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Candidatos à eleição suplementar
participam de debate em Itabirito

Luiz Niquini não pôde participar por ter sofrido um acidente de carro. Ele passa bem
Michelle Borges

Antiga Fábrica
de Tecidos de
Ouro tornase Centro de
Eventos que
será inaugurado nesse
sábado dia 3.

PÁGs. 12

Pedro Ferreira

1ª casa de Bento Rodrigues
começa a ser construída PÁG. 12

Chuva de poeira em Santo
PÁG. 4
Antônio do Leite

Os candidatos a prefeito na eleição suplementar de Itabirito, Arnaldo dos Santos (MDB) e Orlando
Caldeira (PSDC) participaram de
um debate na Câmara da cidade
promovido pela Rádio Estrada Real
FM na noite da quarta-feira (31). O
candidato Luiz Niquini (Cidadania)
justificou a ausência em virtude de
um acidente automobilístico ocorrido na parte da manhã. Ele e sua
candidata a vice, Dra. Marina, que
também estava no carro, passam
bem.
No debate os candidatos puderam fazer perguntas entre si, responderam perguntas de ouvintes da
rádio e também da organização do
evento em diversas áreas como saúde, educação, transporte, segurança, meio ambiente, lazer, turismo,
obras, administração e corrupção.
Ao final, cada candidato fez
suas considerações finais. Orlando
Caldeira destacou a importância do
debate para reforçar os objetivos de
cada candidato e o seu desejo de ter
um governo participativo. “O debate foi muito democrático onde cada
um pode expor seu plano de governo, a sua aspiração e a sua estrutura
política. Cada um apresentou a sua
melhor forma. Isso é bom para Itabirito, que só tem a ganhar e assim
nós vamos crescendo politicamente. Nós queremos que a população
governe junto com a gente, vamos
ser prefeitos juntos. Assim nós podemos construir uma Itabirito muito melhor”, reforçou Caldeira.
Já o candidato Arnaldo dos
Santos, que é o prefeito interino,
assegurou seu compromisso com
a cidade. “Eu tentei o tempo todo colocar verdade, eu não tenho
promessa, eu tenho compromisso.
Mostrei que tenho atitude e preparo
nesse tempo que estou à frente da
prefeitura. Quero mostrar que são
projetos totalmente diferentes e a
população está bem para escolher.
Nós estamos voltados para exercer
parcerias e a democracia hoje está
em festa. Quem cresce com o confronto de ideias é quem está indeciso”, pontuou.
A eleição suplementar em Itabirito ocorre em razão da chapa
eleita em 2016, composta por Alex
Salvador como prefeito, e Wolney
Oliveira como vice, ter sido cassada pelo Tribunal Regional Eleitoral
(TRE), por abuso de poder econômico e captação ilícita de recursos
financeiros durante a campanha.
Após ter a data alterada por três vezes pelo TRE, a eleição será neste
domingo (4).
Por Michelle Borges
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PROCLAMAS DE CASAMENTO

do

Virgílio

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

Consertamos TV's, controles remotos e vendemos controles novos
89,3 FM

Ouro Preto

3551-6208

3551-6215

R. Inconfidentes, 334 - Barra - OURO PRETO

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

CARTÓRIO 2º SUBDISTRITO
DE OURO PRETO - MG , Antônio
Dias (Antigo Cartório da Rua Nova).
Telefax: (31)3552-2508. Oficial: Bel.
Cássio Luiz de Lima - R. Barão de Camargos,126, Centro, Sala 09 - Piso 02.
Faz saber que pretendem casar:
CARLOS MORETO HERCULANO, brasileiro, solteiro, engenheiro
controle automação, natural de Vitória-ES, residente em Belo Horizonte-MG, nascido a 24/04/1991, filho de
Carlos Inácio Machado Herculano
e Rejane Moreto Herculano e SARAH LIMA QUEIROZ, brasileira,
solteira, economista, natural de Mariana-MG, nascida a 22/06/90, residente neste subdistrito, filha de Márcio Nagib Barbosa Queiroz e Maria
de Fátima Lima Queiroz;
DIEGO RAMON VIEIRA DE
OLIVEIRA, brasileiro, divorciado,
motorista, natural de Mariana-MG,
nascido a 17/04/85, filho de Jéfferson
de Oliveira Filho e Maria da Conceição Vieira e LISLENE XAVIER DA
PURIFICAÇÃO, brasileira, solteira,
motorista, natural de Ouro Preto-MG,
nascida a 24/04/85, filha de Osvaldo
Xavier da Purificação e Irma Geralda
Xavier da Purificação; Ambos residentes neste subdistrito;
ÁLESSON JÚNIO CORREIA, brasileiro, solteiro, vidraceiro, natural de
Ouro Preto-MG, nascido a 24/05/91,
filho de Antônio Elizeu Correia e Maria Margarida Ferraz Correia e RAÍSSA DAS GRAÇAS BARBOSA DE
SOUZA, brasileira, solteira, do lar,
natural de Ouro Preto-MG, nascida a
27/08/98, filha de Marcos Alexandre
de Souza e Joelma Auxiliadora Barbosa; Ambos residentes neste subdistrito;
BRUNO FÁBIO BARBOSA ARCEBISPO, brasileiro, solteiro, representante comercial, natural de Ouro
Preto-MG, nascido a 05/06/92, filho de
Marcelo Arcebispo e Joelma Auxiliadora Barbosa Pereira e LIDIANE DE
SOUZA COSTA, brasileira, solteira,
assistente RH, natural de Mariana-MG,
nascida a 13/11/95, filha de Milton da
Costa e Mágda Benvinda de Souza;
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, 31 de julho de 2019.
(a)Cássio Luiz de Lima
Oficial Titular

PROVÍNCIA
SOCIAL
98,7 FM
Nova onda, sintonize agora

A Rádio de Ouro Preto
(31)
(31)

3551.4330
3551.3189

www.provinciafm.com.br

Ao vivo na rede!

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

Ouça a Rádio

Ouça pela Internet

www.sideralfm.com.br

Sempre com uma
programação
especial para você!

