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Prefeitura oficializa acordo para
geração de empregos e ações
comunitárias em Antônio Pereira

Visando a geração de novos postos de trabalho e renda para a população, a Prefeitura de Ouro Preto assinou contrato com a Quartzito do Brasil para instalação de
uma unidade da empresa no distrito de Antônio Pereira.
A Quartzito do Brasil é especializada na fabricação de produtos que utilizam
pedra sabão, quartzito e rochas exóticas como matéria-prima, e a expectativa é que
a nova unidade gere muitos empregos no município. “É uma empresa que atende o
Brasil e ainda exporta seus produtos para outros países, e sua vinda para o município
representa uma mudança importante que deverá contribuir, principalmente, para a
melhoria da qualidade de vida dos moradores de Antônio Pereira”, explica o prefeito
de Ouro Preto, Júlio Pimenta.
Na solenidade de assinatura do acordo, o vereador Vander Leitoa fez lembrar
que esta é apenas uma das ações voltadas para o desenvolvimento do distrito, e que
outros empreendimentos deverão beneficiar os moradores do Pereira, em breve. O
secretário de Turismo, Indústria e Comércio, Felipe Guerra, destacou que a Quartzito
do Brasil atende às condições e critérios estabelecidos pelo Chamamento SETIC
001/2018, aprovado na Câmara e que oferece a cessão de terreno público por um
período de 15 anos para empresas interessadas em investir no município, com o objetivo de gerar empregos: “trata-se de uma empresa que, comprovadamente, busca o
equilíbrio sustentável do meio ambiente e se comprometeu, também, em contribuir
com ações sociais no distrito”.
Na ocasião, Omar Fritscher Puperi e seu filho, Fernando Barros Puperi, proprietários da empresa, se comprometeram a priorizar a contratação de moradores do distrito e, também, garantir condições dignas de trabalho e oportunidades de crescimento aos seus funcionários. Os proprietários da Quartzito do Brasil se comprometeram
ainda a construir uma grande praça em benefício da comunidade local.

Casa do Adolescente inicia “Projeto Saúde na Escola”
No dia 12 de agosto, a Casa do Adolescente deu início ao
Projeto Saúde na Escola, que tem como público alvo os estudantes do 7º ao 9º ano da Escola Estadual Dr. Raul Soares.
O Projeto, que pretende ser expandido também para outra escola pública, tem por objetivo realizar encontros educativos sobre os temas atuais e relevantes para a juventude,
como redes sociais, sexualidade e prevenção de DST/Aids,
violência, feminicídio, automutilação e suicídio.
Ministram os encontros as profissionais da Educação e
Saúde Anna Cristina, Cláudia Coelho, Cristina Faria, Jandira
Torres e Júlia Maria.
Íris Zanetti

Cachoeira do Campo sedia
7º encontro de Carros Antigos
Mescla de música de
concerto com música de
teatro é a nova empreitada
da Orquestra Ouro Preto.
Casa da Ópera recebe a
apresentação nas noites
desta sexta e sábado. PÁG. 5

No fim de semana de 17 a 18 de
agosto, acontece o 7º Encontro de Carros Antigos em Cachoeira do Campo.
O evento movimenta o distrito no sábado de 9h às 20h e no domingo de 8h às
17h, no estacionamento do Shopping
Jardins Street Mall. A programação
conta com apresentações musicais,
mensagens de fé e um jantar dançante.
A doação de um 1Kg de alimento não
perecível é opcional para a entrada no
evento. O evento é filantrópico e durante a realização promove uma campanha
de arrecadação de alimentos, que serão
destinados ao Lar dos Idosos do distrito
e da sede. Nesse ano, a campanha visa
arrecadar biscoitos (dos tipos água e sal
e maisena) achocolatado em pó, leite,
pó de café, chá mate, farinha láctea, enfim, produtos apropriados para o consumo no café da manhã pelos idosos.
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Santa Casa de Ouro Preto promove
exposição para arrecadação de fundos

89,3 FM

Ouro Preto

Av. JK,16-4º andar, Ed. Higia - Bauxita/Ouro Preto
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A Santa Casa de Misericórdia de Ouro Preto promove, neste mês de agosto, uma
exposição de arte para arrecadar fundos para o hospital,
iniciativa inédita em seus 284
anos de história. A exposição
‘Santa Arte’ abre para visitação no sábado (17) e fica em
exibição até o dia 02 de setembro, no Grande Salão do
Museu Casa dos Contos.
Vários artistas da cidade
e região estão contribuindo
com a ação doando seus trabalhos. Entre eles a gravadora e desenhista Anna Amélia
Lopes, viúva do pintor Nello
Nuno, e fundadora da Fundação de Arte de Ouro Preto
(FAOP). Lopes diz que está
satisfeita em poder ajudar e
relembra do leilão que artistas
amigos fizeram para ajuda-la
após a morte de Nello Nuno.
Outro artista que abraçou a causa é o pintor, escultor e desenhista Jorge do Anjos, que convidou vários outros artista para esta
ação, assinando a curadoria da exposição. Obras de artistas como
Maria Helena Andrés, Ricardo Carvão, João Diniz, Uziel, entre
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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:
WARLLES SIMON ADRIANO,
brasileiro, solteiro, garçom, natural de
Ouro Preto/MG, nascido a 14/12/88,
filho de Luiz Carlos Queiroz Adriano
e Maria das Graças Cabral Adriano e
ANA PAULA GONÇALVES GOMES, brasileira, doméstica, natural de
Ouro Preto/MG, nascida a 28/10/90,
filha de Valter Aparecido Gomes e Celina Clemente Gonçalves Gomes; ambos
residentes neste subdistrito;
EDSON BRUNO DE SOUZA, brasileiro, solteiro, pedreiro, natural de Ouro
Preto/MG, nascido a 06/10/89, filho de
José Souza e Helenice de Paula Sabino
de Souza e JULIANE GONÇALVES
GOMES, brasileira, solteira, doméstica, natural de Ouro Preto/MG, nascida a
01/03/92, filha de Valter Aparecido Gomes e Celina Clemente Gonçalves Gomes; ambos residentes neste subdistrito;
FERNANDO VIANA CARVALHO,
brasileiro, solteiro, engenheiro mecânico, natural de Belo Horizonte/MG, nascido a 19/11/89, filho de Luiz Fernando
Rodrigues de Carvalho e Valéria Viana
Carvalho e JULIANE CAPUTO
COSTA, brasileira, solteira, estudante
universitária, natural de Ubá/MG, nascida a 10/11/90, filha de Adauto Costa
e Maria Inês Caputo Costa; 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, 13 de agosto de 2019.
(a)Cássio Luiz de Lima
Oficial Titular

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

tantos outros, poderão ser apreciadas e adquiridas por colecionadores. A organizadora do evento é de Vivianne Brandão e quem
se interessar por alguma obra, pode entrar em contato diretamente
com ela pelo telefone (031) 98449 7140, ou pelo e-mail vikabrandao@icloud.com. Todo valor arrecadado será revertido à Santa
Casa. Além da exposição, o hospital conta com outras ações de
arrecadação como as campanhas: Doe o seu Troco, Doe a sua
fatia e o Abraço Online.

Nylton
Gomes
Batista

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

Incúria cultural III
De volta à Cruz dos Monges, há que quanto ao nome corrigir um equívoco, motivado pela falta de informação e por confusão com outro fato, ocorrido em outro local não longe dali e em
momento bem mais recente. Como já dito, embora não haja registro oficial, a história oral dá como origem uma cruz, ali fincada
por monges, que estiveram de passagem pela região, quando
Cachoeira do Campo ainda surgia. História oral é o relato que
se faz de fatos, de geração em geração, ao longo do tempo.
Entretanto, no livro “Ouro Preto – Igrejas e Capelas”, há registro, à página 102, que o nome seria homenagem a um monge que, a cavalgar, teria ali morrido, depois de tombar da sela
e ser arrastado com um pé preso no estribo. Observe-se como
a história oral, embora reconhecida diante da falta de registro
oficial, pode se desviar de sua origem e embrenhar por outro
curso, misturando-se com outro relato. Cumpre a quem conhece um e outro relato desfazer o equívoco, e, evitar que confusa
a história se torne mais à frente. O acidente, de fato, aconteceu
com um religioso, não monge, nas proximidades da Cruz dos
Monges, mas em momento bem mais recente. A vítima foi José
Telles Brandão, irmão leigo salesiano, por isso conhecido como
Irmão Brandão que, deixando o Colégio Dom Bosco, dirigia-se
à estação ferroviária de Hargreaves (posteriormente rebatizada
como Dom Bosco), conduzindo as malas de algumas pessoas
que estiveram em visita às Escolas Dom Bosco. Quando os referidos visitantes estavam a caminho da estação, por volta das
5h30, distante algo pouco mais de um quilômetro à frente, ao pé
de um morro, viram um cavalo a correr em disparada no sentido
contrário. Presa por um dos pés no estribo, uma pessoa era
arrastada pelo animal. Contido o cavalo, depois de muito esforço, constatou-se que a vítima era o Irmão Brandão. De acordo
com relato da época ele ainda viveu por vinte e quatro horas.
Tal tragédia se deu no dia 26 de outubro de 1920. Na antiga
estrada que liga Cachoeira à antiga estação Dom Bosco, o local
do acidente fica pouco além do antigo colégio, um morro onde a
estrada faz curva à esquerda. Devido à tragédia, o povo passou
a chamar o local de Morro do Brandão. Os fatos estão relatados, incluindo-se foto do velório, no livro “Memórias dos Cinco
Lustros das Escolas Dom Bosco – 1895/1920”, página 283.
Quem conhece a tragédia do Irmão Brandão, ao ler a história da Cruz dos Monges em “Ouro Preto – Igrejas e Capelas”
– da Ouro Preto Editora-2016 (organização de Paulo Lemos,
texto de Alex Ferreira Bohrer e Mauro Werkema), percebe que
o relato foi transposto do momento mais recente, para momento mais distante no passado. Contudo, Cruz dos Monges está
aí com nova feição, delineada por uma população laboriosa,
crescente, e o grande marco educativo do CAIC Filipe dos Santos. Mediante esses esclarecimentos reivindica-se a denominação Cruz dos Monges, que àquele bairro pertence por herança
histórica e, ao mesmo tempo, corrige-se equívoco quanto à
origem do mesmo nome. O mais interessante é que a correção do equívoco levou à lembrança de outro fato, uma tragédia
esquecida no passado menos remoto, mas que ficou gravado
pela toponímia da região.
Tombadouro é outra denominação, que teria sido trocada,
se não fosse a forte resistência contra a mudança. O nome a
aguçar a curiosidade de muitos, sem que se obtenha uma resposta satisfatória. já teria desaparecido, se não fosse o bom
senso de alguns. A resposta à curiosidade pode estar nos dicionários que explicam: tombadouro é “barranco profundo ou
qualquer local em uma estrada no qual, tombando, um veículo
pode cair”. Sabendo-se que nos fundos dos quintais da Rua
Tombadouro e parte da Rua Santo Antônio há ou, pelo menos,
havia uma grande fenda, desde o pé do Alto do Beleza até,
mais ou menos, a Rua do Ouro, arrisca-se um palpite. Aí pode
estar a explicação para a origem do nome da rua, que era a
entrada para quem vinha de Vila Rica/Ouro Preto, no período
colonial e imperial. A reforçar a tese, existe no outro lado da
Rua Tombadouro, também nos fundos dos quintais, um despenhadeiro de grandes proporções. Presume-se que, por isso,
os pioneiros deram o nome Tombadouro a esse segmento da
primeira rua cachoeirense que, descendo muda para Rua 7 de
Setembro e, posteriormente, para Rua Nossa Senhora Auxiliadora, até a Ponte do Palácio.
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CARTA AOS TEMPOS

