coloca em discussão o papel
dos cidadãos marianenses na construção de
uma cidade mais inclusiva.
Para Aparecida Tavares, presidenta e
criadora da ADEM, o encontro melhorou a
auto-estima dos colaboradores porque mostrou a importância de quem executa as obras
ao possibilitar que as pessoas que precisam
possam transitar livremente. Segundo ela,
o operacional é a base das obras, portanto

Deivid Oliveira

possui um papel importante para promover
acessibilidade, ou, nas palavras dela, realizar
um desenho universal bem feito. Aparecida
amplia a discussão ao enfatizar que o fato de
Mariana ser uma cidade histórica, que nasce
sem pensar em debater o assunto, não impossibilita que seja lançado um olhar crítico
e referencial. Pelo contrário, com novas leis
e tecnologias, é possível construir uma cidade acessível. “Nós ganhamos a cidade de herança, por isso é preciso conservar para que
todo mundo possa usufruir”, complementa.
O desejo de permitir acessos e adotar
um olhar mais humano por parte do poder

público já circulava no Mãos Solidárias,
entretanto os eventos promovidos na arena
de Mariana em comemoração ao Setembro
Verde, intensificaram a emergência do debate. Segundo o engenheiro Eustáquio Veiga,
as obras muitas vezes foram pensadas de
acordo com as diretrizes exigidas, porém a
execução pode não garantir uma circulação
autônoma por parte das pessoas que mais
necessitam. Por isso, é importante que a população assuma o compromisso de fiscalizar
as obras para observar, por exemplo, se os
passeios estão estreitos ou se as rampas possuem a inclinação adequada.

NOTA DE
ESCLARECIMENTO
Prefeitura se posiciona
sobre acusação que
envolve secretário de
Meio Ambiente
Em resposta ao questionamento sobre a lisura do secretário interino de Meio Ambiente
e Desenvolvimento Sustentável, Antônio Moraes, a Prefeitura destaca que nos 23 anos de
serviço público, o profissional
nunca foi condenado judicialmente. A denúncia do Ministério Público de Minas Gerais é
referente a um fato ocorrido em
Itaúna em 2010.
O novo secretário afirma que
em momento algum ele participou efetivamente da concepção
da obra ou do processo de licitação. “É importante esclarecer que fazia parte somente da
comissão de medição da obra
citada no processo. Esta comissão apenas avaliou a obra, não
atuando na criação do projeto
ou no processo licitatório”, disse o secretário. Antônio ainda
ressaltou que irá demonstrar
com documentos a sua integridade. “Assim que tiver a oportunidade do direito a ampla defesa
e ao contraditório, irei comprovar que não houve dolo ou má
fé em minhas ações”, concluiu.

PANORAMA
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Porta-voz da Renova pede celeridade
na aprovação de projetos
Responsável por Paracatu de Baixo diz que esse é um “caminho crítico”.
Prefeitura afirma que cobrança é “leviana”

Aconteceu, no último domingo (13), a primeira edição
do Taverna do Dragão Gaveteiro, evento de jogos de
tabuleiro realizado pela AHamTai. O evento foi realizado
no Clube Sorriso - Espaço de Cultura Teatro do Dragão
em Passagem de Mariana. Além das opções de jogos de
Tabuleiro de diversos tipos, a abertura do evento contou com o Curso de Narrativa e Produção de Roteiros
para Jogos Narrativos, ministrado por Leônidas Rocha.

Desde a última terça-feira (15), o SAAE Mariana está
realizando o fornecimento de água de forma alternada
em todos os pontos da cidade. De acordo com a autarquia, o racionamento continuará até que o nível das
captações volte ao normal e que a disponibilidade de
água seja recuperada. Mais informações podem ser
obtidas pelos telefones 115 ou 3557-9300

A Confraria Capim Canela realizou, no último sábado
(12), um cortejo pelos pelas ruas dos bairros
Vila do Sapo e distribuíram balas, brinquedos
e chocolate para as crianças

Na última segunda (14) a Fundação Renova realizou uma
visita de jornalistas aos canteiros de obras dos reassentamentos
de Bento Rodrigues e Paracatu de Baixo. Em Paracatu, o responsável pelo canteiro, Marcello Lucena, afirmou que tem 27
projetos prontos para protocolar na prefeitura, mas que aguarda
a liberação do memorial descritivo por parte do executivo.
O porta-voz da Fundação disse estar preparado para começar a construção das casas em novembro de 2019, mas que depende da documentação necessária para iniciar as obras. Hoje,
o reassentamento de Paracatu está em fase de terraplanagem.
“Eu não posso deixar de citar que eu preciso dos projetos
das casas aprovados na Prefeitura. Esse hoje é um caminho
crítico, porque não adianta eu executar o projeto. Eu preciso
que eles sejam aprovados e que eu tenha um alvará, isto é, uma
autorização do governo para que eu possa iniciar a construção
das casas. Assim como em Bento Rodrigues, em Paracatu nós
temos uma demanda muito grande de projetos. Dentro do que
me compete, que é gerar os projetos e apresentá-los, a gente
está tentando fazer”.
Lucena informou ainda que Fundação Renova auxiliou
financeiramente a contratação de mais profissionais por parte
da prefeitura, como arquitetos, engenheiros e sanitaristas para
“que possam, em conjunto com os profissionais da Prefeitura,
avaliar esses projetos com uma celeridade um pouco maior”,
para que a Fundação possa iniciar a construção das casas.
Em resposta, a Prefeitura Municipal de Mariana informou
como é o processo de aprovação dos projetos arquitetônicos
da Fundação Renova. “O processo de aprovação dos projetos
apresentados pela Fundação Renova segue os mesmos padrões dos processos em aprovação em qualquer área urbana
do município. Eles são submetidos às análises dos parâmetros de ocupação do solo e se as propostas apresentadas estão
em acordo com a legislação vigente. Informamos que Bento
Rodrigues e Paracatu de Baixo têm leis específicas diferentes,
ambas sendo Lei Complementares à Lei 016/2004 - Plano Diretor Municipal”.
Questionada sobre a possibilidade de dar maior celeridade
ao processo realizado atualmente, a Prefeitura informou a situação dos projetos na Secretaria de Obras e disse que a Fundação
não “está tendo a celeridade” cobrada para a aprovação dos projetos. Abaixo, a resposta da Prefeitura Municipal de Mariana.
“Como é praxe nessa subsecretaria, todos os projetos enviados pela Fundação Renova têm prioridade em nosso setor,
dada a comoção social e necessidade de dar resposta aos atingi-