98,7Mhz

Cartório Vila Rica - 1º Registro Civil
de Ouro Preto. Oficial Titular: Roberta Corrêa Vaz de Mello; Rua Paraná,
nº17, sala 06, Centro - Ouro Preto-MG.
Tel: (31) 3551-0422 E-mail: cartorioouropreto@yahoo.com.br
Faz saber que pretendem casar – se:
(se alguém souber de algum impedimento, oponha-o na forma da lei).
Edital 10579 - RENILSON MARTINS DOS SANTOS, solteiro, brasileiro, Engenheiro Civil e Arquiteto,
natural de Ouro Preto - MG, nascido em
03/02/1971, filho de José Rafael dos Santos e Maria do Carmo dos Santos. E MICHELLE PEREIRA XAVIER, solteira, brasileira, Administradora, natural de
Mariana - MG, nascida 10/05/1990, filha
de Darci David Xavier e Maria do Rosário Pereira Xavier. Ambos residentes e
domiciliados em Ouro Preto – MG.
Edital 10580 - THIAGO ALFENAS
VASCONCELOS, solteiro, brasileiro,
Engenheiro Civil, natural de Unaí MG, nascido em 21/10/1982, filho de
Wellerson Gontijo Vasconcelos e Maria
Helena Milagres Alfenas. E CATARINA MARIA MILAGRES ELEUTÉRIO, solteira, brasileira, Médica,
natural de Ouro Preto – MG, nascida
13/06/1987, filha de Gilberto Eleutério
e Rosana Maria Milagres Eleutério.
Ambos residentes e domiciliados em
Ouro Preto – MG.
Edital 10581 - RAFAEL LUIZ PENA COPPOLI, solteiro, brasileiro,
Corretor, natural de Mariana - MG,
nascido em 14/12/1982, filho de Pedro
Coppoli Filho e Nadir Cândida Pena.
E ISADORA RAIANI AMÂNCIO
TEIXEIRA, solteira, brasileira, micro
empreendedora, natural de Ouro Preto
- MG, nascida 18/02/1992, filha de Paulo Rodrigo Teixeira e Rejane Ribeiro
Amâncio. Ambos residentes e domiciliados em Ouro Preto – MG.
Edital 10582 - EMANUEL LIUZZI
RAMOS DA SILVA, solteiro, brasileiro, Administrador, natural de Catanduva
- São Paulo, nascido em 11/05/1987,
filho de Emanuel Cardoso Ramos da
Silva e Carmem Silvia Liuzzi Ramos da
Silva. E IHASMIM GUIMARÃES
BITENCOURT, solteira, brasileira,
Empresária, natural de Ouro Preto MG, nascida 21/02/1994, filha de Aécio
Pereira Bitencourt e Lucimar Aparecida
Guimarães Bitencourt. Ambos residentes e domiciliados em Ouro Preto – MG.
Ambos residentes e domiciliados em
Ouro Preto – MG.
Edital 10583 - ROBSON FERNANDO DE MATOS ALVES, solteiro,
brasileira, Operador de Equipamentos
de Instalações, natural de Ouro Preto
- MG, nascido aos 06/01/1978, Filho
de: Pedro Argemiro Alves e Maria da
Conceição Matos Alves. E KELI APARECIDA DA SILVA, solteira, brasileira, Massoterapeuta, natural de Mariana
- MG, nascida aos 09/10/1980, filha de:
Nelson Marcos da Silva e Maria Geralda das Dores Silva. Ambos residentes e
domiciliados em Ouro Preto – MG.
Apresentaram os documentos exigidos pelo Artigo 1525 do Código Civil.
Ouro Preto, 02 de agosto de 2019.
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CARTA AOS TEMPOS

Incúria cultural
A decadência cultural é algo que não mais se consegue esconder, não precisando alguém ser erudito para perceber que, nesse
setor, foi tudo para o fundo do poço. O saber por saber, por prazer
ou para o enriquecimento do espírito, como se praticava outrora, daí
derivando a prosperidade e o sucesso, na vida material, deu lugar
às artimanhas e patranhas com as quais mascara-se a imagem do
indivíduo que se pretende ou se presume em destaque. A mediocridade sobrepuja o talento, faz pouco do conhecimento e ri do que é
culto. Inverte-se tudo e, aí, no mundo da inversão de valores o Ter
é mais que Ser!
Quando esse quadro se configura no círculo mais próximo, a localidade em que se vive, por exemplo, percebe-se com mais nitidez
as diferenças entre o ontem e o hoje, entre a atividade e a passividade, entre a criatividade e o plágio ou imitação, entre o orgulho de
ser e a apatia generalizada. O distrito de Cachoeira do Campo, pós
instauração da República e transferência da capital, de Ouro Preto
para Belo Horizonte, perdeu parte de sua força, não toda, porque a
cultura, o fervor civilista e a solidariedade, a envolver toda a comunidade, muito contribuíram para que iniciativas locais brotassem, crescessem e dessem frutos, dos quais muitas famílias se alimentaram
e se educaram. Cachoeira do Campo estava longe de tudo, bastando-se dizer que à sede municipal quase não se podia ir e de lá
voltar no mesmo dia; não mais que meia dúzia de casas tinha água
encanada; rede de esgotos não havia; as ruas eram esburacadas e
cheias de mato, roçado de dois em dois anos. Entretanto, a cultura
fervilhava, envolvendo a todos com muitos eventos, cuja realização
movia a economia local: festas religiosas, praticamente uma a cada
mês do ano, grandiosas e com o poder de trazer visitantes de longe,
embora o transporte ainda fosse difícil; serestas rotineiras, nos fins
de semana; grupos de chorinho nas tarde de domingos e dias feriados; teatro a atrair o povo com peças singelas, porém carregadas
pelo espírito da empolgação, algumas escritas por autores locais.
Se o cachoeirense produzia e buscava cultura, para isso muito contribuiu a comunidade salesiana das Escolas Dom Bosco, por meio
do seu Oratório Festivo, além do antigo Orfanato Nossa Senhora
Auxiliadora, cada um desses locais a oferecer sua própria casa de
teatro. Registre-se também a contribuição da escola local, então
denominada Escolas Reunidas Padre Afonso de Lemos que, além
das celebrações das datas cívicas, produzia eventos próprios com
a participação do alunado.
A partir da segunda metade do século vinte, tudo isso foi se esfumaçando até desaparecer completamente. Da onda de incultura
avassaladora, praticamente, nada escapou! Não só a cultura do fazer, do celebrar com base no espírito da criatividade se declinou,
porque a toponímia (nomes de lugares, ruas, praças, bairros, cidades, etc.) local também foi atingida. Foi assim que Rua do Rego,
Rua da Fonte Fora, Praça do Bom Despacho, Rua (antigo beco)
do Lobo, tiveram seus nomes trocados por outros fora do contexto
histórico; nada contra a homenagem a pessoas gradas, falecidas,
que poderia ter sido feita, dando seus nomes a logradouros ainda
não batizados. A troca de nomes representa, sempre a perda de
referências históricas.
Veja-se a Rua do Rego, que não implica em nenhuma intenção
pejorativa ou chulice, porém de acordo com significado dado por
dicionários. O nome deve-se ao fato de a rua ter surgido, espontaneamente, às margens do rego que levava água do açude ao palácio do governador da capitania (local onde se ergue, atualmente, o
prédio das freiras salesianas), onde alimentava até um lago artificial.
O nome da rua estava, intimamente, ligado às origens de Cachoeira
do Campo e ao fato de abastecer residência do governador português - ao contrário do que diz a ciumenta história oficial - não merecendo, portanto sua divisão em duas secções e dois nomes diferentes, fruto da ignorância, incúria e politiquices. Também a Rua Fonte
Fora estava ligada a um rego d’água, que descia desde a região
da Marmelada (que também trocou de nome), passando por vários
quintais até chegar ao da casa, situada na esquina da rua em questão, onde abastecia razoável horta, produtora de hortaliças diversas.
Dessa horta, a água já canalizada atravessava a mesma rua para,
no outro lado, abastecer uma fonte a servir às lavadeiras de roupa.
Como havia uma fonte no terreno particular (o da horta) e outra na
rua pública, essa rua assumiu o nome de Fonte Fora, ou seja, fora do terreno particular. O restante dessa água, atravessava outros
terrenos até a então Praça do Bom Despacho, atravessando-a por
baixo e também a Rua Padre Afonso de Lemos, para ir abastecer
outra grande horta do outro lado. Não merecia ter o nome trocado,
pois sua fonte muito serviu à higienização e conservação de roupas
de boa parte da população. Na próxima semana, falaremos de outros pontos locais, incluindo-se a Cruz dos Monges.
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*Mauro Werkema