*Antonio Tuccílio

O STF e o combate ao crime organizado
O presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), Dias Toffoli,
determinou a suspensão das investigações criminais sem autorização judicial que usam dados de
órgãos de controle – Coaf e Banco
Central, por exemplo.
Um dos beneficiados por essa
decisão é o senador Flávio Bolsonaro, filho do presidente Jair Bolsonaro, que protocolou a petição.
Até então, ele era alvo de procedimento investigatório do Ministério
Público do Rio de Janeiro por operações bancárias suspeitas.
Independentemente de Flávio ser ou não culpado, os efeitos
dessa decisão são danosos e vão
além. Ela atinge inquéritos e procedimentos de outras instâncias
que se baseiam em informações de

órgãos de controle. Isso quer dizer
que a Lava Jato será prejudicada,
pois praticamente todas as investigações de lavagem de dinheiro
serão afetadas.
Portanto, com essa decisão, o
STF dificulta o combate ao crime
organizado.
Curiosamente, o próprio ministro Dias Toffoli votou em decisão anterior pela constitucionalidade do compartilhamento de
informações como prevê a Lei
Complementar 105/2001, permitindo que a Receita Federal tivesse
acesso a dados na via administrativa sem ordem judicial.
Além disso, Toffoli poderia
ter agendado reunião do plenário
para discutir o tema, mas não o
fez. Sua decisão foi monocrática,

contrariando a maioria dos ministros. Como ficam os princípios de
colegialidade?
A decisão do ministro Dias
Toffoli tem caráter provisório. O
plenário do Supremo decidirá o
mérito da questão, porém, apenas
22 de novembro deste ano. São
cerca de quatro meses de espera,
um período suficiente para que as
investigações sejam prejudicadas.
O ideal seria adiantar, tendo
em vista a urgência do tema. A nós,
cabe pressionar por essa mudança
de data e torcer para que os outros
ministros optem pelo bom senso e
pela lógica e sejam contrários ao
que o presidente do STF decidiu.
*Presidente da Confederação
Nacional dos Servidores Públicos
(CNSP)

Vereadores, secretários municipais, representantes da empresa
organizadora do Viva Mariana
Rodeio Show, a Épico Eventos, e
comerciantes participaram de uma
reunião na da terça-feira (13) na
Câmara Municipal para discutir
a exploração da praça de alimentação por comerciantes locais durante o evento. A exposição deste
ano ficou sob a tutela do Sindicato
dos Trabalhadores Rurais de Mariana, que recebeu repasse de R$
114,5 mil reais da prefeitura para
a organização da festa. A empresa escolhida foi a Épico Eventos,
sediada em Belo Horizonte. O
representante do sindicato, Josimar Carvalho, revelou, durante
o debate, que foram procuradas
duas empresas e apenas uma aceitou assumir a organização. “Este
é um fato que chama a atenção.
Temos profissionais em Mariana
extremamente qualificados para
esta tarefa e, mesmo se isso não
fosse viável, o mínimo seria que
três empresas fossem procuradas,
respeitando a lisura e a livre concorrência”, questionou o vereador
Marcelo Macedo (PSDB).
De acordo com o gerente comercial da Épico Eventos, Rodrigo
Marques, o processo de concessão
das barracas da praça de alimentação será por compensação. Os comerciantes das barracas de comida

terão que repassar 35% dos lucros
para a empresa, já as de bebidas
serão de exploração exclusiva da
Épico Eventos, ponto que gerou
revolta pelos comerciantes e foi
ponderado pelo parlamentar Antônio Marcos Ramos de Freitas,
o Tenente Freitas (PHS). “Nossos
comerciantes estão sendo colocados em segundo plano. Aqueles
que têm poucos recursos ficarão
com uma parcela mínima do lucro
que será insuficiente para viabilizar suas participações. Mais uma
vez eles estão sendo preteridos e
prejudicados”, ressaltou Freitas.
Os vereadores solicitaram ainda transparência e mais diálogo no

processo de escolha das empresas
para as realizações de eventos na
cidade.
O Viva Mariana acontece entre os dias 22 e 25 de agosto, na
Mina Del Rey, e, por isso, os edis
solicitaram abertura imediata das
negociações entre Épico Eventos
e os comerciantes. Segundo o representante da empresa, os casos
devem ser analisados de forma individual. Assim, a pedido dos vereadores, antes mesmo do término
da reunião, os atendimentos aos
comerciantes locais foi iniciado,
internamente. A previsão é que todas as conversas aconteçam ainda
nesta semana.

Vereadores questionam
concessão de barracas durante
o Viva Mariana Rodeio Show

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

Valdete
Braga

AMENIDADES
valdetebraga@yahoo.com.br

Esperança
em câmera lenta

De dentro da lanchonete, eu já observava o senhorzinho tentando atravessar o asfalto, na faixa de pedestres da Padre Rolim.
Mesmo ao lado da faixa, ele se apresentava muito inseguro, com
uma bengala na mão e visível dificuldade em andar.
Terminei meu lanche e fui em direção à faixa, para atravessar.
Aproximei-me do velhinho, ofereci o braço e perguntei “posso ajudar o senhor?” Eu mal terminei de falar e uma garota, bem jovem,
veio correndo da porta da padaria, com uma sacolinha na mão,
para atravessar junto. Chegou ao nosso lado, colocou o braço no
ombro do outro lado do senhor, onde ele se escorava na bengala,
e disse “vamos juntos”.
Não havia nenhum carro e começamos a atravessar, no ritmo
do velhinho, super devagar. Eu olhava para os lados, caso surgisse algum carro ou moto mais desavisado, para fazer algum sinal
de que tivessem paciência. Não deu outra. Apareceram carros dos
dois lados e, como não podia deixar de ser, foram parando, um
atrás do outro, enquanto atravessávamos.
Foi então que aconteceu o inusitado. Dois casais surgiram do
outro lado da faixa de pedestres, atravessando em direção oposta
à nossa. Um casal estava de mãos dadas e o outro seguia junto.
Aí aconteceu uma coisa tão linda, como há muito eu não presenciava.
Os dois casais diminuíram o passo, para acompanhar o nosso
ritmo, que na verdade era o ritmo do velhinho. Foi tão inesperado
e tão bonito, que tanto eu quanto a moça que auxiliava o senhor
ficamos sem ação. Foi super emocionante. As pessoas olhavam a
cena, e por incrível que pareça, surgiram outras, não muitas, mas
algumas, dos dois lados, para atravessar, todas andando devagarzinho, seguindo o exemplo dos dois casais.
Foi lindo. Era como se as pessoas andassem em câmera
lenta, e os motoristas também entenderam a situação. Ninguém
buzinou, ninguém se estressou, esperaram com toda paciência.
Assim que acabamos de atravessar, todos passaram a andar com
passos normais, deixamos o senhor assentado em um dos bancos
na calçada, ele agradeceu e seguimos nosso caminho.
Cheguei em casa imaginando qual seria o destino daquele senhorzinho, se alguém viria encontrá-lo e o que ele fazia sozinho no
asfalto, com tanta dificuldade em andar. Obviamente, não conseguiria subir sozinho em um ônibus, mas seria indelicado perguntar,
e o sorriso de agradecimento dele foi tão contagiante, que não cabia nenhum tipo de questionamento naquela hora.
Este fato, aparentemente sem maior importância, reascendeu
a minha esperança na humanidade. Nem tudo está perdido. Ainda
existe gente boa. O mundo não enlouqueceu totalmente e nem
vai, se depender de nós. Façamos a nossa parte.
Rafael Motta

Dia 31 de agosto, sábado, às oito e meia da
noite, acontece a terceira edição do projeto
Concertos na Casa
da Ópera, com a apresentação do Quarteto
Guinhar. O repertório
inclui os quartetos de
cordas do norte-americano Samuel Barber
e do francês Maurice
Ravel. Durante cinco
meses, a cidade de
Ouro Preto vai receber
artistas renomados da
música erudita para
únicas apresentações,
uma por mês, todas
com acesso livre e entrada franca.
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Aulas na Creche Cantinho da
Criança são retomadas após reparos

Após as intervenções da Prefeitura de Ouro Preto, as aulas na
Creche Municipal Cantinho da
Criança, no distrito de Amarantina, foram retomadas no dia 12 de
agosto. As atividades foram suspensas no dia 5 devido parte do
reboco do teto de uma das salas ter
desabado.
Na matéria veiculada na edição anterior do Jornal O LIBERAL (1351) foi citado que a
prefeitura foi acionada no dia, mas
não pôde atender ao chamado. O

trecho se referia a uma situação
anterior, onde a direção da escola
percebeu um problema na luminária da sala, e o Executivo não
podendo comparecer, aí sim, foi
acionado um profissional, pago
pela direção da creche. “O fio de
uma das lâmpadas da sala soltou
algumas semanas atrás, antes do
ocorrido, eu tirei uma foto, enviei
para secretaria de Educação e como não puderam vir no momento,
eu chamei um profissional para o
reparo, mas era uma coisa mínima,

não tinha nenhum um sinal de que
aconteceria esse problema. No dia
que chegamos aqui e vimos o que
tinha ocorrido, vários representantes da prefeitura estiveram na
creche para avaliar e solucionar o
problema”, esclarece Nilma, diretora da creche.
Após parecer da Defesa Civil
Municipal, todas as medidas foram tomadas e as aulas acontecem
normalmente.
Por Michelle Borges

Dia de Combate à Poluição:
prefeitura ressalta ações realizadas

O Dia de Combate à Poluição
é comemorado todo ano no dia 14
de agosto. O objetivo da data é
conscientizar a população sobre a
importância de evitar os danos ao
ambiente. Em Ouro Preto, a secretaria Municipal de Meio Ambiente
destaca diversos trabalhos desenvolvidos na cidade.
De acordo com a Secretaria
de Meio Ambiente de Ouro Preto, o município produz em média
55 toneladas de lixo por dia. Em
períodos festivos ou de maior
movimento como o carnaval,
por exemplo, esse número pode
dobrar. Atualmente, Ouro Preto
consegue coletar e reciclar mensalmente uma quantidade mínima
de 60 toneladas. O secretário da
pasta, Antenor Barbosa, destaca
que é um avanço, mas reconhece que ainda há muito a se fazer.
“Desde que assumimos a gestão,
temos realizado um trabalho intenso com relação aos resíduos sólidos, aumentamos o recolhimento
de material reciclável. Temos rotas
e horários estabelecidos para esse
tipo de coleta, que está disponibilizado no site da prefeitura. Só não

temos como ampliar, pois, as associações, infelizmente, não têm como receber mais material do que já
recebem”, explica Barbosa.
O saneamento básico do município também foi abordado pelo
secretário. Ele ressaltou que Ouro
Preto vai dar um grande salto nesse quesito com a concessão dos
serviços. “No meio ambiente o
que mais é contaminado no nosso
município é a água, pela falta de
coleta e tratamento do esgoto. O
contrato com o consórcio que será
responsável também pela captação, tratamento e distribuição de
água deve ser assinado em 15 dias.
Sem dúvida, é um grande avanço”, comemora Antenor.
Ouro Preto Recicla
Ainda falando sobre a coleta
de resíduos, atendendo a Política
Nacional de Resíduos Sólidos, Lei
12.305/2010, a Prefeitura de Ouro Preto promoveu parcerias com
duas associações de catadores para ampliar a coleta seletiva, sendo
elas a Associação de Catadores de
Materiais Recicláveis da Rancharia (ACMAR) e a Associação de
Beneficiamento e Reciclagem do