Obras sendo realizadas em Paracatu de Baixo

dos nesse processo doloroso de expectativa para retornarem aos
seus lares após o crime/tragédia cometido pela Samarco S/A.
Assim, a Subsecretaria de Engenharia e Arquitetura, através
de seu departamento de Desenvolvimento Urbano, informa que
foram protocolados 100 (cem) projetos solicitando emissão de
Alvará de Construção e/ou Licença de Construção para muros
de arrimo/contenções e que TODOS foram analisados e tiveram pareceres técnicos emitidos por este departamento.
Desses 100 (cem), 88 (oitenta e oito) foram analisados ao
menos em 2 (duas) oportunidades, e a UBS (Unidade Básica
de Saúde) está em sua 4ª (quarta) análise. 18 (dezoito) projetos
obtiveram seus respectivos Alvarás de Construção, além da
emissão de 12 (doze) Licenças de Construção para muros de
arrimo/contenções. 15 (quinze) projetos estão em vias finais
de aprovação pela Secretaria de Obras, 16 (dezesseis) estão
aguardando reanálise pelo nosso setor, pois retornaram entre
as datas de 03/10 - 15/10 e o restante, 51 (cinquenta e um) projetos, estão com a empresa responsável pela elaboração destes
para proceder às correções solicitadas pelas nossas analistas.
Aproveitamos para informar que só existem projetos
protocolados em relação ao reassentamento dos atingidos na
comunidade de Bento Rodrigues, sendo que para o reassentamento de Paracatu de Baixo ainda não foram protocolados
projetos para nossa análise.
Dito isso, qualquer responsabilidade imputada ao Município pela demora na análise dos projetos é leviana, sendo que a
própria Fundação Renova não está tendo a celeridade que ela
nos cobra para retornar os projetos atendendo às correções solicitadas pelas nossas analistas”, informou, por e-mail, a Prefeitura de Mariana. 			
Por Marcelo Sena

Dia das Crianças em Mariana contou
com atividades gratuitas
Glauciene Oliveira

Glauciene Oliveira

O Dia das Crianças em Mariana foi repleto de muita alegria e animação, pois a Associação Marianense de Voleibol (AMV), em
parceria com a Prefeitura de Mariana, através da Secretaria de Esporte, realizou a Rua de Lazer, uma tarde de atividades gratuitas para os
pequenos marianenses comemorarem seu dia.
O evento aconteceu na Arena Mariana e contou com uma programação diversa para toda a família, com pintura facial, brinquedos,
sorteio de brindes e algodão doce. Todos anos a AMV realiza este evento que sempre atrai muitas crianças. A Rua de Lazer aconteceu
paralelamente ao Torneio de Voleibol de Mariana. Segundo um dos membros da diretoria da associação, Alessandro Muniz, eles sempre
se preocupam muito com as crianças e jovens, por isso realizam esse evento com tanto empenho. “É sempre muito bom trazer um pouco
de alegria para as crianças, é muito gratificante ver o sorriso no rosto de cada uma delas. Essa foi também uma oportunidade de aproximar
elas do esporte e do vôlei”, destacou.