A prioridade do Turismo e Cultura
Turismo e cultura, atividades
complementares de uma única cadeia econômica, em expansão no
mundo contemporâneo, são vistos
como capazes de transformar, em
tempo curto e com baixo investimento, comunidades e regiões com
vocações e potencialidades para os
dois segmentos. Minas Gerais, pela
singularidade de sua formação histórica tricentenária, por sua diversidade cultural e geográfica e riqueza
de seu solo mineral, entre outros fatores humanos e antropológicos, é
reconhecidamente, nacional e internacionalmente, por vários diagnósticos e estudos, como tendo excepcional vocação para a exploração
do turismo, visto como resposta
socioeconômica integrada e moderna à cultura. O que falta é ação
objetiva e eficaz no planejamento
e na promoção turística capaz de
mostrar a exemplaridade de nossos
recursos e explorar a imensa cadeia
econômica da atividade, aumentando o fluxo de visitantes.
Minas Gerais completará 300
anos no dia 12 de setembro de
2020. Como capitania autônoma
surge em 1720 na organização administrativa do Brasil-Colônia, por

indicação do então governador,
Conde de Assumar, como reposta
às sublevações pela cobrança do
imposto do quinto do ouro, em
meio a conflitos que vitimaram
Felipe dos Santos, primeiro mártir das lutas nativistas de Minas. A
data precisa ser aproveitada, com
debates, reflexões e festas mas, e
estrategicamente, para ativar um
novo programa turístico e cultural,
a altura das vocações do Estado. E
que podem contribuir decisivamente para a recuperação econômica de
Minas Gerais. É o que procura demonstrar o planejamento apresentado pela Secretaria de Estado da
Cultura e Turismo em reunião na
ACMinas e os debates que se realizam nos dois setores, que mostram
aspirações e demandas por novos
tempos e práticas para os dois setores.
Minas precisa avançar na Economia Criativa, em que Turismo
e Cultura preponderam e que são
atividades limpas, educativas e
forte geradoras de trabalho e renda. Precisa superar a economia
do Século Dezenove, exportadora
de produtos primários. E impedir
a mineração predatória. E avan-

çar em segmentos renovados pela
vida contemporânea, do mundo
globalizado, interconectado, com
demandas ampliadas de educação,
conhecimento, inovação, lazer, entretenimento, qualidade de vida. E
com maior atenção à Responsabilidade Social.
O “mosaico” cultural mineiro, as “muitas Minas” de Rosa, a
exemplaridade e a ampla oferta de
atrativos e destinos e serviços receptivos, a centralidade territorial e
a acessibilidade, a conformação de
identidades regionais próprias de
uma herança cultural distinta, geradora de saberes e fazeres únicos, a
hospitalidade, explicam as conquistas recentes da gastronomia mineira
em concursos internacionais, para
o queijo, a cerveja, a cachaça, o
azeite, o café. Mas Minas é muito
mais e precisa explorar suas riquezas compatíveis com a moderna
“sociedade dos sonhos”, conceito
moderno para o Turismo e a Cultura vivenciados conjuntamente nos
nossos dias nas sociedades mais
avançadas do mundo. É hora de
explorarmos nossa excepcional vocação. *Jornalista (mwerkema@
uol.com.br)

Morador de Cachoeira do Campo conta
sua história de superação do alcoolismo
O leitor do Jornal O LIBERAL procurou nossa redação para
contar sua história de superação do
alcoolismo. Aloisio Tito Fernandes
relembra um dos fatos que ocorreu
ainda quando fazia uso excessivo
de álcool e foi até noticiado pelo O
Liberal na época. No final do ano
de 1994 ele subiu no Cruzeiro, na
Praça da Matriz, danificando o símbolo e se machucando gravemente.
Na época ele tinha 22 anos
e fazia uso excessivo da bebida.
“Dependente químico faz coisas
que ninguém imagina. Naquele dia,
queria chamar atenção, aparecer.
Então subi no Cruzeiro e comecei a
dançar. Uma parte do monumento
se quebrou e eu caí. Não morri de
sorte”, relembra Aloisio. Ele conta
que superou a fase pouco tempo
depois através da fé e sua religião.
“Não foi um processo fácil. Eu fiquei seis meses internado e depois
ainda tive recaídas. Mas aos 24
anos encontrei Deus e também me
casei. Depois disso nunca mais caí
em tentação e desde então sou um
homem feliz”, comemora.
Ele diz que gosta de contar
sua história para inspirar outras
pessoas que passam pelo processo
da dependência. “Não existe outra
solução a não ser Jesus e Deus de
infinita misericórdia”, ressalta. Para
inspirar, ele cita o versículo da Bíblia, João 10:10 “O ladrão não vem
senão a roubar, a matar, e a destruir;
eu vim para que tenham vida, e a
tenham com abundância”.
Segundo dados divulgados
no ano passado, pela Organização
Mundial da Saúde (OMS) cerca de
3% da população brasileira acima de
15 anos de idade sofre com problemas decorrentes do uso excessivo de
álcool. Instituições como o Alcoólicos Anônimos se dedicam a auxiliar
no processo de recuperação. Em
Ouro Preto, o fone é o 3551-3890.

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

Moradores de Santo
Antônio do Leite
continuam convivendo
com ‘chuva’ de poeira
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Núcleo de Apoio à Vida de Ouro Preto (NAVIOP) promove, neste
sábado, dia 3 de agosto/19, a partir das 21h, no OPTC em Ouro Preto
(MG), a 1ª Noite do Flashback, para arrecadar verba para sua manutenção. O evento contará com DJs que executarão músicas dos anos 70, 80 e
90. Os ingressos custam R$15,00 e estão sendo vendidos com integrantes
do NAVIOP ou podem ser comprados na Lan-house INFOEASY, na rua
Padre Rolim, 1.599, bairro São Cristóvão. Já para reservas de mesas, é
preciso entrar em contato pelo whatsapp (31)98683-5104, sendo que cada
mesa com 4 lugares custa R$80,00. O NAVIOP é mantenedor do Como
Vai Você (CVV) de Ouro Preto e vem desenvolvendo trabalho de apoio
emocional e prevenção ao suicídio na cidade. Venha se divertir e apoiar
essa importante causa em Ouro Preto!

a sexta-feira (2) acontece a
abertura da exposição “O ouro
e o tolo”, de Emiliana Marquetti,
na Galeria de Arte Nello Nuno da
Fundação de Arte de Ouro Preto
(FAOP). A mostra tem curadoria
de Ana Célia Teixeira e Rachel Falcão. O trabalho apresenta mais de
30 pinturas que retratam a trajetória
da artista, marcada pela exaltação
das cores e das formas intuitivas.
A exposição tem entrada franca e
pode ser visitada até 25 de agosto,
de segunda a sexta-feira, das 9h às
18h; e sábado e domingo, de 13h às
18h. A galeria funciona na Rua Getúlio Vargas, 185, Bairro Rosário.

A

Associação dos Surdos de Ouro Preto (ASOP) informa que
foi cancelada a Assembleia Geral,
que estava marcada para o sábado
(3) na Câmara Municipal de Ouro
Preto. Uma nova data será marcada
em breve para que, além da discussão de assuntos gerais e sobre alterações no Estatuto da Associação,
seja realizada a Eleição da nova
Diretoria da ASOP (quadriênio
2019-2023).

A
A Sociedade Brasileira de Hérnia da Parede Abdominal promove entre os dias 04 e 10 de agosto, em três cidades de Minas Gerais, entre
elas Ouro Preto, um mutirão para realização de 200 cirurgias de hérnia. A ação é destinada a pacientes que estão na fila de espera do
Sistema Único de Saúde (SUS) há mais de um ano. A iniciativa tem
apoio da ONG Hérnia International e é o 7º Mutirão realizado pela Sociedade Brasileira de Hérnia da Parede Abdominal. A ação é anual.