Lixo e Meio Ambiente e Preservação Ambiental da Cidade de Ouro
Preto (Associação de Catadores
do Padre Faria). O diretor de Resíduos Sólidos da prefeitura, Júlio
Pedrosa, explica que a prefeitura
dá total apoio às associações. “O
município subsidia toda a estrutura
delas, como galpão, caminhão, logística e até mesmo apoio contábil.
Além disso, os acordos pontuais
com aquilo que a gente chama de
grandes geradores, facilita a coleta com instituições que descartam
grande quantidade e tem fácil
acesso”, pontua.
O sistema de coleta seletiva
iniciou-se em 2017 e acontece em
14 bairros e no distrito de Lavras
Novas. Ouro Preto também possui
um local adequado para o recebimento de qualquer lixo eletrônico
e pneus inservíveis. O Ecoponto
está localizado na Rua Jorge Caram, número 40, no bairro Nossa
Senhora do Carmo. Ele funciona
de segunda a sexta-feira, de 8h as
12h, e de 13h às 17h. Mais informações pelo telefone: 3559-3253.
Por Michelle Borges
e Rodolfo Simões

Capsij Ouro Preto conduz roda de conversa
em Conferência Nacional de Saúde em Brasília
O Centro de Atenção Psicossocial da Infância e Juventude,
Capsij Ouro Preto, marcou presença na 16ª Conferência Nacional
de Saúde instaurando uma roda de
conversa para troca de saberes,
propostas e experiências, uma atividade autogestionada realizada
simultaneamente à programação
oficial.
O debate foi proposto e conduzido pela coordenadora do Capsij
Ouro Preto, Christine Vianna, e
pelo médico psiquiatra Ricardo
Moebus. As atividades autogestionadas que integraram a programação paralela da 16ª Conferência Nacional de Saúde foram
previamente selecionadas pelos
organizadores considerando as diversidades regionais e populacionais, gênero, identidade de gênero,
diversidade sexual, representatividade rural e urbana, participação
de entidades ou movimentos de
jovens e idosos, pessoas com deficiência e com necessidades especiais, e outros critérios.
De acordo com Christine
Vianna, a roda de conversa foi

bem produtiva, e contou com a
participação de profissionais de
diferentes aéreas de formação e
atuação, provenientes de diferentes regiões do país. No intuito de
“dar continuidade à discussão sobre saúde mental infanto juvenil,
com trocas presenciais, estamos
caminhando para um encontro nacional autogestionado em 2020”,
explica a coordenadora.
Com o tema central “Democracia e Saúde”, a 16ª Conferência
Nacional de Saúde aconteceu no
Parque de Exposições de Brasília,
DF, de 4 a 7 de agosto, organizada
pelo Conselho Nacional de Saúde
(CNS) e realizada pelo Ministério da Saúde, com o objetivo de
defender os princípios básicos do
Sistema Único de Saúde (SUS) e
a saúde pública como direito de
todos. Os eixos temáticos da conferência foram: Saúde como Direito, Consolidação dos Princípios do
SUS e Financiamento do SUS.
A etapa nacional ocorreu
após a realização de cerca de três
mil conferências municipais e a
mobilização de todos os estados

brasileiros e do Distrito Federal
para discutirem e consolidarem
propostas relacionadas à saúde.
Também aconteceram mais de
cem conferências livres, organizadas de modo independente por entidades e movimentos sociais, que
abordaram temáticas relacionadas
à saúde da população LGBTI+, de

quilombolas, da população negra,
de segmentos de juventudes, de
atingidos pela hanseníase, de povos e comunidades de terreiros,
dentre outros.
O relatório final da 16ª Conferência deve resultar na elaboração
do Plano Plurianual 2020-2023 e
do Plano Nacional de Saúde.
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Academia Orquestra Ouro Preto
estreia peça na Casa da Ópera

Íris Zanetti

Na busca constante de valorizar
nosso patrimônio imaterial e aproximar o público da música de concerto,
a Academia Orquestra Ouro Preto estreou ontem, 15 de agosto, seu mais
novo projeto, uma montagem inédita na Casa da Ópera de Ouro Preto.
A peça “O Grande Governador da
Ilha dos Lagartos” foi encenada pela
primeira vez no histórico teatro que
completa 249 anos de história em
2019. Hoje, dia 16 e amanhã, dia 17,
o corpo artístico volta ao palco para
mais duas apresentações.

R

epresentantes da Fundac, fundação
mantenedora da TOP Cultura, fizeram
uso da Tribuna Livre durante a reunião
do dia 8, para falar sobre o possível encerramento das atividades da emissora
na região. O gerente geral da Fundação,
Paulo Baratta, explicou que a emissora
atua há 24 anos e que opera com 10 funcionários, precisando de um orçamento
de R$40 mil para arcar com todos os gastos. “Em função da própria situação econômica do país que reflete nos segmentos empresariais e públicos, estamos na
situação de suspender as operações da
TV, mas buscando ainda apoio para que
isso não aconteça”, explicou. Foi montada uma comissão de vereadores para
buscar alternativas para que a emissora
dê continuidade aos trabalhos na cidade.

Encontrado registro que comprova
a criação do Arquivo Público
Municipal de Ouro Preto em 1951

Durante uma pesquisa despretensiosa de uma das funcionárias
do Arquivo Público Municipal em
um livro antigo, a surpresa! A preocupação em guardar os documentos produzidos pelo governo se deu
muito antes do que até então era
imaginado. No livro de Acórdãos
de Vereanças de 1751, o registro
encontrado por Kátia Nunes comprova que o Arquivo Público Municipal de Ouro Preto foi, na verdade, criado naquele ano.
“Antes a gente usava como primeira data para início da construção do acervo, a criação do Arquivo
Público Mineiro. O achamento desse acordão dos vereadores já com a
preocupação de se criar um espaço
para ordenação da documentação
até então produzida pela Câmara
de Vila Rica, dá pra gente uma ideia
do quão antigo e importante esse
acervo é, tanto para a cidade quanto
para Minas Gerais”, explica a responsável pelo Arquivo Municipal,
Helenice Oliveira.
O Arquivo Público Mineiro

data de 1895, por iniciativa do pesquisador, jornalista e político José
Pedro Xavier da Veiga. “A criação
da Guarda em 1751 dá uma ideia
de que entre 1711 e 1751 já havia
realmente um acúmulo muito grande de documentos e precisava se ter
uma organização”, conta Helenice.
Transferência da documentação
para a capital mineira
Quando Belo Horizonte foi
inaugurada, em 1897, os arquivos
foram sendo transferidos aos poucos para a nova capital, como foi
o caso do Livro 1 da Câmara de
Vila Rica. Até 1910 ainda houve
o recolhimento de documentos. O
que foi deixado para trás passou a
integrar o acervo do Arquivo Municipal, que, agora se sabe, é ainda
mais antigo do que o próprio arquivo estadual.
Acervo
O acervo do Arquivo Público
Municipal é composto pela documentação administrativa do município de Ouro Preto. É divido em
fundos: há o Fundo da Câmara Mu-

nicipal de Ouro Preto, que teve uma
documentação exclusiva até 1931,
quando foi criada a Prefeitura Municipal de Ouro Preto. A partir daí,
começou a existir também o Fundo
PMOP, o qual abrange os documentos produzidos pelo executivo.
Há alguns anos, o Arquivo também começou a recolher arquivos
pessoais de moradores da cidade,
entre eles estão os arquivos do Xavier da Veiga e do Tonico Zelador,
“quando ele morreu, uma amiga
dele achou importante que parte
do que ele guardou do trabalho que
ele fazia com a limpeza da cidade
ficasse conosco, para que as próximas gerações conhecem um morador da cidade. É o nosso xodó”,
conta a responsável pelo arquivo.
Arquivo aberto à população
O acervo conta com mais de
1500 livros e uma documentação
avulsa que é medida por metros lineares e, segundo Helenice, preenche
alguns quilômetros.Há visitas monitoradas e também é aberto à pesquisa
de 2ª a sexta, das 13h às 17h.

O novo projeto visa favorecer a
formação de novos públicos a partir
da versatilidade ao mesclar a música
de concerto com o teatro, servindo
como um impulsionador da popularização da arte. “O cenário é perfeito:
a casa de ópera mais antiga do Brasil em funcionamento somado a um
cenário, figurinos e todo um aparato
tecnológico que levará o público a
uma vivência realística do texto de
Antônio José da Silva mesclado à
versatilidade dos arranjos da Academia Orquestra Ouro Preto”, diz o
maestro. Esta integração entre Ópera
e Concerto vem confirmar a possibilidade de viabilização e produção de
projetos musicais em diversos níveis
e de diversas épocas pela Orquestra
Ouro Preto, notadamente capaz de
envolver o público contemporâneo.
Academia Orquestra
Ouro Preto
Inspirada pela vocação musical
do estado e ciente das dificuldades
de músicos e musicistas em seguir
a carreira profissional no campo da
música de concerto, a Orquestra Ouro Preto inaugurou, em março desde
ano, a Academia Orquestra Ouro
Preto. O projeto, que já nasceu como
referência em Minas Gerais, é formado por instrumentistas entre 18 e 28
anos de idade que têm em comum a
paixão pela música, enxergando nela
um futuro promissor e porta de entrada para a transformação de realidades
sociais por meio da cultura.
A ideia da Academia é aperfeiçoar e lapidar o talento de jovens
violinistas, violistas, violoncelistas e
contrabaixistas já iniciados, mas que
encontram uma série de obstáculos
para dar prosseguimento ao sonho de
se tornarem profissionais, sobretudo,
devido ao alto custo dos investimentos, o que acaba por afastar um grande número de pessoas com potencial
e vivência necessária para se inserirem no mercado da música.
Com sede no Sesc Palladium, em
Belo Horizonte e atividades semanais, a Academia conta, atualmente,
com 22 alunos e alunas, de diferentes
regiões do Estado, que participaram
de um processo seletivo em janeiro
último, com 140 candidatos inscritos.
Os aprovados recebem uma bolsa no

valor de R$700,00 por mês, além de
material didático cedido gratuitamente, num formato inédito no que tange
o incentivo para estudo e prática da
música no país. As atividades são presenciais e ministradas por músicos e
professores da Orquestra Ouro Preto.
Rodrigo Toffolo, diretor artístico, regente titular da Orquestra Ouro Preto e idealizador da Academia,
aponta que a iniciativa foi construída
sob o signo da inclusão, enfatizando
os valores artísticos da Orquestra
e sua forma de fazer música, que a
elevaram ao status de uma das mais
importantes e premiadas formações
orquestrais do país. “A Academia é a
materialização de um sonho antigo e
mais um passo importante na história
da Orquestra Ouro Preto. Queremos
mostrar para esses jovens a música
como modo de vida possível, e dar
oportunidades de inserção no mercado, através de um trabalho prático e,
sobretudo, humano. Uma maneira diferenciada de fazer música, algo que
o público poderá apreciar nos concertos de estreia”, comenta Toffolo,
lembrando da ansiedade dos alunos,
especialmente aqueles que nunca tiveram a oportunidade de se apresentarem profissionalmente.
Maestro Rodrigo Toffolo
Rodrigo Toffolo é diretor artístico da Orquestra Ouro Preto desde
sua fundação, em 2000, e assumiu a
regência titular do grupo em 2007,
após formação junto ao Maestro Ernani Aguiar, um dos maiores compositores e pesquisadores brasileiros em
atividade. Doutorando em Ciências
Musicais pela Universidade Nova de
Lisboa (Portugal) e Mestre em Musicologia pela Universidade Federal
do Rio de Janeiro, Rodrigo Toffolo
imprimi na Orquestra uma visão ampliada de gestão e musicalidade, que
ele gosta de conceituar como “excelência e versatilidade”.
Serviço
Horário: 20h30; Local: Casa da
Ópera de Ouro Preto (Rua Brigadeiro
Musqueira, 68, Ouro Preto); Ingressos: Entrada gratuita. Os ingressos
serão distribuídos no próprio teatro, a
partir do dia 12 de agosto, das 14h às
18h.; Informações:
www.orquestraouropreto.com.br
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O

uro Preto recebe o trompetista Buiu (Miguel Oliveira) em
uma mini-turnê, entre os dias 22
e 26 de agosto. O artista realizará
seis apresentações em bares e restaurantes da cidade, sendo um deles
beneficente, em prol de projetos sociais do Morro São Sebastião. Buiu
apresenta um repertório artístico
que se dedica ao jazz, composto por
canções consagradas de grandes
nomes da música mundial, como
Frank Sinatra, Miles Davis, Tom
Jobim, Vinícius de Moraes e João
Bosco. Informações pelo e-mail:
buiutrompete@hotmail.com