*Adriano
Cerqueira

DESVENDANDO
A POLÍTICA

O fenômeno da opinião pública

A opinião pública é um fenômeno antigo na política, variando apenas no meio de transmissão. Assim, nos tempos antigos eram diversas as formas de manifestação, podendo ser pela religião, pela arte,
por textos ou imagens desenhados em muros e locais públicos (hoje
chamamos de “pichações”), por panfletos manuscritos ou impressos,
por livros, por falas ao vivo ou gravadas, entre outros meios.
O que se busca nas manifestações dirigidas a um público geral
(que pode estar presente no ato ou de modo virtual) é influenciar os
acontecimentos políticos, pois entende-se que a opinião pública impacta nos agentes políticos, mesmo os mais poderosos. E, de fato,
é comum na história a existência de um tipo de liderança política que
busca a aprovação imediata da opinião pública, sendo identificada
em diversas épocas por nomes como “tirano”, “democrata”, “populista”, “líder das massas”, entre outros.
Na relação entre líderes e liderados a opinião pública tem papel
central, pois a liderança procura se apoderar dos meios existentes
para fazer chegar aos liderados suas palavras e crenças. Deste modo, o que o líder procura é monopolizar esses meios, evitando que
outras pessoas, especialmente seus opositores, tenham acesso
mais direto às massas. Um meio muito utilizado na história é simplesmente misturar fé religiosa com política e assim o líder político
é, também, uma liderança religiosa. E nos cultos religiosos, sempre
acompanhados por milhares de pessoas, o misto de liderança religiosa e política monopoliza a fala e transmite suas crenças e mensagens. E deve ser lembrado que ainda hoje existe essa forma de
liderança.
No século XIX foi a página impressa (através de jornais, panfletos e livros) que predominou como o principal meio de transmissão
de valores para a opinião pública e mudou profundamente a política. Lideranças que tinham, literalmente, o dom da palavra, elas
conseguiam imprimir sua vontade às massas por meio das páginas
impressas. E assim foi surgindo um novo poder nas democracias
de massas, chamado de quarto poder”, ou seja, a imprensa escrita.
No século XX a imprensa escrita continuou exercendo grande
poder na transmissão de valores e credos para a opinião pública,
mas em meados do século teve que dividir esse poder para os rádios (jornais falados) e depois para as televisões (telejornalismo). O
quarto poder se tornou mais diversificado e foi muito comum que
grandes empresas de telecomunicações procurassem dominar esses três tipos de jornalismo.
Mas o final do século XX já indicava o surgimento de uma nova
forma de transmissão de valores e credos para a opinião pública
e ela se efetivou no atual século por meio dos dispositivos móveis
de telefonia, popularmente chamados de “smartphones”. Com eles
uma nova forma de relacionamento social se firmou, conhecida como “redes sociais”. As redes sociais dominam, hoje, as atenções
do meio político e são cada vez mais influentes, e estão dividindo
espaço e influências com o minguante quarto poder. Milhares de
indivíduos estão usando seus smartphones e as redes sociais e,
portanto, estão divulgando ideias e valores em diferentes meios de
expressão (pela escrita, pelas imagens, pelos vídeos, pelas gravações de voz etc.). A opinião pública está, hoje, muito mais intensa e
disputada e sua influência no meio político nunca foi tão poderosa e,
ao mesmo tempo, incontrolável. A institucionalidade política, mundo
afora, está com muitas dificuldades para lidar com esse novo fenômeno e não chega a ser surpresa assistir manifestações desse
meio em favor de uma maior censura nas redes sociais. O objetivo,
certamente, é recuperar um controle perdido e que está, a cada dia,
mais distante de ser recuperado em uma sociedade democrática,
de fato e de direito.
*Cientista Político/ Diretor de GIGA Instituto de Pesquisa/
Professor de Relações Internacionais do IBMEC-MG/ Professor
de Administração Pública da UFOP
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VII Encontro Mulheres Por Minas discute
o ser mulher na contemporaneidade
As adversidades exigem readaptação no modo de enfrentar a
vida. Quando se é mulher, precisa-se lidar com o machismo e com o
preconceito para passar por essas
situações. Incentivar as mulheres
a enfrentar o inesperado e a ocuparem posições de liderança foram o
objetivo do VII Encontro Mulheres
Por Minas, realizado na sexta-feira
(11), no Cine Teatro. “Líderes na
Adversidade” foi o tema que pautou todas as mesas de discussão da
primeira edição do evento realizada
em Mariana.
O estresse gerado pelas adversidades foi o tema da fala da
representante dos atingidos pelo
rompimento da barragem de Bento
Rodrigues e Paracatu, Luzia Queiroz. "Não foi nossa escolha, foi por
necessidade. Nos desempenharam
muitas funções. Nos consideremos
empreendedoras da terra, porque
era o que sabíamos fazer, plantar”,
destacou Luzia que foi obrigada a
se reinventar como mulher e profissional após o rompimento.
A secretária de Educação do
município, Aline de Oliveira, também falou sobre o lidar com o
inesperado e o não reconhecimento dos esforços que as mulheres
precisam realizar por acumularem
atividades domésticas, profissionais e pessoais. “Estamos aqui para
mostrar que conseguimos ir muito

Lucas Mantovani

longe. Somos forte, inteligentes e
determinadas. Lidamos com tudo
da melhor forma possível e isso é
louvável. Precisamos nos celebrar e
nos parabenizar sempre”, destacou
Aline enquanto era aplaudida.
A sororidade feminina também foi pauta do VII Encontro. A
representante da Fundação Renova, Renata Carvalho, ressaltou a
importância de mulheres apoiarem
umas as outras com o objetivo de
enfrentar o machismo e o preconceito sofrem em posição de liderança. “A mulher tem o direito de
exercer todos os papéis, inclusive o
de profissional de liderança. Somos
poderosas! Nós precisamos fazer
com que todas acessem e desenvolve esse poder”, pontuou Renata.
Também participaram do evento: a procuradora geral do municí-

pio, Inêz Gomes, a professora do
curso de Direito da Universidade
Federal de Minas Gerais (UFMG),
Mariah Brochado, a juíza da Comarca de Mariana, Marcela Moura, o vice-prefeito, Newton Godoy, e o reitor do Instituto de Ciências Sociais
Aplicadas (Icsa) da Universidade
Federal de Ouro Preto (UFOP), José
Benedito Donadon Leal.
MULHERES POR MINAS
GERAIS - Foi desenvolvida em
2015 pela Doutora em Filosofia
do Direito pela UFMG, Mariah
Brochado, enquanto esteve à
frente da Casa Civil do Governo
do Estado de Minas Gerais. O objetivo da ação é discutir e dar destaque às mulheres mineiras que
exercem atividades nas esferas
públicas ou privadas de relevância na sociedade.

Assembleia de Desabrigados
dá 10 dias para Renova explicar
mudanças em projetos

Mudança do escritório de arquitetura preocupa atingidos. Fundação
afirma que está ampliando a equipe de atendimento às famílias

Na última terça-feira (15) aconteceu uma assembleia convocada
pela Comissão de Desabrigados pelo
rompimento da Barragem de Fundão, devido à troca da empresa de
arquitetura que desenvolve os projetos das casas. A assembleia aconteceu no auditório do ICSA/UFOP e
teve a participação de desabrigados,
representantes de Bento Rodrigues,
Paracatu de Baixo, Ministério Público, Fundação Renova e arquitetos da
empresa responsável pelos projetos
das casas dos reassentamentos.
Por unanimidade, os participantes aprovaram a proposta de manutenção da empresa e da equipe que
atualmente desenvolve os projetos
das casas. Do mesmo modo, foi estipulado o prazo de dez dias úteis para
que a Fundação Renova dê uma resposta definitiva sobre a reivindicação
dos desabrigados, de manutenção da
empresa e da equipe de arquitetura e
engenharia.
Durante a visita da imprensa ao
canteiro de obras de Bento Rodrigues
no dia 14 (portanto, antes da assembleia) o especialista em projetos e
obras e responsável pelos projetos
arquitetônicos de Bento Rodrigues,
Paracatu de Baixo e Gesteira, Alfredo
Zanon, afirmou que a mudança de escritórios não afetará os prazos nem os
serviços prestados. “Hoje temos 10
arquitetos na Tractebel e cerca de 30
arquitetos da J+T. Os arquitetos que
estão atendendo as famílias de Bento
continuam até terminar o projeto dessas famílias. Novas famílias entram
no contrato da Tractebel”.
Para Antônio Pereira dos San-