A

Vale está com inscrições abertas até o dia 23 de agosto para o Programa Valorizar em Ouro Preto, Mariana e Catas Altas. As iniciativas sociais podem
ser premiadas com até R$ 28 mil. Podem participar instituições que desenvolvam iniciativas sociais voltadas para a Geração de Trabalho e Renda e Melhoria
da Saúde e Promoção da Qualidade de Vida das Comunidades. As iniciativas
devem estar em atividade há pelo menos 12 meses ou terem sido concluídas há,
no máximo, seis meses, a contar da data de inscrição neste programa.As seis melhores iniciativas, por categoria, serão premiadas com recursos entre R$ 5 mil e
R$ 28 mil, como forma de contribuição ao desenvolvimento e a continuidade de
suas atividades. Os projetos inscritos serão avaliados por uma equipe julgadora
e a divulgação do resultado acontecerá até 31 de outubro de 2019. Informações
e o edital no site www.vale.com/brasil

Associação Comunitária do
bairro São Cristóvão, promove neste fim de semana (3 e 4) o
segundo Arraiá do São Cristóvão.
A programação conta com show
da banda Força do Samba, apresentação de capoeira, quadrilha
e da bateria da escola de samba
Acadêmicos do São Cristóvão,
campeã do carnaval 2019. As atrações acontecem na quadra poliesportiva do bairro.

O

Semae, serviço autônomo de
água e esgoto de Ouro Preto, informa a toda população que o longo
período de estiagem já tem comprometido significativamente o fornecimento de água em vários bairros. Todos os reservatórios estão com nível
de água muito abaixo do normal. A
autarquia reforça que com a chegada da concessão do serviço de água
e esgoto será possível captar água
em novas nascentes, ampliando os
reservatórios de água e melhorando
o tratamento e distribuição de água.

Michelle Borges

Michelle Borges

Moradores da Rua José Geraldo Pereira, no distrito de Santo
Antônio do Leite continuam sofrendo com a falta de pavimentação
da rua. Há anos eles pedem ajuda às autoridades para que sejam resolvidos os frequentes problemas com as nuvens de poeira, que os
caminhões levantam na estrada.
A estrada liga o distrito à cidade de Ouro Branco e faz parte do
caminho da Estrada Real. Os caminhões abastecem as mineradoras
situadas ao longo do percurso e a movimentação começa logo cedo,
por volta das 4h30 da manhã. A poeira não afeta só a saúde, mas
também suja os imóveis, móveis e até mesmo estraga os eletrodomésticos de quem mora ao longo da estrada.
Há dois anos a reportagem de O LIBERAL esteve no distrito
para relatar os mesmos problemas e desde então nenhuma medida
foi tomada. Eles contam que o tráfego de caminhões diminuiu, mas
ainda sim, há muitos problemas causados pela poeira. Ivete Ferreira
Evangelista da Silva conta que já perdeu vários móveis e equipamentos. “A situação aqui é péssima, dia e noite é poeira, os meninos doentes, gripados, com pneumonia e até mesmo asma. A casa não tem
como ficar limpa. Só computador, eu já perdi dois. A gente luta com
dificuldade para comprar e estraga tudo, aqui não tem jeito. Estamos
jogados às traças”, lamenta a moradora que mora no local há mais de
60 anos e relembra que o problema é antigo.
Outra moradora, Vera Lúcia de Souza, conta que, além dos problemas relatados pela vizinha Ivete, outro transtorno é na hora de lavar a roupa. “A gente lava por lavar, pois quando vai tirar do varal,
tá tudo dura e suja de poeira. Não tem onde colocar”, explica. Além
da poeira, outro problema em algumas casas da rua são as rachaduras
nas estruturas devido a infraestrutura inadequada.
Muitos moradores, que tinham a opção de irem para outros lugares, deixaram suas casas, mas outros, sem saberem do problema, se
mudaram recentemente e já estão arrependidos. Maria José da Silva
de Freitas se mudou há um ano e diz que se pudesse, voltaria. “Estou
muito arrependida, além do barulho, os meus filhos sempre estão gripados. Agora os caminhões passam mais devagar, porque a estrada
também está péssima, mas ainda assim a situação é crítica”, ressalta.
José Geraldo de Oliveira é usuário das rodovias MG-030 e da
MG-440, que passam pelos distritos de Santo Antônio do Leite, Engenheiro Corrêa e Miguel Burnier. Ele explica que há quatro anos
reclama no Departamento de Edificações e Estradas de Rodagem de
Minas Gerais – (DEER/MG) mas nenhuma ação é tomada. “A estrada está cheia de buracos, parecendo caminho de bois, com pontes
caindo, sem nenhuma manutenção. Precisamos que alguém interceda
por nós e resolva logo essa situação. Eu faço várias reclamações e só
recebo protocolos como resposta”, reafirma José.
Segundo o Departamento de Infraestrutura da Prefeitura de Ouro Preto, a Rua José Geraldo Pereira é responsabilidade do Estado,
pois não é registrada como urbana, assim não podem fazer nenhuma
intervenção, apenas amenizar o problema molhando a estrada com
caminhão pipa.
Em resposta ao O LIBERAL, o DEER disse que o departamento está concluindo a vistoria dos segmentos não pavimentados
nas duas vias para definir a programação de manutenção destas rodovias, de acordo com a disponibilidade financeira.
Projetos
Em junho de 2010, o governador da época, Antônio Anastasia,
lançou o programa Caminhos de Minas, que previa a pavimentação
de estradas entre municípios, entre elas estava a de Santo Antônio do
Leite. Sobre esta ação, o DEER disse que “a obra de pavimentação,
que integrava o programa, está com o projeto de engenharia concluído, porém a obra não foi licitada”, explicou em nota e ainda concluiu
que, “diante da atual situação financeira do Estado, ratificada com
o Decreto 47.615/19, que decretou calamidade financeira em Minas
Gerais, não há ainda previsão de retomada e conclusão das obras”.
Por Michelle Borges

- Sexta-feira, 2 de agosto/2019
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ntre os dias 24 e 26 de julho, a Gerdau realizou nas unidades da Gerdau em Ouro Branco, Divinópolis e,
também, em Miguel Burnier, a “Semana do Caminhoneiro” com várias atividades para celebrar o Dia do
Motorista e do caminhoneiro (25 de julho). Durante a ação, os motoristas puderam dar uma pausa nas atividades e
participaram de um café da manhã, bem como usufruíram de serviços gratuitos, como aferição de pressão, teste de
glicemia e corte de cabelo. Os condutores das cidades de Ouro Branco e Divinópolis participaram de uma palestra
realizada pela Polícia Rodoviária e receberam material educativo sobre dicas de condução segura, como manter a
velocidade permitida e a distância de segurança do veículo da frente.