PANORAMA

De 2ª a sábado,

com prato comercial

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

A

Moção de apoio contra a
privatização dos correios N
Na reunião da Câmara Municipal dessa terça-feira (13/08), o vereador Geraldo Mendes apresentou Moção de Apoio contra a privatização da
Empresa Brasileira de Correios E Telégrafos - ECT. A Moção foi aprovada
por todos os demais vereadores.
A privatização dos Correios está em pauta nas ações do governo Bolsonaro, e trouxe grande apreensão aos trabalhadores da empresa.
Para o vereador Geraldo Mendes, “defender os Correios, é defender
um patrimônio Nacional. Os Correios são a única entidade do Governo
Federal presente em todo o território nacional, e prestam serviços de interesse social muito relevantes, como o transporte e entrega de correspondências e de encomendas, além do atendimento de serviços financeiros”.
Os Correios prestam inúmeros serviços relevantes para os órgãos públicos, federais, estaduais e municipais, como o recebimento de impostos
e taxas, o pagamento de benefícios sociais, inscrições em cadastros e concursos, logística de eleições, distribuição de livros didáticos e de provas de
concursos públicos, distribuição de medicamentos e vários outros.
A empresa também é parceira e fator de fomento das pequenas e médias empresas, especialmente das que atuam no comércio eletrônico, sendo líder no segmento de encomendas nacionais e internacionais.
O vereador Geraldo Mendes destaca os diversos benefícios da presença dos Correios e da oferta de seus serviços para a população, e para as
economias das localidades do interior do País. O vereador também ressalta
o papel estratégico de um Correio Público na logística do país, contribuindo para o desenvolvimento e integração nacional.
A Moção de Apoio foi uma reivindicação dos servidores dos Correios
de Ouro Preto.

o dia 8 de agosto, a Câmara de Vereadores de Ouro Preto realizou
a 11ª Audiência Pública da Casa. Presidida pelo vereador Paquinha
(PMN), a reunião abordou a existência e atuação da Brigada do Bombeiro
Civil na cidade – Portaria 33/2018 do Corpo de Bombeiro Militar. O encontro debateu a atuação dos brigadistas civis em áreas de competência
do Corpo de Bombeiro Militar. Por Lei, para a formação de uma Brigada
Municipal é necessário que o município tenha até 30 mil habitantes e não
pode possuir fração do Corpo de Bombeiros Militar. Foram apontamos
alguns encaminhamentos, entre eles uma reunião na Assembléia Legislativa de Minas Gerais (ALMG), já que se trata de uma legislação estadual.

Câmara de Vereadores de
Ouro Preto adiou a Audiência
Pública que vai discutir a situação
do bairro Lagoa do Gambá. A reunião foi remarcada para o dia 09
de setembro, às 18h, no Plenário
Legislativo.

N

o dia 25 de Agosto, Ouro Preto
recebe o evento “Famílias Renovadas”. O retiro de oração pelas
famílias tem início às 8h e conta
com a participação de Jacozinho,
Adriana Moutinho, Juscelino Gonçalves e Padre Magno. O evento
acontece na Comunidade Lírios do
Campo, situada na Rua Vereador
José Teixeira de Carvalho, sem número, bairro Santa Cruz.

A
A

té o domingo (18) o Cine Vila Rica Ouro Preto exibe uma mostra gratuita e comentada dos filmes de um dos maiores diretores da história
do cinema, Alfred Hitchcock. Tendo começado os trabalhos no cinema
em 1919, até 1960 o cineasta já possuía quatro filmes recorrentemente
mencionados como os melhores de todos os tempos. Além disso, é frequentemente lembrado por suas aparições em meio aos seus filmes e por
ter ajudado a conceber o gênero suspense. Lembramos que as sessões estão acontecendo no auditório do Anexo do Museu da Inconfidência (Praça Tiradentes, 139, Centro). Mais informações em: www.cinevilaricaop.
blogspot.com ou pelo telefone: (31) 3552-5424.
Hanster Silva

té o dia 25 de agosto, o Coletivo Olho de Vidro, formato
pelo poeta Guilherme Mansur e pelos fotógrafos Alexandre Martins,
Eduardo Tropia e Heber Bezerra,
expõe “Vila Rica”, no Anexo do
Museu da Inconfidência, em Ouro
Preto. O Coletivo Olho de Vidro
se propõe, anualmente, a produzir
uma exposição sob um tema específico, definido por Guilherme
Mansur. O tema de 2019, “Vila
Rica”, surgiu a partir do poema homônimo de Olavo Bilac. Este ano,
o soneto – que fala das “cicatrizes”
deixadas pela mineração – completa 100 anos. A visitação acontece
de terça a sexta, das 10h às 17h30;
aos sábados, das 10h às 16h; e aos
domingos, das 9h às 14h.

A Câmara de Vereadores de
Ouro Preto emprestou o quadro centenário “Leitura da Sentença de Tiradentes” para o
Museu da Inconfidência de Ouro Preto. A pintura histórica é
de autoria do artista Leopoldino Joaquim Teixeira de Faria e,
desde a última sexta-feira (9),
compõe o circuito do Museu,
que celebra 75 anos em 2019.

A Equipe Dragões da Inconfidência Mineira de Jiu-Jitsu, participou
em julho da 3ª etapa do Campeonato Mineiro de Jiu-Jitsu de 2019,
visando a preparação para o Mundial e o campeonato Brasileiro
de Jiu-Jitsu. Os atletas participantes foram orientados pelo Mestre
Luiz Dragão 7º DAN. A equipe conquistou cinco medalhas, sendo
quatro de ouro e uma de bronze.
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Tempo Integral é retomado e irá atender até 1500 alunos
Um novo tempo se inicia para os alunos da rede municipal de
ensino. É com muita alegria que a
Prefeitura de Mariana realizou ontem, 12, no Centro de Convenções,
a aula inaugural do projeto de Educação em Tempo Integral. A partir
de agora, cerca de 1500 alunos irão
receber diversas oficinas, como de
estudos orientados, educação patrimonial, música, dança, teatro e
artesanato, do 1º ao 9º ano.
A retomada do projeto era um
desejo antigo da gestão, uma vez
que todos entendem a sua importância para o desenvolvimento dos
alunos. Segundo o prefeito Duarte
Júnior, o projeto volta mais forte e
encorpado. "Por conta de momentos difíceis que enfrentamos, fomos
obrigados a suspender. Estou muito
feliz de estar aqui hoje, anunciando
a volta do projeto, com mais oficinas, com uma ideia de mapa afetivo
que ainda será criado. Tenho certeza de que nossas crianças serão ainda mais bem assistidas em nossas
escolas".
As oficinas criam um ambiente e um formato de aprendizado
mais lúdico, contribuindo para uma
melhor integração entre os alunos.
Esta nova forma de ensino também
incentiva o aprimoramento de habilidades distintas e ajuda o estudante a se relacionar melhor com o
mundo externo, pois as atividades
pedagógicas estimulam a expressividade e o afeto.
Uniformes escolares - A re-

Lucas Mantovani

tomada do Tempo Integral não
foi a única boa notícia do evento.
O prefeito Duarte Júnior também
anunciou que a partir do ano que
vem todos os alunos da Rede Municipal de ensino receberão uniforme completo. “Eles vão ter tudo,
camiseta, blusa de frio, meia, até
tênis. Serão 13 peças para cada
aluno, o que representa uma economia enorme para os pais, que
agora não vão mais se preocupar
com as roupas especificamente para a escola”.
O evento ainda contou com a
palestra "Sim, nós podemos", do
coach Silas Henrique. Nela, o palestrante incentivou os presentes a
procurarem formas mais criativas
de lidar com as adversidades que
muitas vezes surgem, incentivando
a proatividade, a preparação e o espírito de grupo.

Lucas Mantovani

Prefeitura de Mariana questiona Vale e
Samarco sobre recolhimento de tributos

Em março de 2017, por iniciativa do vice-prefeito, Newton Godoy, a Prefeitura de Mariana deu início a um processo administrativo, junto ao DNPM (Departamento Nacional de Produção Mineral), que questiona as empresas
Vale e Samarco sobre o CFEM (Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais) no município
nos últimos 43 anos, sendo possível a cobrança dos últimos 10 anos. “No dia 21 de março de 2017, em companhia
do prefeito Duarte Júnior, que aprovou a ação do questionamento foi protocolado, em Brasília, o oficio relativo a
este pedido e hoje já começamos a aperceber os resultados”, explicou Newton Godoy.
Segundo o vice-prefeito há informações do DNPM que comprovam existir diferença no recolhimento dos tributos, principalmente do CFEM, o que pode render aos cofres públicos milhões de reais. “A Samarco, por exemplo,
a diferença é superior a R$500 milhões. Já demos início a ação de obtenção antecipada de provas. Assim que
verificarmos todos os dados poderemos propor uma ação no sentido de recuperar esse valor ou, se for melhor para
a nossa cidade, chegar a um acordo no âmbito administrativo”, frisou o vice-prefeito.
De acordo com Newton Godoy, com o dinheiro que o município terá direito de receber com a ação, pretende-se
criar um fundo soberano de contingência, ou seja, uma reserva para ser usada em momentos críticos pela qual
Mariana passar. “Enviaremos um projeto de lei para a câmara, onde uma parte do CFEM terá por obrigação ficar
contingenciado durante um determinado período para ampliação e diversificação da economia. Sabemos bem
o que é enfrentar uma situação complicada e a falta de dinheiro só agrava. Desde a paralisação das operações
minerárias, tivemos que nos adequar a nossa realidade econômica deixando de investir em muitas áreas, o que
acaba prejudicando quem mais nos importa, que é o marianense”, disse Newton, destacando a transparência que
a atual administração dará aos recursos advindos da ação. “É importante dizer que esse fundo será administrado
em conjunto com um Conselho. Assim daremos total transparência às nossas ações, como sempre fizemos. Ressalto, também, que a medida que estes resultados forem sendo obtidos, estaremos noticiando à comunidade sobre
as conquistas, no sentido de promover a justiça tributária entre as mineradoras e o município”, afirmou.
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Vem aí a 3ª Corrida e Caminhada
Outubro Rosa - Novembro Azul

PANORAMA

A

pós orientação da Comissão de Obras da Câmara de Mariana, a Prefeitura suspendeu a remoção de paralelepípedos do estacionamento
do Centro de Convenções. Os integrantes da comissão realizaram uma visita técnica ao local e de acordo com o coordenador da execução da obra,
José Pereira Neto, o material removido seria realocado na Praça Tancredo
Neves, onde está ocorrendo a obra de mudanças no trânsito. Sob orientação da Comissão, a retirada dos paralelepípedos foi interrompida para
não prejudicar a estrutura original do projeto do Centro de Convenções e
o município fará a compra imediata de novo material para a obra que está
em execução no centro da cidade. A manutenção na via deve durar mais
cerca de um mês.