tos, Dalua, membro da Comissão de
Atingidos pela Barragem do Fundão,
os atingidos foram surpreendidos
com a notícia de mudança das empresas. “Não fomos informados da
mudança. Chegou um novo arquiteto
dizendo ser o responsável pelo projeto e aí ficamos sabendo. Por isso
pedimos a assembleia. Além disso,
qual o motivo da troca? Os atingidos
já tinham criado um vínculo de confiança com os funcionários da J+T.
Falaram que a troca não afetaria os
prazos, mas não se troca o motorista
com o carro em movimento. Essa parada terá consequências nos prazos.
Se, desde o início ouvissem os atingidos, não teríamos tantos atrasos. O
atraso é justamente pela falta de diálogo”, desabafou Dalua.
Após a assembleia, a Fundação
Renova informou, por e-mail, que está ampliando as contratações para garantir o cumprimento do cronograma
e que há uma “negociação contratual
em curso para finalização da etapa de
elaboração de projetos conceituais
das casas”. Segue abaixo, a resposta
da Fundação Renova.
“A Fundação Renova reafirma
seu compromisso com a entrega dos
reassentamentos. Para tanto, tem ampliado as contratações de empresas
que possam garantir o cumprimento
do cronograma proposto, as quais
atuam conjuntamente e em parceria
com as equipes técnicas da Fundação.
É nesse contexto que a Fundação Renova, antecipadamente, realizou em 13/08/2019, reunião com
os representantes das Comissões de
Atingidos de Paracatu de Baixo e de

Bento Rodrigues para prestar esclarecimentos sobre a contratação de mais
uma empresa para elaboração dos
projetos conceituais das casas das famílias dos reassentamentos, de modo
a reforçar as equipes já mobilizadas
para tal finalidade.
Esclarece, assim como informado na referida reunião e, novamente,
no encontro realizado no dia 15/10
com as comunidades de Bento Rodrigues e de Paracatu de Baixo, que
tal procedimento visa tão somente
ampliar a capacidade de elaboração
de projetos simultaneamente e prezar
pelo atendimento dos prazos, mediante manutenção da mesma metodologia acordada entre Fundação
Renova, Comissões de Atingidos e
Assessoria Técnica.
O procedimento proposto pela Fundação garante celeridade ao
processo e possibilita que haja profissionais capacitados e recursos
suficientes e variados para atuar na
elaboração dos projetos, respeitando-se a metodologia determinada e
principalmente o respeito às famílias
dos reassentamentos.
No que se refere à empresa citada,
informamos que há uma negociação
contratual em curso para finalização
da etapa de elaboração de projetos
conceituais das casas, escopo do seu
contrato vigente. Tais tratativas seguem o fluxo de negociações comerciais previsto nos procedimentos da
Fundação Renova, assim como aplicado a todo prestador de serviço que
colabora com o processo de reparação”, informou, por e-mail, a Fundação Renova.
Por Marcelo Sena
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Casamento: base
legal da Família

Depois da cerimônia de casamento, festa, risos, mil desejos de
felicidade eterna, forma-se a família legítima, que basicamente se
compõe dos cônjuges e, é claro, da prole. Quando o filho nasce, torna-se, automaticamente, membro desta entidade natural que é chamada de família. Sendo legítima, ou seja, constituída dentro das normas legais previstas na Constituição Federal, sempre terá o amparo
e proteção dos Códigos de Direito e de processo Civis. Nenhuma
legislação infraconstitucional pode contradizer a lei máxima, que é a
Constituição do país.
O Estado como organização superior para reger os interesses da
nação e de sua gente, através de sua legislação oficial, deve estar
sempre preparado para impor as normas necessárias para a reta e
boa convivência de sua gente, concretizada na palavra povo, que,
basicamente, é constituído de múltiplas, milhares de famílias.
CÍCERO, o grande e insuperável tribuno romano chamava a
família de “seminarium reipublicae”, ou seja, o núcleo, a base fundamental do Estado. Hoje este núcleo tornou-se muito mais amplo,
porque a lei reconhece como casamento não só a união de pessoas
de sexos diferentes, mas também do mesmo. Este fato foi uma guinada jurídica de 360 graus no conceito tradicional da união matrimonial entre pessoas.
O casamento, legalmente realizado pela autoridade competente,
Juiz de Paz, como soe acontecer em todas as Comarcas, gera todos
os efeitos jurídicos constitucionais necessários e legais para a constituição de uma família legítima. E o principal efeito jurídico do casamento é “a criação da família legítima”. Vale a pena lembrar que entre
os nobres e legais efeitos do casamento, encontram-se “o sustento, a
guarda e a educação dos filhos”.
A regra é que pai e mãe detenham a guarda dos filhos. Esta regra se modificará, no caso de separação ou divórcio. Lembro aqui,
a chamada “guarda compartilhada”, muito usada nas decisões judiciais. “O Estado sempre teve o interesse de que o casamento seja
mantido para a preservação dos princípios da família, porém não se
pode em nome dessa perpetuidade manter um cônjuge vinculado ao
outro, sendo que os deveres do casamento estão sendo desobedecidos”. (Maria Cristina Ananias Neves, em Vademecum do Direito de
Família).
A Constituição da República Federativa do Brasil, promulgada
em 05.08.1988, traz no seu artigo 5º esta norma: “Homens e Mulheres são iguais em direitos e obrigações”. E, no artigo 226, determina:
“A família, base da sociedade, tem especial proteção do Estado”.
EM SUMA, o casamento implica em direitos e deveres, quer
entre os cônjuges, quer em relação aos filhos, quer em relação aos
bens. Por isto, não pode ser feito no escuro, sem pleno conhecimento
de suas possíveis consequências. O fato é que o casamento produz
direitos, deveres e efeitos jurídicos. É, normalmente, realizado perante o oficial do Registro Civil, no Cartório do registro civil das pessoas
naturais, perante o Juiz de Paz. Voltaremos a escrever sobre o casamento com seus direitos e deveres.