-feira, 2 de agosto/2019
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Equipe da Secretaria de
Desenvolvimento Social, Habitação e
Cidadania participa da Tribuna Livre
Nessa quinta-feira (1º) foi realizada a 42ª Reunião Ordinária de
2019, em que foram aprovadas três
indicações, duas representações
e cinco requerimentos. Além disso, dois projetos de Lei Ordinária
foram distribuídos às comissões.
A equipe da Secretaria de Desenvolvimento Social, Habitação e
Cidadania fez uso da Tribuna Livre, atendendo ao requerimento do
vereador Paquinha (PMN). O objetivo foi falar sobre os programas
e demais serviços executados pela
Pasta.
De acordo com a secretária,
Luciene Kennedy, é importante a
participação na Tribuna para esclarecer dúvidas já que, no dia a dia, há
algumas questões que a equipe não
consegue passar para a população.
“Prestamos esclarecimentos sobre
ações, especialmente da Pasta de
Habitação, em relação aos projetos, quantidade de famílias que
recebem hoje o Bolsa Moradia, as
unidades habitacionais que estão
sendo construídas e qual o critério
para a escolha das famílias. Além
disso, falamos sobre as ações sociais básicas que acontecem nos
Centro de Referência de Assistência Social (Cras), onde, infelizmente, não conseguimos avançar como
gostaríamos, mas temos conseguido manter pelo menos o básico”,
explicou.
O vereador Paquinha agradeceu a participação da equipe da
Secretaria e destacou que as dúvidas foram muito bem esclarecidas

“Espaço Capoeira e Juventude”
Ane Souz

muito bem as dúvidas em relação
ao aluguel social e as cestas básicas.
“Há famílias que recebem aluguel
social há 15 anos. Ela explicou a
situação e disse que vai tentar reverter. Questionei também a falta
de cestas básicas no Cras do Padre
Faria porque uma família só pode
receber o benefício quatro vezes
por ano, mas isso está errado. Tem
que mudar esse sistema, ainda mais
com tanto desemprego. Muitas famílias dependem dessa cesta. Cobramos da Secretaria e vamos ver
se a situação melhora daqui pra
frente”, disse.
A presidente da Associação de
Catadores do Padre Faria, Maria
das Graças Carvalho, também fez
uso da Tribuna Livre para falar das
atividades da entidade. Ainda durante a reunião, o vereador Chiquinho de Assis (PV) apresentou um
requerimento solicitando informações do Departamento Municipal

de Esportes, referente a Academia
ao Ar Livre do Antônio Dias. Segundo Chiquinho, esse é um pedido dos moradores do bairro, já que
a Academia está sendo instalada
em um local que gera insegurança
para os usuários dos equipamentos.
“Estamos buscando diálogo porque
a comunidade está assustada. A
academia está sendo instalada em
um local que não é onde a comunidade queria”, questionou.
De acordo com o vereador
Marquinho do Esporte (SD), durante a Prefeitura Itinerante no Antônio Dias, foi dito que a academia
seria instalada debaixo da ponte do
bairro, um local plano e seguro.
“Faço parte da Comissão de Obras
e estamos tentando a mudança de
local antes que ela seja instalada
ali porque corre um sério risco de
acontecer uma tragédia e o intuito
da academia é proporcionar saúde
e bem-estar”, destacou.

As crianças
e jovens de Ouro
Preto agora têm
mais um espaço
para a prática de
lazer e atividades
educativas. Foi
inaugurado no
dia 27 de julho o
“Espaço Capoeira
e Juventude”. O
local sediará o Complexo Municipal da Juventude, coordenado pelo comunicador e ativista Teko Rosa, e abrigará também as atividades da Associação
Desportiva e Cultural Cativeiro Capoeira de Ouro Preto (ADCCC), sob a
direção do Mestre Kalungêe.
Localizado em frente ao Paço da Misericórdia, área de fácil acesso da
cidade, o “Espaço Capoeira e Juventude” foi criado no intuito de contribuir
para fortalecimento da identidade e a preservação da cultura da comunidade
afro-descendente de Ouro Preto, reforçando uma nova visão sobre o papel do
negro na história de Minas Gerais e realçando sua importância na formação
da cultura nacional.
O secretário Zaqueu Astoni, de Cultura e Patrimônio, lembra que “a capoeira é um patrimônio imaterial do Brasil”, e que “a ação do município vem
referendar todo o apoio à cultura, ao esporte e às atividades sociais que são
ligadas à capoeira”.
Já o coordenador do Complexo Municipal da Juventude, Teko Rosa,
explica que o espaço deverá tornar-se “um ponto de encontro da juventude
com a cultura, a arte e o desenvolvimento social”. Teko ainda destacou que “a
Associação Desportiva e Cultural Cativeiro já promove a inclusão artística e
cultural na cidade há 35 anos, o que justifica a parceria deste respeitado grupo
na formação deste novo centro de pesquisa, estudos e prática da capoeira”.
Além da capoeira, também serão oferecidas aulas de dança, expressões e musicalidade, cursos e oficinas artísticas.

Complexo de Saúde
Instalação de internet banda larga
reorganiza atendimentos em todas as creches e escolas
em Cachoeira do Campo
Para garantir mais agilidade e eficiência nos atendimentos, a administração do Complexo de Saúde de Cachoeira do Campo reorganizou o fluxo
de atendimento aos usuários. Desde 1º de julho, as consultas espontâneas
passaram a ocorrer pela manhã e, no período da tarde, são feitos os agendamento de consultas.
Em caso de quadro agudo, o paciente é atendido pelo médico de apoio, e
os paciente graves são prontamente encaminhados à UPA Ouro Preto.
Renovação de receitas, solicitação de exames e outros procedimentos de
rotina continuam sendo feitos pelo médico do Programa Saúde da Família
(PSF) responsável pelo seu bairro ou região.
Os atendimentos pediátricos ocorrem diariamente, de segunda a sexta-feira, pela manhã, e os agendamentos devem ser realizados no período da
tarde. Já os atendimentos ginecológicos ocorrem toda sexta-feira, mediante
agendamento ou encaminhamento, salvo em caso de urgência.
Pequenas cirurgias também são realizadas no Complexo de Saúde de
Cachoeira do Campo, sempre às segundas e terças, a partir das 16h30, mediante encaminhamento e agendamento prévio, ou em caso de urgência.
Ane Souz

Em uma iniciativa inédita, a
Prefeitura de Ouro Preto está levando internet de qualidade para todas
as escolas e creches do município.
De acordo com o gerente de
TI, Rafael Gomes, foi feito um estudo para que, de fato, as conexões
a serem instaladas possam suprir
as necessidades reais dos educadores. Atualmente, os programas
governamentais federais atendem
apenas algumas escolas, descontinuadamente, com internet com 1
ou 2 megas. Isso torna impraticável
atender todas as demandas de informatização dos estabelecimentos
educacionais, obrigando-os a buscar soluções individuais de acesso.
“É imprescindível oferecer internet
de qualidade para as ações de modernização que estamos implantan-

do na rede de ensino de Ouro Preto”, explica o gerente.
A partir desta segunda, dia 29
de julho, começam a ser instaladas

conexões com 50 megas nos locais
atendidos por fibra ótica e de 10
megas nas demais localidades, o
que deverá contribuir consideravelmente para o processo de informatização já iniciado, anteriormente,
com a implantação de aplicativos
que oferecem suporte aos setores
docentes e administrativos das unidades de ensino.
Além de todas as creches e escolas do município, o projeto contemplará também a Associação de
Pais e Amigos dos Excepcionais, a
APAE-Ouro Preto.
Anúncios

Paciente será atendido pelo médico responsável pelo PSF da sua região
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Restaurante e Churrascaria PEDROSA