Comunidades do Fundão e
de Baú, do distrito de Santo
Antônio do Salto, celebraram
a festa de Nossa Senhora
dos Remédios no domingo
(11). Como parte das comemorações, foi celebrada uma
missa festiva de Nossa Senhora dos Remédios. Mesmo
debaixo de uma chuva fina e
de muito frio, os fiéis acomNo sábado (17), começa o primeiro panharam a missa do lado de
fora da capela, que é muito
Torneio Beneficente Confraria Capim
pequena. Logo após a celeCanela. O torneio tem início às 8h no
bração, aconteceu a Rosara,
campo do Marianense sendo o terceiro lugar e a final disputados no dia procissão em volta do adro
25 de agosto no campo do Guarany. da capela. A Capela foi construída no Século XVIII e perCada jogador deve doa 1kg de alimento não perecível ou um agasalho, tence à Fazenda do Fundão.
A missa foi celebrada pelo
e 01 cesta básica por equipe.
padre Luiz Carlos Tolentino.
Aconteceu no sábado
(10) a abertura oficial do
campeonato da 1° divisão de Mariana, realizado pela liga esportiva de
Mariana (LEMA). O jogo
de abertura foi entre 8
de dezembro x Águia de
Ouro, com empate de
2x2. Ao todo a competição terá a participação
de 14 equipes, divididas
em 2 chaves de 7.

A tradicional corrida realizada
pela Secretaria de Saúde, em parceira
com a Secretaria de Esportes e Lazer,
tem o objetivo de alertar a população
para os cuidados contra os cânceres
de mama e de próstata, e será realizada no dia 03 de outubro, na Praça dos
Ferroviários (Feira Noturna).
Para o prefeito de Mariana,
Duarte Júnior, a prova tem tomado
uma proporção maior ao longo das
edições. "A primeira corrida foi um
sucesso. De lá pra cá a participação
da população foi aumentando. Para
esse ano trouxemos algumas novidades e esperamos que o evento seja
ainda melhor", afirmou Duarte.
Diferente dos outros anos, a caminhada será realizada pelos membros dos programas Alongavida e
RECRIA, totalizando 300 participantes. Já a corrida adulto tem o limite de
200 atletas e as inscrições serão divididas por lote. A novidade dessa edição será a corrida kids, que tem um
percurso de aproximadamente 200
metros e contará com a participação
de 50 crianças.
O secretário de saúde de Mariana,
Danilo Brito, afirma que as expectativas para o evento são altas. "Além de
estar treinando para a competição desse ano, estamos programando algumas outras ações para que a população
veja a importância da prevenção de
doenças, além da prática de atividades
físicas e claro, se divertir também",
completou o chefe da pasta.
Outra novidade para o evento é
a realização da Feira de Adoção de
cães do Centro de Acolhimento de
Animais (CAA). A ação acontecerá
em uma tenda montada próxima à
Feira Noturna, na Praça dos Ferroviários e tem como objetivo buscar
novos lares para os animais e, principalmente, orientar a população quanto ao bem estar dos bichinhos. Para
adotar é simples, basta comparecer
no local entre 17h e 20h, com a carteira de identidade, CPF e comprovante de residência em mãos.
Inscrições
Corrida (adulto e kids): inscrições através do site: www.cronochip.
com.br. Período: 12 de agosto a 27 de
setembro.
Lotes: Corrida Adulto - 5km:
1º lote - 1 a 50 primeiros inscritos:
R$20 + taxa do site; 2º lote - 51 a 100
inscritos: R$30 + taxa do site; 3º lote
- 101 a 200 inscritos: R$40 + taxa do
site (com limite de 200 atletas).
Corrida Kids - 200m: 1º lote - 1
a 50 primeiros inscritos: R$10 + taxa
do site (com limite de 50 atletas).
Programação:
17h às 20h - Stand da saúde;
17h30 - Entrega dos kits; 18h45 Largada Corrida Kids; 19h - Término
da entrega dos kits; 19h10 - Concentração e aquecimento dos atletas;
19h25 - Alinhamento dos atletas;
19h30 - Largada Corrida e Caminhada; 20h45 - Premiação; 21h15 Show com o grupo Vilodum.
Fernando Loredo

Prefeitura de Mariana
inicia a aração de terras
para os agricultores
A partir desta semana, a Secretaria de Desenvolvimento Rural iniciou
o processo de aração de terras para os agricultores rurais do município em
diversos distritos. A aração faz uma descompactação no solo para que o
plantio seja mais adequado e exista uma maior produtividade por área.
Esta ação acresce em até 30% a produção final do agricultor, uma vez que
o plantio tende a ser mais bem sucedido.
Uma boa novidade para este ano é que o produtor agora vai ter três
horas a mais para usar a máquina gratuitamente, totalizando seis horas de
uso. Os beneficiários são proprietários de terras localizadas na zona rural
ou urbana, utilizadas para fins agrícolas. A Secretaria dá preferência para o
atendimento de agricultores familiares que plantam até 1 hectare de milho,
feijão ou outras culturas.
Valorizar o produtor rural sempre foi uma marca da atual gestão da
Prefeitura de Mariana. Os investimentos em programas que atendem os
homens e mulheres do campo ocorrem durante todo o ano, para garantir
que o desenvolvimento rural ocorra de forma de forma sustentável. Segundo o Prefeito de Mariana, Duarte Júnior, o produtor rural tem uma
enorme importância para o município. “Eles entregam uma merenda muito boa para os alunos municipais, vendem alimentos mais frescos e sem
agrotóxicos na Feira Livre de Sábado, contribuem com a economia local.
Nós, do poder público, temos obrigação de investir para que eles tenham
uma melhor condição de produzir os seus produtos”.
Os produtores que ainda não solicitaram e desejam obter o empréstimo das máquinas devem procurar a Secretaria de Desenvolvimento Rural
e fazer um cadastro. É necessário apresentar CPF, identidade e comprovante de endereço. Outros documentos como o documento da terra e o
CAR (Cadastro Ambiental Rural) também podem ser utilizados para solicitação. A Secretaria é localizada no Centro de Convenções - Praça JK,
sem nº. Telefone: 3558-4173.

DIREITO DO
CONSUMIDOR

Felipe
Comarela
Milanez

Telemarketing: como se proteger
contra essa prática indesejada e
que causa incômodo a todos nós
Começo esta coluna fazendo duas perguntas a você leitor. Por
acaso você já recebeu alguma ligação telefônica de fornecedores
com a finalidade de realizar a venda de algum produto ou a contratação de um serviço? Ou ainda, imediatamente após atender à uma
ligação o seu telefone ficou mudo ou a ligação caiu? Pois bem, se
respondeu positivamente para ao menos uma dessas perguntas é
sinal de que, como eu, você também já foi importunado(a) por essa
prática cada vez mais corriqueira e utilizada pelos mais diversos fornecedores e prestadores de serviço.
A estratégia de levar ao consumidor a oferta de um produto e
serviço não é nenhuma novidade, a publicidade veiculada durante
a programação dos canais de televisão, nas estações de rádio e
até mesmo dentro de nossas redes sociais tem exatamente esta
função, alcançar o consumidor com uma abordagem de persuasão
para o consumo. Todavia, se podemos optar por mudar de canal
na hora do intervalo ou trocar a estação de rádio quando da divulgação de uma publicidade, com as ligações telefônicas isso não
acontece, pois o consumidor não conhece quem está entrando em
contato e muito menos a razão da ligação. E mais, diferentemente
da televisão e do rádio, que quanto o consumidor deliga o aparelho
eletrônico encerra o contato com esse tipo de estratégia, com a ligação telefônica isso parece um sonho distância de ser realidade.
Mas só parece, pois existem alguns mecanismos que auxiliam o
consumidor na proteção contra o chamado telemarketing.
O primeiro deles, que já existe desde 2010 – isso mesmo, desde 2010 e provavelmente você nunca ficou sabendo – é a lista “antimarketing”, destinada ao registro dos consumidores que não desejam receber ofertas comerciais por meio do chamado marketing
direto, como por exemplo, mediante ligação telefônica. Marketing
direto é, assim, uma estratégia de venda que objetiva criar uma interação com o consumidor independentemente da sua vontade, com
a finalidade de oferecer produtos ou serviços.
A lista “antimarketing” completa 9 anos neste mês de agosto completa 9 e foi criada a partir da aprovação da Lei Estadual
19.095. Ela é uma ferramenta importante de proteção do consumidor contra as ligações inoportunas pelo fato de que, uma vez que
o número de telefone do consumidor esteja incluído, as ligações
de telemarketing devem ser encerradas em até 30 dias após a
adesão do consumidor, e o processo de adesão é muito simples.
Atualmente o Ministério Público do Estado de Minas Gerais possui
um sistema digital muito bem organizado e de fácil acesso pelos
consumidores, que após um cadastro onde informações como nome completo, número de documento do CPF ou CNPJ (sim, até as
pessoas jurídicas podem se beneficiarem dessa proteção), e-mail e
senha de acesso, poderão inserir o seu telefone fixo ou celular na
lista daqueles números que não poderão mais receber ligações de
telemarketing. Não há limite de números que podem ser incluídos
na lista, entretanto, é necessário que a linha esteja cadastrada em
nome do consumidor e que se refira a um número de telefone cadastrado no Estado de Minas Gerais.
Para acessar alista “antimarketing” o consumidor deverá digitar
o seguinte endereço no seu navegador de internet https://aplicacao.
mpmg.mp.br/proconbloqueio. Uma vez concluído o cadastro e a indicação dos números de telefone para os quais não deseja receber
ligações de telemarketing, a proteção terá prazo de duração de 1
ano, cabendo ao consumidor renovar a sua inclusão na lista após
este período.
O seguindo mecanismo que auxilia o consumidor contra o telemarketing entrou em funcionamento em meados de julho, e se
destinada exclusivamente aos consumidores que pretendem evitar
o contato de empresas prestadoras de serviços de telecomunicações, como por exemplo, empresas de telefonia celular, operadoras de TV por assinatura e provedoras de internet. Trata-se do site
www.naomepertube.com.br, que foi criado por diversas empresas
destes setores de atuação após uma determinação da ANATEL
– Agência Nacional de Telecomunicações. É importante destacar
que o registro do consumidor junto a este sistema não alcança outros prestadores de serviços, como por exemplo bancos, daí a lista
“antimarketing” ser reconhecida como um mecanismo que garante
uma proteção mais ampla do consumidor, com acesso e cadastro
mais simplificado e que exige menos informações pessoais do consumidor para a sua efetivação.
Pois bem, agora, sabedor da existência de ferramentas de combate ao telemarketing, cabe a você consumidor escolher se continuará ou não a receber aquelas indesejadas ligações.
Felipe Comarela Milanez – Coordenador do projeto de extensão Núcleo de Direito do Consumidor (NDCon) e professor
do Curso de Direito da UFOP.