Extrato de Dispensa de Licitação de
Prestação de Serviço de Fornecimento
de Energia Elétrica - Referência: Processo Licitatório nº123/2019, Dispensa
de Licitação nº039/2019, 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 (Para os Distritos). Valor Mensal
estimado: R$5.566,00 (Cinco mil quinhentos e sessenta e seis reais). Valor Total:
R$16.698,00 (dezesseis mil seiscentos e
noventa e oito reais). Forma de pagamento: mensalmente. Vigência: 03 (três) meses
até 31/12/2019. Permanecem inalteradas
as demais cláusulas e condições do contrato original. Data da Dispensa: 10/10/2019.
Rogério Eduardo de Oliveira, Diretor Presidente do SAAE.
Extrato de Dispensa de Licitação de
Prestação de Serviço de Fornecimento
de Energia Elétrica - Referência: Processo Licitatório nº124/2019, Dispensa
de Licitação nº040/2019, 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 (Elevatória Água Bruta Acurui). Valor Mensal estimado: R$9.500,00
(nove mil e quinhentos reais) . Valor Total:
R$19.000,00 (dezenove mil reais). Forma
de pagamento: mensalmente. Vigência:
02 (dois) meses até 31/12/2019. Permanecem inalteradas as demais cláusulas e
condições do contrato original. Data da
Dispensa: 10/10/2019. Rogério Eduardo
de Oliveira, Diretor Presidente do SAAE.
Extrato de Dispensa de Licitação de
Prestação de Serviço de Fornecimento
de Energia Elétrica - Referência: Processo Licitatório nº 125/2019, Dispensa
de Licitação nº 041/2019, nos termos da
Lei nº 8.666/93, com suas posteriores alterações. Contratante: Serviço Autônomo de
Saneamento Básico do Município de Ita-

birito - MG. Contratada: Cemig Distribuição S.A. Objeto: Prestação de serviços de
fornecimento de energia elétrica de baixa
tensão (Sistema de Água Município). Valor Mensal estimado: R$155.666,00 (cento
e cinquenta e cinco mil seiscentos e sessenta e seis reais). Valor Total: R$466.998,00
(quatrocentos e sessenta e seis mil novecentos e noventa e oito reais). Forma de pagamento: mensalmente. Vigência: 03 (três)
meses até 31/12/2019. Permanecem inalteradas as demais cláusulas e condições
do contrato original. Data da Dispensa:
10/10/2019. Rogério Eduardo de Oliveira,
Diretor Presidente do SAAE.
Extrato de Dispensa de Licitação de
Prestação de Serviço de Fornecimento de
Energia Elétrica - Referência: Processo
Licitatório nº 126/2019, Dispensa de Licitação nº 042/2019, 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
(EEAB – Quadra da Carioca). Valor Mensal
estimado: R$23.500,00 (vinte e três mil e
quinhentos reais). Valor Total: R$47.000,00
(quarenta e sete mil reais). Forma de pagamento: mensalmente. Vigência: 02 (dois)
meses até 31/12/2019. Permanecem inalteradas as demais cláusulas e condições
do contrato original. Data da Dispensa:
10/10/2019. Rogério Eduardo de Oliveira,
Diretor Presidente do SAAE.
Extrato de Dispensa de Licitação de
Prestação de Serviço de Fornecimento
de Energia Elétrica - Referência: Processo Licitatório nº127/2019, Dispensa
de Licitação nº043/2019, 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 (Sistema de Esgoto Município) Preliminares. Valor Mensal estimado:
R$17.700,00 (dezessete mil e setecentos
reais). Valor Total: R$17.700,00 (dezessete
mil e setecentos reais). Forma de pagamento: mensalmente. Vigência: 01 (um) mês
até 31/12/2019. Permanecem inalteradas
as demais cláusulas e condições do contrato original. Data da Dispensa: 10/10/2019.
Rogério Eduardo de Oliveira, Diretor Presidente do SAAE.

Edital de Convocação de Assembleia Geral Ordinária
para Eleição da Diretoria Executiva, Conselho de
Administração e Conselho Fiscal da Apae de Itabirito/ MG

3561-0508
3561-3584
98979-4354

(31)

A APAE de Itabirito, com sede nesta cidade, na rua Dr. Eurico
Rodrigues, nº 378, bairro Praia, através de sua Diretoria Executiva,
devidamente representada por seu Presidente Sra. Raquel Inácia Silva,
CONVOCA através do presente edital, todos os associados contribuintes e associados especiais, para Assembleia Geral Ordinária, que
será realizada na sede da APAE, às 14:00 horas, do dia 22 de novembro de 2019, com a seguinte ordem do dia:
1 - Apreciação e aprovação do relatório de atividades da gestão
2017/2019.
2 - Apreciação e aprovação das contas dos exercícios 2017/2019,
mediante parecer do Conselho Fiscal.
3 - Eleição da Diretoria Executiva, Conselho de Administração
e Conselho Fiscal da APAE de Itabirito, em cumprimento ao disposto
no artigo 25, inciso III e 26 do Estatuto da APAE de Itabirito.
4 - A inscrição das chapas candidatas deverá ocorrer na Secretaria da Apae até 20 (vinte) dias antes da eleição, que se realizará dentre
as chapas devidamente inscritas e homologadas pela comissão eleitoral. (art. 58, II, do Estatuto padrão das Apaes).
5 - Somente poderão integrar as chapas os associados especiais
que comprovem a matrícula e a frequência regular há pelo menos 01
(um) ano nos programas de atendimento da APAE, e os associados
contribuintes, exigindo-se destes serem associados da APAE há no
mínimo 01 ano, estarem quites com suas obrigações sociais e financeiras e terem preferencialmente, experiência diretiva no Movimento
Apaeano (art. 58, II, do novo Estatuto padrão das Apaes)
6 - É vedada a participação de funcionários da APAE na Diretoria Executiva, Conselho de Administração e Conselho Fiscal, ainda
que cedidos ou com vínculo empregatício direto ou indireto. (art. 58,
VI, do Estatuto)
7 - A Assembleia Geral instalar-se-á em primeira convocação às
14:00 horas, com a presença da maioria dos associados e, em segunda
convocação, com qualquer número, meia hora depois, não exigindo a
lei quórum especial (art.24, §2º, do Estatuto).
8 - Os candidatos a Presidente, Vice-Presidente e 1º Diretor Financeiro deverão obrigatoriamente participar do Curso de Formação
de Novos Dirigentes, ofertado pela Federação das Apaes do Estado de
Minas Gerais. Para os demais cargos a participação é facultativa. O
certificado/declaração de participação deverá ser apresentado no prazo
arrolado no art. 58, I do Estatuto das Apaes (20 dias antes da eleição).
9 - O Curso de Formação de Novos Dirigentes será ofertado no
formato EAD. As inscrições estão abertas a partir do dia 12 de julho de
2019, e deve ser realizada pelo link http://www.uniapaemg.org.br/site/
educacao/formacao-de-novos-dirigentes-das-apaes/
Itabirito, 19 de outubro de 2019.