Dona Sônia
De 2ª a sábado,

com prato comercial

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

Projeto de Lei sobre
assédio moral

Na reunião da Câmara de Ouro Preto dessa quinta-feira (01/08) o vereador Geraldo Mendes protocolou mais Projeto de Lei para apreciação
dos demais vereadores. O Projeto de Lei dispõe sobre o assédio moral nas
relações de trabalho na Prefeitura Municipal de Ouro Preto e dá outras
providências.
Sobre o Projeto de Lei, o vereador Geraldo Mendes esclarece que
“embora seja difícil estabelecer um conceito para o assédio moral, pode-se defini-lo como uma conduta abusiva praticada, reiteradamente, contra
o empregado pelo empregador, ou por algum de seus prepostos com poder
de mando sobre a vítima, deixando sequelas na saúde física e psíquica do
trabalhador, vulnerando o ambiente de trabalho, configurando inequívoca
afronta à dignidade da pessoa humana do empregado.”
“Em tempos de perda de direitos, proteger o trabalhador contra as
ofensivas do assédio moral é garantir-lhe os seus direitos fundamentais
assegurados pelo texto constitucional vigente. É preciso que o Legislativo
crie mecanismos concretizadores dos direitos fundamentais do trabalhador”, concluiu o vereador.
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Prefeitura Itinerante realiza reunião
com moradores de Rodrigo Silva
Por meio da Prefeitura Itinerante, a administração de Ouro Preto
tem conseguido promover diversas melhorias em toda a cidade.
Serviços básicos como construção
de passeios e reforma de creches
e escolas, que há muitos anos não
eram prestados à população, hoje
estão sendo realizados nos bairros,
e agora também nos distritos.
São Bartolomeu foi o primeiro
distrito a ser atendido pela Prefeitura Itinerante, que agora está em
Rodrigo Silva. Na noite da última
quinta-feira (25), o prefeito Júlio
Pimenta, o vice-prefeito Tico Miranda e suas equipes de secretários
foram até o distrito para conversar
com a comunidade e saber quais
são as expectativas em relação às
ações desenvolvidas pelo projeto.
Atentos, os moradores ouviram as
propostas do que será feito no distrito e aproveitaram para falar sobre
as principais necessidades existentes no local.
“Nunca houve uma reunião
como esta aqui, muito proveitosa e
democrática. Percebi que há o interesse verdadeiro da administração
em sanar os problemas da comunidade”, salientou a moradora Valéria
de Araújo.
A Prefeitura está atuando em
Rodrigo Silva desde o dia 16 de julho e já realizou a limpeza da linha
(uma importante via de acesso dos
moradores), capina, limpeza das
ruas e a instalação de contêineres.
Além disso, na reunião, ficou definido que outras importantes obras
como a reforma do antigo posto
policial para se tornar uma Capela
Velório, instalação de guarda-cor-

Ane Souz

Reunião contou com grande participação popular

po, reforma do posto de saúde e a
melhoria da infraestrutura de algumas ruas, como a Buraco de Areia,
serão executadas ainda durante a
Itinerante.
O presidente da Sociedade
Musical Santa Cecília, Luiz Felipe
Paulo, falou que está satisfeito com
o resultado da reunião. “Nunca tivemos em Rodrigo Silva uma reunião
na qual pudéssemos ter este contato
direito com a Prefeitura. O governo
está disposto a fazer muitas coisas
boas para nossa comunidade, como
a construção de uma área de lazer
para as crianças, a criação de uma
academia ao ar livre e a pintura
do Correio. Além disso, hoje assinamos o contrato de participação
nos eventos da prefeitura, é uma
conquista muito importante para a
Sociedade Musical”, declarou.
Para a moradora Edvânia, este
modelo de gestão em que a admi-

nistração busca ouvir a comunidade e conhecer de perto os seus problemas é muito importante, mas é
necessário que população também
participe. “Gostei muito da reunião,
pois os problemas foram expostos
e a comunidade falou e foi ouvida.
Aprovo este modelo de gestão, pois
a Prefeitura está indo nos lugares,
vendo e convivendo com os problemas da população. Porém, é
importante haver a participação de
todos, porque depois não adianta
reclamar”, pontuou.
O prefeito Julio Pimenta avaliou como muito positivo o encontro e falou sobre o avanço do projeto na cidade e agora nos distritos.
“A reunião foi muito produtiva,
contamos com a presença de vários
moradores. A Prefeitura Itinerante
já está no 19° bairro na sede, e na
segunda edição nos distritos. Seguiremos avançando”, destacou.
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Prefeitura de Mariana inaugura
campo de futebol no bairro Cabanas
O campo do Cabanas era um
sonho antigo dos moradores do
bairro, que agora se tornou realidade. Neste domingo, 28, a atual
administração realizou a entrega da
obra, nomeada como Arena Badaró. Dezenas de marianenses, dentre
eles, moradores do bairro, prestigiaram o momento.
Durante o evento, o prefeito
Duarte Júnior anunciou outras intervenções que serão realizadas no
espaço. “É uma obra boa? Sim,
muito! Mas a população do Cabanas merece muito mais. É por isso
que iremos realizar a iluminação
completa do campo e, também,
estamos analisando a possibilidade de construir uma quadra aqui”,
afirmou.
Para os moradores, que há
anos aguardavam pela construção
do campo, o sentimento que fica é
de agradecimento, conforme afirma o presidente da Associação de
Moradores do Vale Verde, Antônio
Francisco da Silva. “É uma obra
de muita qualidade. Os moradores
têm aplaudido e agradecido bastante a administração por atender
essa demanda nossa. Sabemos da
importância desse espaço, principalmente para o nosso bairro, que
hoje tem 11 times, e teremos total
cuidado com o campo”, disse.
A Arena Badaró será mais um

Eliene Santos

espaço público disponível para a
prática esportiva no município. A
população poderá utilizá-lo a partir
de um agendamento prévio com
membros da Secretaria de Esporte,
que ficarão no local. Além disso,
será criada uma escala de treinamento profissional para crianças
marianenses.
Sobre – O campo é um dos
poucos do estado de Minas Gerais que conta com grama sintética, mesmo material utilizado no
campo do Atlético Paranaense. A
grama sintética garante mais durabilidade e conforto aos atletas,
permitindo até 12 jogos por dia.
A Arena Badaró possui 98,40 de
comprimento e 62,40 de largura,

além de alambrado e vestiários totalmente equipados.
Homenagem – O nome dado
ao campo, Arena Badaró, é uma
homenagem ao arbitro Edson
Braga da Silva, conhecido carinhosamente como Badaró. Para
os familiares, a homenagem é uma
maneira de eternizar quem ele foi,
principalmente no meio esportivo.
“A preferência do meu marido
sempre foi o futebol, ele tinha uma
paixão inexplicável pelo esporte.
Apesar dele não estar aqui mais,
temos certeza que, assim como
nós, ele está muito feliz por isso”,
destacou a esposa Albertina Fonseca da Silva.

Eliene Santos

Eliene Santos
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Com o tema “Empreendedorismo
e Inovação”, dezenas de pessoas
participaram da Terça Gerencial

Valdete
Braga

AMENIDADES
valdetebraga@yahoo.com.br

Felicidades ao casal
O tempo, realmente, voa. Parece que foi ontem que ela era
uma criança. Bem orientada e muito amada, tornou-se uma
adolescente meiga e agradável, depois uma jovem linda por
dentro e por fora, responsável, simpática, bom caráter. Em
um mundo onde tantos jovens se perdem, tenho orgulho de
todos os meus sobrinhos. Rosana é uma delas.
Adulta, encontrou Renato, dotado das mesmas qualidades.
Brinco que até o nome é parecido. Como não podia deixar
de ser, Deus aproximou os dois “R” e eles se casaram nesta
sexta feira, 27, em Mariana. Ao casal, Rosana e Renato, toda a
felicidade do mundo. Eles merecem.