Audiência marca início da construção
da Lei Orçamentária Anual
Hoje, sexta-feira (16), a Prefeitura de Mariana realiza a audiência pública
para elaboração e construção da Lei Orçamentária Anual, a LOA, para o ano
de 2020. A reunião, que é aberta ao público, acontece às 18h, no Centro de
Convenções. A ação, além de ser mais uma atividade para promover a transparência e a participação popular, obedece aos parâmetros previstos no inciso I, §
1º do art. 48 da Lei Responsabilidade Fiscal (LC 101/2000), além da exigência
do art. 44 do Estatuto das Cidades (Lei Federal nº 10.257/2001).
Na ocasião serão explicados todos os detalhes e etapas da construção da
LOA 2020, bem como será oportunizada a participação popular no processo
construtivo da peça orçamentária, visando buscar meios para o atendimento
das demandas dos bairros e distritos de Mariana.
ENTENDA - A Lei Orçamentária Anual (LOA) é uma lei elaborada pelo Poder Executivo que projeta a receita e fixa as despesas que serão realizadas no
próximo ano. Nesta lei está contido um planejamento de despesas e instrumentos que são prioritários na região, levando em conta os recursos disponíveis.
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Proposta do Conselho Municipal de
Esporte pretende ampliar o bolsa atleta
O Conselho Municipal de Esporte de Mariana discutiu em sua
última reunião, no dia 7 de agosto,
sobre uma possível alteração na
Lei Municipal N°3.204, referente
ao Programa Municipal de Apoio
à Prática Desportiva, o Bolsa Atleta. O ponto a ser modificado é relativo ao artigo 4°, capítulo I, que
até então estabelece que o atleta
beneficiado deve “possuir idade
mínima de 12 (doze) anos e máxima de 40 (quarenta) anos, contemplados até 31 de dezembro do ano
em curso”. A nova proposta tem
como objetivo ampliar ainda mais
o programa, contemplando também adultos maiores de 40 anos.
O projeto irá estabelecer também
novos critérios qualitativos para a
seleção dos atletas.
Segundo o presidente do Conselho, Luiz Gustavo Gomides, a
proposta é uma necessidade antiga
da população marianense. “A lei

Raissa Alvarenga

já vem sofrendo diversas modificações desde sua criação, para
que assim possamos atender as demandas da população. Aprovamos
mais esta alteração no bolsa atleta,
pois entendemos que o mérito do
benefício não deveria ter como
ponto de corte a idade”, ressaltou.

A proposta de modificação
foi aprovada por unanimidade no
Conselho Municipal de Esporte e
já foi encaminhada para a Procuradoria Municipal. A previsão agora
é que a votação seja direcionada
para Câmara Municipal de Vereadores até o começo de setembro.

Rua Direita será palco de shows e feiras de
artesanato e sabores neste final de semana
Mais uma vez a Rua Direita
será ponto de cultura e lazer. Neste
final de semana, 16 e 17, a Prefeitura de Mariana, através da Secretaria de Cultura, Turismo e Patrimônio, realiza mais uma edição da
Rua da Cultura e do Lazer. A programação contará com apresentações musicais nas sacadas dos
casarões, feiras de artesanato, que
expõem trabalhos de marianenses
e feiras de sabores, com comidas
tradicionais da região.
O evento é uma forma de garantir mais entretenimento à população, além de contribuir com
a economia do município. “A
Rua da Cultura e do Lazer é uma
alternativa para aquecer nosso comércio. Sem contar que é também
uma forma da comunidade e demais visitantes valorizarem e participarem da nossa cultura local”,
afirmou o prefeito Duarte Júnior.
Novidade – O evento está participando da 7ª Jornada do Patrimônio Cultural de Minas Gerais,
que tem como tema “Culinária e
Patrimônio”. Mais de 500 municí-

pios mineiros estão participando.
Na edição deste ano, o objetivo
é promover ações que tratem dos
modos de fazer, das receitas, dos
lugares e práticas ligadas à alimentação, seu preparo, as particularidades de cada região e seu patrimônio gastronômico.
A Jornada é promovida pela
Secretaria de Estado de Cultura e
Turismo, por meio do Instituto Estadual do Patrimônio Histórico e

Artístico de Minas Gerais (Iepha-MG) desde 2009.
Confira a programação
e prestigie!
Dia 16 de agosto (sexta-feira):
18h – Início das feiras
19h – Trio Rabo de Olho
Dia 17 de agosto (sábado):
9h – Início das feiras
12h – Gilmar Veríssimo
14h – Érica Curtiss

Novo acesso visa melhorar fluxo
do trânsito no centro da cidade
Para melhor fluxo de motoristas e pedestres, principalmente em
horário de pico, as vias da cidade
estão passando por intervenções e
alterações de adequação e melhoria do trânsito. As obras iniciaram
no dia 29 de julho, e tem previsão
de término em outubro.
As ações estão sendo feitas
com recursos próprios, através
de aprovação do IPHAN, e estão
ocorrendo na Praça Tancredo Neves, próximo ao Terminal Turístico. Além alteração de meio fio,
passeio, calçamentos e canteiros,
está sendo realizada a modificação
no trânsito, que vai vai reduzir dois
tempos do semáforo.
Essa mudança tem como objetivo dar mais segurança aos pedestres e eliminar o engarrafamento
na área. O semáforo só irá funcio-

nar para os motoristas que vêm do
Bairro Santo Antônio para a Praça
Tancredo Neves. Já para quem está vindo da Rua 16 de Julho passarão a ser impedidos de seguir para

a Rua do Catete e para o bairro São
Gonçalo.
Para mais informações, ligue:
3558-1709.
Larissa Gonçalves

João de
Carvalho

A CIDADE
E EU

drjoaodecarvalho@yahoo.com.br

Calendário registra
Dia do homem

LENDO, como faço regularmente, a folhinha diária do Sagrado
Coração de Jesus, deparei-me com o dia 15 de Julho, dedicado
ao homem. Não sabia, mas reli a notícia com satisfação e alegria.
Minha imaginação viajou de século em século, desde a sua criação,
quando aquela massa de barro virgem, intocável pela corrupção humana, segundo a doutrina “Criacionista”, recebeu o sopro divino e
despertou-se, para a vida, como algo novo e admirável, e, recebeu
incontinente, o nome de Adão. Junto à sua companheira, tirada de
seu peito, irradiou-se uma beleza ímpar, e sem concorrente, naquele admirável instante. Que beleza de casal, que agradou ao próprio
Criador.
Pena que não durou muito tempo porque a insidiosa serpente
surge para desmanchar aquele enlace divino do prazer, da beleza,
da santidade daquele primeiro e mais autêntico casal da humanidade.
A MALÍCIA do diabo (aquele que divide), rompendo a corrente
da felicidade, pela desobediência à proibição divina, abriu espaço
para o pecado original, atingindo a natureza humana de todos os
seus descendentes. Expulso do Paraiso Terrestre, vagueia aquele
casal, manchado pela culpa, pelos desertos da vida, buscando com
seu trabalho o alimento de sua subsistência!
Este homem dotado de inteligência e vontade, com sangue e
suor, empreende sua viagem pelas terras virgens e desconhecidas,
lutando pela vida que seria multiplicada como as estrelas dos céus
e os grãos de areia à beira mar.
Os séculos correram e a persistência e a luta humana de um
casal multiplicado quase infinitamente, através de seus descendentes, até nós, dominou os continentes, desdobrou-se em várias raças
(branca, negra, amarela), separadas pelas linguagens, pelo poder,
pela riqueza, pela ambição, pela inveja, pela força, enfim pela conquista, dominação, até pela escravidão!
O homem, base de terra, dominou toda a terra, os mares, as
florestas, o espaço, buscando via naves ultramodernas novos mundos, a começar pela lua, já no fim do século XX da nossa Era.
Com todos os problemas, erros e acertos, o homem valendo-se da força de inteligência de muitos privilegiados, conseguiu, dominando a natureza e os animais, criando, testando, manobrando
máquinas de todas as espécies, perfeição, capacidade, chegar ao
Século XXI, com grandes e notáveis conquistas, surpreendendo até
a si mesmo, pelos notáveis resultados.
ENFIM, não me surpreende que ele seja destacado pelo calendário, com um título a ele dedicado, porque a luta de que foi, está
sendo e será capaz está cada vez mais avançada.
A doença, sua maior e mais forte adversária, tentando romper-lhe a força de sua vontade de viver, vem sendo combatida com as
mais vitoriosas e recentes descobertas no campo da Medicina, para
debelar este mal da face da terra.
A indústria abre espaço para os avanços aliados ao combate
dos males de todos os tipos, espécies e formas, dando ao ser humano a esperança de um mundo mais resistente e lutador por uma
vida plena de saúde e bem-estar social.
O homem não é somente um animal político (que se reúne numa pólis, ou seja, cidade), mas um sobrevivente do primeiro instante infeliz de sua expulsão do paraíso terrestre, porque Deus, o seu
Criador e provedor, dotou-o de uma capacidade extraordinária na
luta pela vida, através dos séculos que sucederam àquele primeiro
instante infeliz.
O dia 15 de Julho, dedicado ao homem, homenageia-o e recorda sua luta sem trégua pelos séculos dos séculos.

Regulamentação de terapia
para deficientes deve ser
aprovada na Câmara de Itabirito
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Na Câmara, ADI mobilizada
pela regulamentação da
equoterapia em Itabirito

O prefeito Arnaldo Pereira dos Santos
(MDB) transformou em leis dois projetos de
autoria do vereador Veirlâneo Branco (PV),
que foram aprovados unanimemente pelos vereadores da Câmara de Itabirito. Trata-se da lei
3331 de 2019, que dispõe sobre a instalação de
bloqueadores de ar na rede de água de cada residência de Itabirito (desde que tal serviço seja
solicitado pelo consumidor da água do Saae).
E da lei 3332, também de 2019, que dispõe
sobre a presença de guarda-vidas e normas de
segurança em piscinas, cachoeiras e hotéis de
Itabirito.
No caso dos bloqueadores, a instalação fica
por conta do Saae, mas a despesa deve ser arcada pelo consumidor que pode dividir o custo
em até 20 vezes. “A princípio, eu gostaria que o
serviço fosse feito gratuitamente pela autarquia
da Prefeitura, mas vereador não pode apresentar projeto que gera despesas. Por isso, houve
emendas”, disse o vereador, que é bombeiro
por formação.
O PL 3331 tem a ver com o direito do consumidor de pagar pelo que consume e não pelo
ar que se forma na tubulação de água. Já o 3332
diz respeito à segurança de frequentadores de
locais em que é cobrada a entrada para uso de
piscinas e cachoeiras. Em situações onde não é
cobrada a entrada, deve-se colocar, pelos menos, placas de segurança.
A assinatura de sanção das leis se deu no
fim do mês de julho, a 3332 entrará em vigor a
partir de 90 dias, e a 3333 a partir de 180 dias,
a começar a contar a partir da data das assinaturas. Para o autor, esse prazo será importante
para o Saae e os donos de hotéis, cachoeiras e
piscinas se adaptarem às leis.