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

Raquel Inácia Silva
Presidente da APAE

Anúncios

Extrato de Dispensa de Licitação para
Aquisição de Bobinas para Impressão
de Contas de Água - Referência: Processo Licitatório nº 128/2019, Dispensa
de Licitação nº 044/2019, nos termos da
Lei nº 8.666/93, com suas posteriores alterações. Contratante: Serviço Autônomo de
Saneamento Básico do Município de Itabirito - MG. Contratada: Regispel Indústria e
Comercio de Bobinas S.A. Objeto: Aquisição de Bobinas de papel térmico a serem
utilizadas nas coletas de dados, impressão
para entrega simultânea das contas de água
e esgoto do SAAE de Itabirito – MG. Valor de cada bobina: R$4,98 (quatro reais e
noventa e oito centavos). Quantidade de
3.200 unidades. Valor Total: R$15.936,00
(quinze mil novecentos e trinta e seis
reais). Forma de pagamento: 10 dias uteis.
Permanecem inalteradas as demais cláusulas e condições do contrato. Data da
Dispensa: 10/10/2019. Rogério Eduardo
de Oliveira, Diretor Presidente do SAAE.
Aviso de Errata - 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 e Data de
Abertura do Processo para dia 04/11/2019
as 09:00HS na Sede do Saae a Rua Rio
Branco, nº99; Bairro Centro, no Município
de Itabirito-MG. Pregão Presencial nº
067/2019 Processo nº 120/2019: 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. 17/10/2019. Rogerio Eduardo de Oliveira, Diretor Presidente do SAAE.
Pregão Presencial – 070/2019 - 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°129/2019, na Modalidade
de Pregão Presencial nº070/2019, Objeto: Contratação de empresa especializada
no fornecimento de software para prestação de serviços de implantação, suporte
e manutenção no programa integrado de

-1890
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4
8
9
(31)
controle operacional e de qualidade da
Estação de Tratamento de Água - ETA,
situada no bairro Santa Rita, em Itabirito
– MG para o SAAE - Serviço Autônomo
de Saneamento Básico de Itabirito – MG,
conforme especificações do anexo I, do edital, no dia 05/11/2019 às 09h00min, na sala
de reuniões do SAAE, situado à Rua Rio
Branco, nº99 – Centro, em Itabirito - MG
– CEP35.450-000 – Site www.saaeita.mg.
gov.br. E-mail: compras@saaeita.mg.gov.br
Pregão Presencial – 071/2019 - S.R.P.
020/2019 - 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°130/2019, na Modalidade de Pregão
Presencial nº071/2019, S.R.P. 021/2019.
Objeto: contratação de empresa especializada na locação de grupo gerador de
energia elétrica à diesel. Incluindo transporte, instalação, operação, manutenção,
seguro do equipamento e desinstalação, sob
demanda, para atender às necessidades da
Unidade de Captação de Água do SAAE de
Itabirito/MG no residencial Villa Bella, conforme especificações do anexo I, do edital,
no dia 06/11/2019 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
Pregão Presencial – 072/2019 - 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°131/2019, na Modalidade
de Pregão Presencial nº072/2019, Objeto: Aquisição de ferramentas e equipamentos a serem utilizados nos serviços do
SAAE no município e distritos de Itabirito-MG, conforme especificações contidas
no Anexo I, do edital, no dia 07/11/2019 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

Matrículas
Abertas

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

Uma comitiva de três integrantes do
Saae de Carangola (MG) realizou, na
última quinta-feira (10/10), uma visita
técnica à autarquia de Itabirito. O objetivo foi trocar experiências e conhecer de
perto o funcionamento das elevatórias
e da Estação de Tratamento de Esgoto
(ETE), no bairro Marzagão.