Oportunidade para quem deseja inovar, se destacar no mundo dos
negócios e criar possibilidades para
atingir o sucesso almejado. Foram
essas as propostas do tema apresentado pelo empreendedor e engenheiro civil, Alexandre Ribeiro, na
terceira edição do Terça Gerencial.
O evento aconteceu na noite dessa
terça-feira, 30, no Centro de Convenções, com o tema Empreendedorismo e Inovação.
Dezenas de pessoas participaram, entre elas a administradora de
empresas, Heliene Margarete Silva
Vieira. Para ela, o tema abordado
irá contribuir em sua vida profissional. “Tudo que Alexandre falou faz
muito sentido para mim, pois acredito que temos que inovar dentro
daquilo que já fazemos. As pessoas
precisam para de esperar de outros
a solução que, na maioria das vezes, só depende da gente. Aprendi
muito aqui e vou aplicar em meus
negócios”, afirmou.
Segundo o assessor da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Antônio Mauro Carneiro
Gomes, mais de 100 pessoas se
inscreveram nessa edição, o que
comprova que o evento tem cres-

Eliene Santos

cido cada vez mais. “Sempre pensamos em temas de interesse da
população marianense. Hoje, por
exemplo, queríamos que os participantes tivessem noção de que as
possibilidades auxiliam no desenvolvimento e na manutenção de
ideias empreendedoras. Assim, eles
terão mais segurança na hora de
investir em novas ideias de negócios”, destacou.
SOBRE - É uma ação da Pre-

feitura de Mariana realizada por
meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico que tem como
objetivo investir na capacitação
e no desenvolvimento de micros,
pequenas e médias empresas marianenses, além de profissionais da
cidade que desejem se destacar no
mercado de trabalho. A próxima
edição do Terça Gerencial será no
dia 27 de agosto, no Centro de Convenções, com tema a ser definido.

Vem aí 1ª Copa AMF de Futsal

Aberta as inscrições para creche
da Escola Cônego Paulo Diláscio

A partir do dia 31de julho,
iniciou-se o período de inscrição
para as vagas da creche da escola
Cônego Paulo Diláscio. As vagas são direcionadas para criança de 06 meses a 3 anos e podem
ser feitas na própria escola até o
dia 13 de agosto, entre 07h e 10h.
São necessários para a inscrição os seguintes documentos: - RG ou documento oficial
com foto do responsável; - Certidão de nascimento da criança;
- Comprovante de residência em
nome dos pais ou responsáveis; - Comprovação de emprego e salário (quando for o caso).
O resultado será divulgado no dia 21 de agosto, após o período de análise dos documentos, na escola e
nas redes sociais do município. Do dia 21 até o dia 28, os responsáveis devem fazer a matrícula das crianças,
com a aula inaugural marcada para o dia 30 de agosto.

O futsal é uma das modalidades mais praticadas em
Mariana, por isso este ano foi criada a Associação Marianense de Futsal (AMF), com objetivo de atender melhor o público e ampliar ainda mais a prática. E para oficializar a criação da entidade vem aí a 1ª Copa AMF de
Futsal. A competição será realizada no dia 10 de agosto,
em várias quadras da cidade. Os primeiros colocados
receberão medalhas, além disso será feita a premiação
de melhor goleiro e artilheiro do campeonato.
Segundo o presidente da associação, Adilson Agostinho, com a criação da AMF e da Copa, Mariana poderá começar a ser reconhecida como uma das cidades do
estado que mais investe no futebol com apoio do poder
público. “Nossa cidade precisava ter uma instituição
criada em parceria com membros da população e demais setores. Só assim é possível levarmos as demandas para a Secretaria, criando uma parceria forte para
o desenvolvimento de nossas crianças e adolescentes.
Afinal, enquanto eles estiverem envolvidos no esporte,
a convivência familiar e toda sociedade ganha muito”,
destacou. INSCRIÇÃO - As inscrições podem ser realizadas até o dia 3 de agosto, através do e-mail: associacaomarianensedefutsal@gmail.com. Os valores variam
de acordo com cada modalidade:
MASCULINO
Sub-7, 9, 11 e 13: R$50,00; Sub-15, 17 e 19: R$70,00 .
FEMININO
Sub-13: R$50,00; Sub-17: R$70,00; LIVRE: R$100,00.
O pagamento da inscrição pode ser feita através de depósito na conta
bancária da Associação Marianense de Voleibol - AMV: Banco do Brasil,
nº 33.430-80, agência 2279-9.

, 2 de agosto/2019
O LIBERAL Ed.1350 - Sexta-feira
MARIANA
www.jornaloliberal.net

PANORAMA
No dia 9 de agosto, Josimar Soares, mais conhecido como Dôdo, morador
de Mariana, completa
mais um ano de vida e sua
namorada, Luana Pontes,
deseja muitas felicidades
e amor. “Estarei ao seu
lado sempre, contribuindo
para que a sua vida seja
completa, para que você
receba todo o amor do
mundo, caminhando junto
com você, te encorajando e
torcendo pelo seu sucesso
sempre. Parabéns pelo seu
dia, amo você! Parabéns
AMOR”

O

Projeto Escolar Formação Cidadão está promovendo a segunda Copa Sinhá Olimpia de Futsal. A grande final acontece no domingo (4) no Ginásio Poliesportivo Gerson Cirilo
Batista, em Passagem de Mariana. A programação conta que vai
contar com a apresentação de Jojo Todynho Cover, brincadeiras
para as crianças, algodão doce, pipoca, pula-pula e piscina de bolinhas. O idealizador do projeto é betinho Pombo e a entrada é
gratuita.

A

terceira edição do Cambia Festival acontece em Mariana
entre os dias 23 e 25 de agosto. O objetivo do evento é contribuir para a reinvenção da cidade e estimular a transição para
uma sociedade sustentável. A programação conta com diversas
atividades, todas gratuitas, como dança, yoga, contação de histórias, poesia, trilhas ecológicas, sustentabilidade, música, oficinas,
conexão e sede de mudança. As atividades vão acontecer em espaços públicos, como a igreja de São Pedro. Mais informações na
página do Facebook do Cambia Festival Mariana.

Iniciadas pré-conferências
para promover
políticas públicas de
assistência social
No final do mês de julho e durante todo o mês de agosto, a Prefeitura
de Mariana, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Social e Cidadania, realiza mais de 15 pré-conferências objetivando a realização da 10º
Conferência da Assistência Social, o Suas, que acontecerá no dia 6 de setembro, a partir das 8h, na Arena Mariana.
Com o tema "Assistência Social, Direito do Povo com Financiamento
Público e Participação Social", as reuniões serão realizadas com trabalhadores do Suas, participantes de programas de inclusão social da Secretaria
de Desenvolvimento Social e Cidadania, como Formação Profissional e
Inclusão Produtiva, além de bairros e distritos, com a comunidade.
Um momento democrático de participação, tanto dos usuários da assistência, trabalhadores do Suas, gestores e população em geral, para debates
e construção de políticas públicas voltadas para assistência social em duas
diversas áreas. A ideia é colher pontos que sejam formuladas as propostas que serão apresentadas na 10ª Conferência. Para o secretário
de Desenvolvimento Social, Juliano Barbosa, esse é um importante
momento para a democracia. “Nossa vontade é a construção popular
de políticas públicas com eles e para eles. Sem o olhar de quem será
beneficiado com ações públicas, corremos o risco de implementar
programas e projetos que não resultarão em um desenvolvimento
social, cultural, educacional e humano”, afirma.
Em 2013 foi aprovado, por meio da conferência, a criação do
Centro Pop. Ela foi objeto também no ano de 2015 e 2017 e hoje é
realidade no município. O abrigo feminino também é uma das demandas apresentadas pela população durante os encontros e hoje é
um programa implementado na cidade, que garante abrigo e amparo
às mulheres em situação de risco e vulnerabilidade social.
Confira o cronograma e participe das ações:
05/08 - 9h - Padre Viegas - Salão Paroquial;
06/08 - 9h - Furquim - Estação;
07/08 - 18h30h - Cabanas - Escola Dom Oscar;
08/08 - 9h - Passagem de Mariana - Posto de Saúde;
09/08 - 9h e 14h - Programa Formação Profissional na
Quadra do CRIA;
12/08 - 9h - Monsenhor Horta - Casarão;
12/08 - 14h - Rosário - UBS do bairro;
14/08 - 14h - Barro Preto - Centro Comunitário
20/08 - 9h - Centro POP;
22/08 - 8h - Trabalhadores do SUAS - Centro de Convenções
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Membros do Bento Vive
fazem reconhecimento do
local para início dos trabalhos
No último sábado, 27, um grupo liderado pelo vice-prefeito de
Mariana, Newton Godoy, visitou
Bento Rodrigues para fazer um reconhecimento do local. Os membros passaram por diversas ruas
do sub-distrito e também conversaram com os moradores presentes para darem início aos trabalhos
do Bento Vive, uma comissão formada por dezenas de especialistas
com o intuito de implantar um espaço memorialístico no local.
Três fios condutores de trabalho foram pensados pela presidente do Bento Vive, Dra. Mariah
Ferreira. Segundo a professora, o
ponto mais importante é ouvir a
comunidade e não chegar com um
projeto fechado e impositivo. "A
ideia tem que partir em conjunto
com a comunidade, segundo os
valores dela. Precisamos os ouvir
e também envolve-los, para fazer
uma coisa que seja boa para eles".
Além de um plano pensado
em conjunto, a intenção do grupo é construir um projeto dinâmico, que coloque os moradores
também em todo o processo de
implantação do espaço. Para que
a comunidade desenvolva as aptidões necessárias, diversos cursos estão sendo pensados e serão
ministrados para eles. O terceiro
aspecto elencado por Mariah é de
que o espaço não seja somente um
local que retrate a dor, mas para
que sirva também para mostrar a
história das pessoas e o futuro delas, trazendo vivacidade aos moradores.
A ideia de formar um grupo para se pensar em um projeto
memorialístico de Bento partiu
do desembargador do TJMG Drº
Caetano Levi Lopes, que também
é de Mariana. Segundo o mesmo,
o local será importante para que as
coisas não caiam no esquecimen-