Na segunda-feira (12) membros da Associação dos Deficientes de Itabirito
(ADI) estiveram na reunião ordinária da Câmara de Itabirito com a finalidade
de convencer os vereadores a votarem a favor do projeto de lei
que regulamenta a equoterapia no município. O projeto está em
tramitação na Casa Legislativa.
Equoterapia é um tipo de reabilitação para deficientes que
utiliza cavalos. No caso, com a aprovação do projeto, a Prefeitura seria a responsável por garantir tal benefício. Atualmente, essa
terapia (de eficiência comprovada) é disponibilizada pela ADI.
Contudo, o que se quer é a ampliação do serviço para que o benefício possa atingir a todos que necessitam.
Vereadores (de situação e oposição), que fizeram uso da palavra, mostraram-se a favor do projeto que é de autoria da ADI e foi
colocado em pauta na Câmara pelos vereadores Ricardo Oliveira,
Léo do Social, Rose da Saúde e Dr. Edson.
Na equoterapia, “podem ser atendidas crianças com deficiência física ou intelectual, e todas são beneficiadas de alguma forma.
Além do trabalho de força muscular, equilíbrio e coordenação,
trabalhamos memória, fala e até a inciativa dessas crianças. Nós
buscamos a independência da criança, para que ela saiba tomar
uma decisão”, explica Fernanda Racolto Mendes, fisioterapeuta
s Bombeiros Municipais de Itabirito, por
da Associação Equoterapia de Santos, no litoral sul de SP, em enmeio da comandante Leidiana de Fátima
trevista ao jornal O Estado de São Paulo.
Gonçalves, firmaram parceria com a Edufoma
“O movimento de andar do cavalo tem 95% de semelhança
na promoção da capacitação em atendimento
com o do humano. Quando uma criança que não anda está em cide Emergências Traumáticas e Clínicas. O curso
ma do cavalo, o cérebro dela interpreta aquele movimento como
aconteceu no início de agosto e foi ministrado
uma caminhada. E essa criança passa a adquirir força muscular na
pelo instrutor Walter Rodrigues dos Santos. Ouperna, que ela não exercita porque não fica em pé”, destaca a fisiotetra parceira foi com a Cruz Vermelha Brasileira,
rapeuta.“O movimento tridimensional – para frente, para trás e para
no dia 15 de agosto, com o curso Suporte Básios lados – é transferido do cavalo para a criança e algumas fazem
co de Vida/ Primeiros Socorros Avançados.
referência à sensação de caminhar, de liberdade”, conclui Fernanda.
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Extrato de Contrato em Manutenção
Preventiva e Corretiva em Poços Artesianos de Propriedade do SAAE. Referência: Pregão Presencial nº 071/2018,
S.R.P 011/2019 nos termos da Lei nº
8.666/93, com suas posteriores alterações.
Contratante: Serviço Autônomo de Saneamento Básico do Município de Itabirito MG. Contratada: Hidropoços LTDA. Objeto: Contratação de empresa especializada
em manutenção preventiva e corretiva em
poços artesianos de propriedade do SAAE
- Serviço Autônomo de Saneamento Básico de Itabirito, localizado no Distrito Industrial, no km 572 da BR 040, Município
de Itabirito-MG – Poço 1. Perfazendo um
Valor Total: R$36.640,00 (Trinta e Trinta
e seis mil seiscentos e quarenta reais).
Forma de pagamento: 10 (dez) dias uteis
após a emissão e conferência da Nota Fiscal. Vigência: Fica vigente ate 31/12/2019
Dotação Orçamentária: 17 512 1705 4011
33.90.39.00 Permanecem inalteradas as
demais cláusulas e condições do contrato
original. Data da assinatura do contrato:
09/08/2019. Engº Wagner José Silva Melillo, Diretor Presidente do SAAE.
Processo nº103/2019 - Despacho – Reconheço a Inexigibilidade de Licitação
008/2019, para aquisição de passagem
de ônibus Itabirito, para os servidores da
UTA – Unidade de Tratamento de Água
do Saae Que necessitam utilizar no horário comercial sem desconto em folha de
pagamento, pelo valor de R$1.324,80 (Um
mil trezentos e vinte e quatro reais e oitenta centavos), de acordo com o Processo
nº103/2019 em epigrafe e nos termos do
Artigo 25, Inciso I da Lei nº. 8.666/93 e
suas posteriores alterações. Contratado:
Viação Sandra LTDA. – Itabirito, 06 de
Agosto de 2019. Engº Wagner Jose Silva
Melillo, Diretor Presidente do SAAE de
Itabirito-MG. - RATIFICO O reconhecimento de Inexigibilidade de Licitação
no processo, nos termos do Art. 25, Inciso
I da Lei nº. 8.666/93 com suas posteriores
alterações. Itabirito, 06 de Agosto 2019.
Engº. Wagner José Silva Melillo – Diretor
Presidente do SAAE.
Extrato de Contrato de Prestação de
Serviço de Fornecimento de Passagens.
Referência: Inexigibilidade de Licitação
008/2019, nos termos da Lei nº 8.666/93,
com suas posteriores alterações. Contratante: Serviço Autônomo de Saneamento
Básico do Município de Itabirito - MG.
Contratada: Viação Sandra LTDA, perfazendo estes contratos um valor total de
R$1.324,80 (Um mil trezentos e vinte e
quatro reais e oitenta centavos) – Ficando esta empresa Contratada em fornecer
passagens - Vigência: até 31/12/2019
Dotações Orçamentárias: Dotação Orçamentária Op. e Mat. das Ações de Gestão e
Adm. Geral do SAAE. 17 122 1701 4001
31.90.33.00. Permanecem inalteradas as
demais cláusulas e condições do contrato
original. Data da assinatura: 06/08/2019.
Engº Wagner José Silva Melillo, Diretor
Presidente do SAAE.
Aviso de Julgamento da Proposta e
Habilitação – O SAAE de Itabirito torna
público que realizou abertura da Proposta
e Habilitação do Processo Licitatório
nº100/2019, na modalidade de Pregão

Presencial nº 057/2019. Objeto: contratação de empresa especializada na prestação de serviço 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,
Empresa Vencedora e Habilitada: Guardseg Vigilância e Segurança EIRELI,
perfazendo este pregão um valor total de
R$112.200,00 (Cento e doze mil e duzentos Reais), Itabirito / MG, 12/08/2019 –
Eng.º Wagner José Silva Melillo, Diretor
Presidente do SAAE.
Extrato de Contrato de Prestação de
Serviço de Vigilância Armada. Referência: Processo Licitatório nº100/2019,
na modalidade Pregão Presencial
nº057/2019, Contratante: Serviço Autônomo de Saneamento Básico de Itabirito-MG. Empresa Contratada: Guardseg
Vigilância e Segurança EIRELI, Objeto:
Contratação de empresa especializada
na prestação de serviço 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, Valor total desta empresa:
R$112.200,00 (Cento e doze mil e duzentos Reais). Forma de pagamento: conforme edital. Vigência: Até 31/12/2019.
Dotação Orçamentária Op. Manut. Ações
de Gestão Adm Geral SAAE 17.512.1711
4.030 33.90.39.00 Data da assinatura do
contrato: 26/08/2019. Wagner José Silva
Melillo, Diretor Presidente do SAAE.
Aviso de Julgamento da Proposta e
Habilitação – O SAAE de Itabirito torna
público que realizou abertura da Proposta
e Habilitação do Processo Licitatório
nº101/2019, 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, Empresa Vencedora e Habilitada: Transcol
Material de Construção Indústria e Comércio LTDA, perfazendo este pregão um
valor total de R$78.612,50 (Setenta e oito
mil seiscentos e doze Reais e cinquenta
centavos), Itabirito / MG, 13/08/2019 –
Eng.º Wagner José Silva Melillo, Diretor
Presidente do SAAE.
Extrato de Contrato para Aquisição
de Material de Construção. Referência:
Processo Licitatório nº101/2019, na modalidade Pregão Presencial nº058/2019,
Contratante: Serviço Autônomo de Saneamento Básico de Itabirito-MG. Empresa
Contratada: Transcol Material de Construção Indústria e Comércio LTDA, 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, Valor
total deste Contrato: R$78.612,50 (Setenta
e oito mil seiscentos e doze Reais e cinquenta centavos). Forma de pagamento:
conforme edital. Vigência: até 31/12/2019.
Dotação Orçamentária Op. Manut. Ações
de Gestão Adm. Geral SAAE – (Sistema
de Água) 17.512.1711.4030.33.90.30.00
- Op. Manut. Ações de Gestão Adm.
Geral SAAE – (Sistema de Esgoto)
17.512.1711.4030.33.90.30.00 Data da assinatura do contrato: 13/08/2019. Wagner
José Silva Melillo, Diretor Presidente
do SAAE.

Elson
Cruz

NOTAS
DA PEDRA

cogumelo2005@yahoo.com.br

Em ritmo de posse: Orlando Caldeira e Elio da
Mata tomam posse nos próximos dias e iniciam
uma gestão que traz expectativa por dias melhores ao itabiritense. Nos bastidores a escolha do
novo secretariado, que reúne nomes de credibilidade perante a opinião
pública. São eles: Administração – José Bernardo de Paula; Agricultura – Rainer Tawyr Lima Cardoso, Assistência social – Juliana Costa;
Comunicação social – Marisa Gurgel; Cultura e Turismo – Júnia Guimarães Melillo; Secretaria de Desenvolvimento Econômico – Mário
Marques; Educação – Iracema Mapa; Esportes – Rafael Rondow Nascimento; Fazenda – João Guilherme Braga; Meio Ambiente – Marina
Sardinha Machado; Obras – Antônio Simões; Planejamento – Debora
Francisca Costa de Aguiar; Saúde – Marco Antônio Marques; Segurança e Trânsito – Carlos Henrique Rodrigues (Luke); Transporte –
Samir Saab; Urbanismo – Evaristo Ferreira; SAAE – Rogério Eduardo
Oliveira; Controladoria Interna – Camila de Cássia Marques Ferreira;
Gabinete – Lucas França de Oliveira, Jurídica Contenciosa – Alexandre Sampaio; Jurídica Consultiva – José Antônio Braga.
Festa da cidade: Se não há perspectivas de festa do Pastel de Angu ou
mesmo eventos alusivos ao aniversário da cidade no 07 de setembro, pelo
menos o show com Eduardo Costa nas dependências do clube da AMISEG está confirmado para dia 13 de setembro. A venda dos ingressos já
foram iniciadas na Douglas Calçados, Alis, Vênus, Estrada Real 103.3.
Feira de Ciências: Reuniu alunos, professores e personalidade de nossa
sociedade no último sábado a Escola Estadual professor Tibúrcio. Esta
feira já se tornou tradicional em nossa cidade e conta como relações públicas o professor historiador e comunicador Ricardo Francisco.
Por onde anda? Clênio Pedrosa, expressiva liderança da sociedade dos
amigos do Bairro Santa Rita. Ele administra sua charmosa propriedade
em Santo Antônimo do Leite. Sempre participativo e ligado aos anseios
de nossa comunidade itabiritense, Clênio Pedrosa é gente de expressão
na região dos Inconfidentes.
Cultura: A hora do canto que enfoca a cultura brasileira é um incentivo à literatura, além de formar cidadãos críticos e autônomos. Assim a
bibliotecária Marissa Tassar e o técnico Daniel Garrido vão desenvolvendo este trabalho na Biblioteca Pública Professor Diaulas, recebendo
grupos de jovens e alunos de nossas principais escolas. É sempre dignificante preparar os homens de amanhã. Parabéns!
Bailão: O Bairro Novo Itabirito conta com atração que envolve toda a
comunidade. O Bailão do Simões, que acontece nas noites de domingo
tem atraído casais de toda região, sempre num ambiente acolhedor reunindo gente que ama a arte de dançar e apreciar a boa música.
Nosso abraço: Ao Geraldo Galo do Bairro IAPI, cruzeirense apaixonado e sempre de bem com a vida. Ele realiza um trabalho profissional na
recuperação de móveis, especialmente sofás. Ele é filho do saudoso José
Galo e com sua criatividade e capacidade de comunicação forma um
grande círculo de amizades na comunidade.
Desafio: Que tal sem os contrastes da atualidade? Casa grande, pequenas famílias. Mais diplomas, menos senso comum. Medicina avançada,
saúde precária. Conhece o mundo, desconhece o vizinho. Altos rendimentos, menor paz de espírito. Muito conhecimento, menor sabedoria.
Agendas lotada, pouco tempo para amar. Muitos amigos virtuais, sem
tempo para o amigo real. Muitos humanos, menor humanidade. Relógios caros e sem tempo para nada. Que você tenha tempo de qualidade
com Deus e com sua família e amigos, pois a vida passa… ela é apenas
um sopro. Pense!
Missa: Foi celebrada no último sábado missa de sétimo dia pela alma
de Antônio Ferreira Lima. Proprietário da Mercearia do Tombadouro,
Sr. Antônio era pessoa querida e estimada naquele bairro e adjacências.
Exemplar chefe de família, ele nos deixou aos 92 anos. Aos filhos Osvaldo, Celso, Sebastião, Antônio, Adelmo e José Maria e familiares nossas
sentidas condolências.
Justiça: Um torcedor do time do outro lado da lagoa nos enviou uma
foto do Givanildo chegando ao aeroporto de Confins no dia da saída de
Mano Menezes. Nossos advogados já estão preparando o devido processo a ser aplicado a este infeliz cidadão. Ele será enquadrado com os termos calúnia, difamação e desrespeito ao time de futebol hexa campeão
brasileiro. Sem perdão!
Para Refletir: A gratidão é uma forma singular de reconhecimento, e o
reconhecimento é uma forma sincera de gratidão. (Alan Vaszatte)
Arquivo J. A. Braga