Elson
Cruz

NOTAS
DA PEDRA

cogumelo2005@yahoo.com.br

Professor: Dia 15de outubro é comemorado o
dia do professor. No mesmo dia em 1827, D.
Pedro I, Imperador do Brasil, criou o ensino
elementar no país chamado Escola de Primeiras
Letras. A partir daí o professor passou a ter o papel fundamental na
evolução dos nossos jovens. Em Itabirito, a sociedade agradece aos
professores pela sabedoria, vivência, experiência e a forma de nos fazer acreditar que somos capazes de transformar sonhos em realidade.
Obrigado, professor(a)!
Padre Adelmo: Em destaque a festa realizada pela Associação Comunitária do Bairro Pe. Adelmo no último sábado, em comemoração ao dia da criança. Rua de lazer, shows, brindes e brincadeiras
atraíram centenas de crianças do bairro e adjacências. Parabéns aos
organizadores por promover a alegria dos baixinhos!
Dia do homem: Dia 1º de novembro, dia de todos os Santos é também considerando o dia do homem. Este ser trabalhador, sincero e
que se preocupa sempre em promover o bem estar das esposas e das
famílias. O dia 1º será de alegria e confraternização. Em cada esquina
e em cada bar da cidade, momentos de confraternização e alegria.
Sabores de Glaura: A tradicional festa do Rosário de Casa Branca
na grande Glaura será realizada no próximo fim de semana, de 25
a 27 de outubro, com uma novidade bem bolada. Lá você vai encontrar nas barracas, pratos que fazem parte dos sabores expresso na
culinária de Glaura. Além desta novidade, shows com Cléo Santos e
Wallys, Davison e Marcelo, Rústicos Country Rock, e Vinicius Penido e Tuika. Marque na sua agenda.
Nosso abraço: Ao casal Ana e Fabiano, que prestam serviço na recuperação e manutenção de maquinas agrícolas. Instalados no Bairro
São Geraldo, eles se destacam pela eficiência, profissionalismo e padrão de qualidade. A atuação dos profissionais é elogiado na região e
engradece nosso parque comercial.
Por onde anda? Ângelo de Assis Vieira, filho do saudoso radialista
Pachequinho. Ele vem colaborando com o esporte amador da cidade
por várias décadas. Na Liga Desportiva Municipal é sempre atuante, além de grande incentivador dos nossos eventos desportivos, até
mesmo os esportes especializados. Ângelo de Assis Vieira, mais
conhecido como Preto é gente de expressão na região dos Inconfidentes.
Para refletir: Nada é permanente, salvo a mudança. (Heráclito)
Talento: Quem festejou
mais um aniversário no
último dia 16 foi Laila
Rodrigues de Araújo
Alves Cruz, filha de Dulcemar e Josá Arimatheia.
Ela cursa engenharia de
alimentos na USP. Sempre de bem com a vida,
Laila é querida e admirada
em nosso meio social.
Parabéns!
Mais uma novidade em Itabirito é a Balaio de Gato, loja
de brechó e decoração das
simpáticas empreendedoras
Carol Morandini e Luciana Nunes, que tem a solução para
deixar a casa de qualquer
um mais linda com as belas
peças de decoração, além
de consultoria de graça. Não
deixem de conferir na Praça
São Sebastião, 133, ou entre
em contato no 99634-0254
que vão ficar encantados com
a variedade, qualidade e bom
atendimento. Sucesso à Elas!

, 18 de outubro/2019
O LIBERAL Ed.1361 - Sexta-feira
ITABIRITO
www.jornaloliberal.net
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Executivo realiza diversas
obras por toda cidade

Vários lugares de Itabirito estão recebendo obras
para proporcionar mais conforto à população

A Prefeitura de Itabirito está
atuando em obras por toda a cidade.
No último mês, as equipes realizaram
a revitalização e construção de pontos
de ônibus, manutenção em passeios,
pintura e execução de obras nas escolas municipais e reforma na infraestrutura de ponto turístico. “Eu sempre
disse que obra é a minha especialidade. Estamos dando continuidade
a todas as grandes obras inacabadas
em Itabirito. Mas, para que as pessoas
tenham realmente mais qualidade de
vida, é importante não deixar de lado
esses pequenos trabalhos, que fazem
muita diferença no dia a dia da população”, ressalta Orlando Caldeira,
prefeito de Itabirito.
O Alto do Cristo, um dos pontos
turísticos de Itabirito, recebeu uma
grande reforma em sua infraestrutura.
No mês de setembro, o local foi palco
para mais uma competição na cidade,
cerca de 1300 atletas participaram da
Maratona Internacional Chaoyang
Estrada Real e, para receber público
e competidores, a Prefeitura realizou
melhorias na parte elétrica, pintura
das paredes e do meio fio, serviço de
capina e pequenos reparos para que o
local pudesse receber melhor os itabiritenses e visitantes.
Na UPA 24h, a equipe construiu
um novo ponto de ônibus, com o objetivo de facilitar a chegada e saída
das pessoas que utilizam o local por
meio do transporte público. A UBS
Central recebeu pintura na parte externa e interna. E a UBS de Nossa
Senhora de Fátima está recebendo
uma nova área para as refeições dos
servidores.
A Escola Municipal Ana Amélia Queiroz está com o interior e a
fachada revitalizados. Já na Escola
Municipal Manoel Salvador de Oliveira, as equipes estão trabalhando
com bastante empenho para terminar
o muro do colégio. As escolas municipais Laura Queiroz e Natália Donada Melillo estão recebendo novos
telhados. “Em períodos chuvosos, as

instituições estavam tendo problemas
de vazamento nos telhados, por isso,
foi necessário a troca”, ressalta Tuniko Simões, secretário de Obras.
Ainda segundo o secretário, já
existia um contrato que determinava
a troca sem reutilização de todas as
telhas, por isso, foram feitas as remoções conforme acordado. “Mas,
durante a vistoria, detectamos que
algumas telhas ainda estavam em
condições de uso e essas serão reutilizadas”, explica Tuniko Simões.
No bairro Bela Vista, na Rua Manoel Salvador, um ponto de ônibus
recebeu manutenção e ganhou mais
estabilidade, proporcionando confor-

to para quem precisa usar o local; e
cerca de outros cinco abrigos por toda
cidade também recebeu manutenção:
Ribeirão do Eixo, dois no Cardoso,
Marzagão e Novo Itabirito.
Já no Agostinho Rodrigues, a
Prefeitura revitalizou um passeio na
Rua Alberto Fileto, foram feitos reparos e, posteriormente, a colocação
de um corrimão, proporcionando
mais segurança. “Estamos trabalhando sem parar para realizar obras que
melhoram a vida da população. Tem
muito o que realizar e todas as equipes estão motivadas para fazerem o
melhor pela cidade”, enfatiza Tuniko
Simões.

UPA 24h recebe ponto de ônibus coberto para melhor
comodidade dos usuários

Rua Alberto Fileto, no bairro Agostinho Rodrigues,
tem melhor segurança para pedestres

Contratações da Prefeitura viram
polêmica na Câmara Municipal de Itabirito

Gestão é acusada de nepotismo e barganha política. Situação se defende
Na última segunda-feira (14)
durante a reunião ordinária da
Câmara Municipal de Itabirito,
vereadores questionaram os métodos de contratação utilizados pela
Prefeitura, em sua nova gestão. A
suspeita levantada pelo vereador
Renê Butekus (PSDB) é que haja
barganha política e favorecimento
de parentes de vereadores.
O vereador Renê Butekus disse
que, há 28 dias, solicitou do Executivo a lista de contratações e demissões feitas pela atual gestão e ainda
não foi atendido. Renê justificou o
pedido por estar percebendo a presença de parentes de vereadores
em áreas estratégicas da Prefeitura,
além de ver funcionários sendo demitidos dos gabinetes para ocuparem cargos no Executivo.
Quando questionado sobre a
denúncia pela vereadora Rose da
Saúde (PSDC) o vereador perguntou: “como a senhora explica então
a sua filha trabalhando no SAAE?”.
Rose respondeu que a filha tem capacidade técnica para o cargo e que

não existiu pedido de emprego ao
prefeito. Sobre o ocorrido, o vereador Renê Butekus disse que foi
consultado sobre a indicação de
cargos à prefeitura, mas recusou.
“No início do mandato do Orlando,
me perguntaram se eu tinha cargos
a indicar. Eu não indiquei ninguém
e nem indicaria. O que acontece
hoje me parece casos de nepotismo
e barganha de cargos em troca de
apoio político. Tem vereador com
35 a 40 cargos indicados em pontos
estratégicos da prefeitura, de onde
sairão os cabos eleitorais”.
Perguntado sobre os próximos
passos quanto a essas suspeitas, o
vereador informou que pretende
entrar com uma ação no Ministério
Público. “Nós temos que ter documentos para denunciar. Pedi a relação de contratações e demissões há
28 dias e até hoje não recebi. O Portal da Transparência ficou 15 dias
fora do ar e voltou desatualizado.
Além disso, os decretos de nomeação não estão sendo pendurados no
mural da prefeitura, como manda

a lei. Estamos prevendo uma ação
no MP, mas demos mais uma oportunidade ao Executivo de enviar
as informações. Se não chegar até
sexta, iremos à justiça”, informou o
vereador Renê.
A vereadora Rose disse que a
prática de indicações era comum
em gestões anteriores e que quase
todos os vereadores já foram beneficiados com a prática. “O que eu
lembro a quem me acusa de nepotismo é que quase todos os vereadores tinham parentes na Prefeitura em gestões anteriores. O que
tem de errado na atual gestão que
não tinha nas outras? Qualquer denúncia sobre nepotismo deve ser
feita no Ministério Público para
que se investigue”, argumentou a
vereadora Rose.
A Prefeitura Municipal de Itabirito informou, via e-mail, que as
contratações são feitas “conforme
critérios técnicos para composição
de equipe, definida pelos secretários
e demais líderes de cada secretaria”.
Por Marcelo Sena

O BERRO DO
BODE ZÉ

O diabo na casa de
Cristo em Ouro Preto
Velho, neste país, não está com nada! Velho mesmo, pois velho significa acúmulo de tempo e não outra coisa, que imaginam
camuflar com o termo “idoso”, a título de dar mais respeito. Que
respeito coisa nenhuma, pois aprontam de tudo contra quem ultrapassa a barreira dos sessenta, não importa se chamado “velho”
ou “idoso”. O termo idoso é apenas uma máscara com a qual a
hipocrisia trata deveres e direitos dos que têm tempo acumulado
acima dos sessenta anos de idade. Está aí o maior bafafá em torno
da gratuidade do transporte público para os compreendidos dentro
da faixa 60/65 anos, que o Estatuto do Idoso prevê para o caso da
legislação municipal instituir. Por meio de Ação Direta de Inconstitucionalidade, junto ao Tribunal de Justiça de Minas Gerais, a Federação das Empresas de Transporte de Passageiros do Estado de
Minas Ferais – FETRAM conseguiu liminar que derruba a Emenda
53/2014 da Câmara Municipal de Ouro Preto, que garantiu gratuidade do transporte coletivo urbano e interdistrital aos maiores de 60
anos. A ação interposta pela FETRAN alegou inconstitucionalidade
(viola a Constituição Federal) e o TJMG acatou, concedendo, então
a liminar. É o diabo na casa de Cristo! Se a Emenda 53/2014 viola
a Constituição, o Estatuto do Idoso também viola, pois ele não pode
facultar ao Município legislar sobre algo, contra o qual a Constituição apresenta dispositivo impeditivo. Acontece que tal dispositivo
não existe e, se existisse, o Estatuto do Idoso teria que ser lançado
ao lixo, pois estaria totalmente prejudicado.
Como ficamos? Os velhos têm ou não tem direito? A
CMOP tem ou não tem poder?
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Parceria entre Prefeitura e
população realiza festas para
crianças em toda cidade
Prefeitura de Itabirito apoia 10 Ruas de Lazer
para festas pelo Dia das Crianças

Prefeitura auxiliou na estrutura do evento

A Prefeitura de Itabirito está
apoiando 10 Ruas de Lazer para
as comemorações pelo Dia das
Crianças, durante todo o mês de
outubro. Foram disponibilizados
estrutura, transporte e brinquedos
para tornar ainda mais divertidos
os eventos organizados pelas comunidades no município.
Os moradores apoiados são de
Ribeirão do Eixo, Córrego do Bação, Portões, Santa Efigênia, São
José e São Geraldo. E a Prefeitura
ainda fez parcerias com a Escola
Municipal Manoel Salvador e a
Escola Estadual Raul Soares, aten-

Prefeito Orlando Caldeira participou do
evento no Ribeirão do Eixo

dendo a centenas de crianças por
toda a cidade.
No dia 12 de outubro, os moradores de Ribeirão do Eixo prepararam uma grande festa para as
crianças. Para um dos organizadores do evento, o professor Daniel
Sudano, o apoio da Prefeitura foi
fundamental. “Quando a parceria
entre a comunidade e o poder público acontece, as coisas saem do
papel. Foi uma grande festa para
as crianças, fiquei muito feliz com
o resultado”, ressaltou.
Além dos moradores de Ribeirão do Eixo, participaram da festa

as crianças de Água Limpa, que
estudam no distrito. Os interessados em fazer parte do momento
receberam transporte da Prefeitura
e curtiram muito o dia de festa. “Foi
um momento de confraternização e
celebração para toda a família. Parcerias assim são muito importantes,
pois, com o apoio da população, a
Prefeitura sempre trabalha muito
melhor e alcança cada vez mais
pessoas. Parabéns a todos que organizaram festas tão especiais para
nossas crianças”, destacou Orlando
Caldeira, prefeito de Itabirito, durante sua participação no evento.