Amigos de um passado recente

, 16 de agosto/2019
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Mais comodidade para usuários do SUS
Resultados de exames e consultas agendadas em Itabirito
agora são disponibilizados online pela Prefeitura

Agora os resultados de exames
e consultas agendadas em Itabirito
podem ser acessados em qualquer
lugar. Isso porque a Prefeitura implantou um novo sistema para a
Secretaria de Saúde, capaz de fornecer ao usuário do SUS tais dados.
Todos os exames realizados no
laboratório municipal e na Unidade de Pronto Atendimento (UPA)
serão disponibilizados de forma
online, com um prazo de cinco
dias úteis, após a coleta, por meio
do site da Prefeitura. Além disso, o
usuário também terá acesso às marcações de consultas agendadas nas
unidades de saúde do município. É
importante ressaltar que o sistema
é válido apenas para exames realizados no laboratório municipal e
consultas realizadas na rede pública

municipal.
Fácil, rápido e eficiente
Com o pedido do exame em
mãos, o paciente deverá se dirigir
à Regulação de cada unidade para
solicitar a marcação da coleta de
material no laboratório e os dados
de acesso ao sistema integrado de
gestão de saúde. Será fornecido um
número de usuário e senha para que
seja feito o acesso aos resultados
de exames, bem como consultas
agendadas nas unidades de saúde
do município. Os pacientes que já
possuírem exames realizados também podem solicitar seus dados de
acesso na recepção das unidades.
Para o secretário de Saúde,
Wolney de Oliveira, a ferramenta
garante um serviço muito mais rápido e eficiente. “Esta implantação

otimiza o serviço público porque
disponibiliza e agiliza o acesso do
usuário ao exame e ao acompanhamento da marcação da consulta.
Além disso, reduz os custos
operacionais, pois cerca de 30%
dos exames eram impressos e não
era buscado nas unidades, o que
causava repetição dos procedimentos. Elimina também os custos com
impressão, telefonia e deslocamento para entrega dos resultados”.
Segurança e privacidade
É importante ressaltar que o
acesso aos dados é individualizado
e não pode ser disponibilizado a terceiros, exceto em caso de menores
de idade e para responsáveis legais.

Processo seletivo da
Coca-Cola: lei garante
80% das vagas abertas
para moradores de Itabirito
Reafirmando seu compromisso de trabalhar por mais oportunidades de emprego e renda para a população de Itabirito, o vereador Max Fortes exigiu a aplicação
da Lei Municipal nº 3268/2018, de sua autoria, no processo seletivo aberto para a
unidade da Coca-Cola Femsa na cidade.
"Essa lei assegura que pelo menos 80% das
vagas abertas serão destinadas aos moradores de
Itabirito. A aplicação significará oportunidades
para o trabalhador itabiritense, para os jovens
que buscam seu primeiro emprego e também
para a trabalhadora. É fundamental entender a
importância de gerar renda para a nossa comunidade", destaca Max Fortes. O vereador apresentou requerimento à presidência da Câmara
solicitando envio de ofício à Coca-Cola Femsa
visando assegurar o cumprimento da Lei, aproMatrículas
vada por unanimidade no ano passado.

Promoção:

Tinta Glasurit
com preços
especiais

Colocando cor em
SUA VIDA

3561-2182

R. Dr. Eurico Rodrigues,106

ITABIRITO

Abertas

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

O BERRO DO
BODE ZÉ

Convite explícito
aos “lalaus”

Embora não sejam maioria, “lalaus” fazem forte presença na sociedade, fazendo o cidadão comum e inocente se
sentir diminuído diante da audácia dos amigos do alheio. As
formas de lesar o semelhante variam, muitas vezes, conforme a ocasião, cara e comportamento da vítima. Por descuido, imprudência, quando não pela fraqueza da ostentação,
não poucas vezes, a vítima contribui para o sucesso do espertalhão. As velhas e manjadas saidinhas de banco são
exemplo que do qual pode resultar a imprudência de quem
vai ao banco efetuar saque. Além de não ser conveniente o
saque de valores altos, devendo valer-se de outros meios
para movimentar a conta, há que estar atento e desconfiar,
por exemplo, de um smartphone ou similar sendo teclado
dentro do banco. Embora seja proibido, isso ainda acontece
com frequência. Os biombos existentes nas agências, longe de serem para enfeitar, cumprem a função de garantir
a privacidade dos usuários, pois quem aguarda sua vez de
atendimento não tem que saber o que outra pessoa faz na
boca do caixa. Recebido qualquer valor, este deve ser bem
guardado antes de sair de trás do biombo, mas há os que
saem a ostentar maços de cédulas. É como se estivessem a
convidar os ladrões!

Água tratada e rede
de esgoto chegam
no bairro Quinta dos
Inconfidentes
O Serviço Autônomo de Saneamento Básico (Saae) de Itabirito está
realizando uma importante obra no bairro Quinta dos Inconfidentes com a
implantação de uma rede de água e esgoto. As obras iniciaram em junho
e estão previstas para serem entregues no final de agosto. O projeto conta
com mão-de-obra da autarquia e faz parte do Projeto Córrego Limpo, Vida
Saudável.
Ao final das obras mais de 300 famílias serão beneficiadas com 125
ligações de água tratada e também não precisarão mais utilizar mais fossas
em suas residências. Isso vai significar um incremento na qualidade de vida
e saúde dos moradores do bairro.
O chefe de setor, Ivaci da Silva, contou que já foram colocados 800 metros de tubos de PVC e ao final da obra serão totalizados 1.200 metros, responsáveis por encaminhar o esgoto para a Estação de Tratamento de Esgoto
(ETE) no Marzagão, evitando que sejam lançados diretamente no córrego
como acontecia antes.
De acordo com o diretor-presidente do Saae, Wagner Melillo, a intervenção é uma reivindicação antiga dos moradores e um compromisso da
atual gestão da autarquia para combater o lançamento irregular de esgoto
nos córregos de Itabirito.
Ele ressaltou que nos últimos dois anos foram construídas aproximadamente 25 km de rede de esgoto nessa gestão, isso significa um percurso de
Itabirito a Cachoeira do Campo.
“Trabalhamos com afinco para aumentar os índices de de esgotos tratados, despoluindo os córregos e o rio Itabirito, contribuindo para a melhoria
da qualidade de vida da população”, disse Wagner.
Esgoto tratado
Iniciado no final de 2017, o projeto “Córrego Limpo, Vida Saudável”
realiza obras de interligações dos esgotos domiciliares à rede interceptora,
monitoramento da água e ações de educação ambiental para conscientizar
a população sobre a importância de cuidar do rio Itabirito e dos córregos da
cidade. Desde que o projeto começou, 88% dos córregos São José e Criminoso e 96,8% do córrego Carioca já estão limpos e sem mau cheiro. A
expectativa é de que ele atenda aproximadamente 11 mil pessoas em 18
bairros da cidade.
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“75 anos de zelo com a nossa história”
Ane Souz

A última sexta-feira foi de comemoração em Ouro Preto. Em
cerimônia emocionante realizada
no Museu da Inconfidência, comemorou-se 75 anos deste órgão que
foi o primeiro do gênero a se instalar fora do litoral e é hoje o segundo museu mais visitado do país. A
ouro-pretana Margareth Monteiro
foi homenageada pela dedicação ao
Museu, o qual agora está à frente
como diretora.
A comemoração foi marcada
pela transferência do quadro “Leitura da sentença de Tiradentes”, de
Leopoldino de Faria (1836-1911),
agora restaurado, da sala da presidência da Câmara de Vereadores de
Ouro Preto para a Sala da Inconfidência Mineira do Museu da Inconfidência, onde poderá ser visto por
toda a população que visitar a forca
do suplício de Tiradentes.
”O resgate dessa tela, com a
compreensão e sensibilidade da
Câmara de Ouro Preto, tem uma

longa data. As primeiras sementes foram plantadas há seis anos,
ainda na gestão do Dr. Rui Mourão, com grande apoio do nosso
amigo Angelo Oswaldo e do atual
prefeito Júlio Pimenta, à época
presidente da Câmara”, lembrou
Margareth, e completou: “estamos
tentando fazer o resgate dessa tela
não por uma questão de vaidade,
mas para preservar, conservar e
abrir acessibilidade a uma obra tão
importante do séc. XIX e que antes era restrito apenas a um grupo
limitado de pessoas”.
“É impossível dissociarmos o
Museu da Inconfidência da memória da Inconfidência Mineira e da
memória de Tiradentes”, lembrou
o historiador e atual presidente da
Câmara de Vereadores, Juliano
Ferreira.
A restauração do quadro foi
realizada por Aldo Araújo e contou
com financiamento da Grande Loja
Maçônica de Minas Gerais.

O prefeito Júlio Pimenta lembrou também da importância cultural de Ouro Preto na preservação
do patrimônio histórico. “Estamos
com 13 museus em Ouro Preto,
e pretendemos inaugurar agora o
Museu Caminhos da Fé, com peças
sacras doadas pelo casal Boulieu”.
Já o presidente do IBRAM,
Paulo César Brasil do Amaral,
agradeceu ao IPHAN (na presença
da Célia Corsino, superintendente do IPHAN em Minas Gerais) e
lembrou do incêndio no Museu Nacional, abordando as medidas que
estão sendo tomadas para minimizar os riscos à comunidade museológica. “Esse incêndio serviu para
abrir os olhos de toda a comunidade internacional. Teremos agora, no
Japão, a Conferência Internacional
do ICOM, cujo foco será este”.
Durante a cerimônia, Os Correios lançaram um selo comemorativo aos 75 anos do Museu, completados no dia 11 de agosto.