Lucas Mantovani

Lucas Mantovani

to. "O passar do tempo dilui tudo.
É importante existir um local onde
as pessoas possam visitar".
Segundo o vice-prefeito de
Mariana, Newton Godoy, a iniciativa é uma prioridade para a
gestão, visto a importância do local e dos acontecimentos. "É importante agirmos para que Bento
seja sempre um marco e um lugar
de preservação da memória, para
nunca esquecermos de tudo o que
aconteceu. Esperamos que o que

ocorreu aqui, e também em Brumadinho, nunca mais aconteça".
Uma das moradoras de Bento
que estava presente durante a visita era Mônica dos Santos. Segundo a moradora, é importante que
esta ideia se concretize. "Vai servir
para que as pessoas vir conheçam
a nossa realidade, o que nós passamos. Uma coisa é ver as matérias pela televisão, outra é pisar
na lama, sentir e ouvir os nossos
relatos".

Estudantes beneficiados devem fazer
o recadastro do Auxílio Univerasitário

Entre os dias 8, 9, e 12 de agosto, a Secretaria de Educação fará o recadastramento dos beneficiários do Auxílio Universitário. A Secretaria está convocando todos os alunos que já estejam recebendo o auxílio do programa e
desejam mantê-lo neste este ano letivo para participarem do processo.
É necessário comparecer com os seguintes documentos: comprovante de
matrícula do período atual; comprovação de renda total do grupo familiar e
comprovante de residência com as seis
últimas faturas de luz ou telefone em nome próprio ou de um responsável. Além
dos documentos, os alunos deverão trazer um contato com e-mail e telefone do
colegiado ou departamento responsável
diretamente pelo curso em atividade. O
não comparecimento nas datas disponibilizadas ou a falta de documentos exigidos
automaticamente ocasionará no corte do
benefício. O procedimento será realizado
na própria secretaria, localizada na Av.
João Ramos Filho, n°298, Barro Preto,
das 8h30 às 11h30 e 13h15 às 16h30.
O Auxílio Universitário consiste no
pagamento de um valor que subsidia uma
parte do transporte de alunos para instituições superiores que não estejam localizadas em Mariana, mas dentro de um raio
de cem quilômetros da sede do município, tendo se tornado um auxílio muito
importante aos estudantes universitários.

- Sexta-feira, 2 de agosto/2019
O LIBERAL Ed.1350OURO
PRETO/ITABIRITO
www.jornaloliberal.net
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Localidade de Fundão do Cintra,
em Ouro Preto recebe a Festa de
Nossa Senhora dos Remédios
De hoje até domingo a localidade de Fundão do Cintra,
no distrito de Santo Antônio do Salto, celebra a Festa de Nossa Senhora dos Remédios. A celebração é registrada como
patrimônio cultural imaterial do Município de Ouro Preto.
O título de patrimônio imaterial de Ouro Preto foi recebido pela Festa de Nossa Senhora dos Remédios em 2009,
após sua indicação para reconhecimento patrimonial e elaboração de pesquisas e acompanhamento da celebração. Os
estudos demonstraram seu valor para a comunidade local,
a importância simbólica da localidade e a permanência de
práticas religiosas tradicionais como a intensa relação com a
imagem de Nossa Senhora dos Remédios presente na capela,
que todo ano recebe pagamentos de promessas por graças
alcançadas pelos fiéis.
O acompanhamento e apoio à celebração pela Prefeitura
de Ouro Preto faz parte da execução do plano de salvaguarda
desse importante patrimônio imaterial do Município, promovendo condições de sua continuidade, valorizando a tradição
e diversidade territorial de nossa cultura.
Revalidação
Esse ano ao comemorar 10 anos do Registro está sendo
elaborado estudo que visa a revalidação do reconhecimento
como patrimônio imaterial. Os parâmetros e procedimentos
adotados no processo administrativo de Revalidação do Título de Patrimônio Cultural Imaterial foram estabelecidos pelo
Conselho Estadual do Patrimônio Cultural - CONEP, através
da Deliberação Normativa nº 06/2018, que orienta que após
10 anos da inscrição do bem cultural em um dos livros de
Registro, o município deverá apresentar relatório de revalidação cuja elaboração dar-se-á com a participação efetiva da
comunidade detentora do bem.
Santo Antônio do Salto e o Fundão do Cintra
A festa de Nossa Senhora dos Remédios, em Ouro Preto,
acontece no distrito de Santo Antônio do Salto, mais especificamente na localidade denominada Fundão do Cintra. A
povoação do local é das mais antigas, com o estabelecimento
de fazendas na região ainda nas primeiras décadas do século
XVIII. O Fundão do Cintra encontra-se nos limites da divisão municipal entre Ouro Preto e Mariana, de fato, até a década 1950 a região pertencia ao município de Mariana, sendo
ligada ao distrito marianense da Vargem, daí a denominação
antiga da região como Fundão da Vargem.
Entre as belas paisagens de Ouro Preto, se destaca a pequena localidade do Fundão do Cintra, composta pelas montanhas, cachoeiras e pelo rio Gualaxo. É neste lugar bucólico
que se encontra a capela de Nossa Senhora dos Remédios.
A Nossa Senhora dos Remédios do Fundão do Cintra

tem devotos espalhados por diversos lugares. Os apelos para
a santa acontecem nas mais diversas situações, que vão desde, nos momentos de aflição, a esperança em uma situação
de risco da saúde, até problemas mais simples que surgem no
cotidiano dos devotos.
Pela devoção à santa, todos os anos grande parte de devotos retornam para cumprir promessas e reencontrar suas
origens. A pequena imagem de roca de Nossa Senhora dos
Remédios tem origem incerta, são mais conhecidos os seus
milagres. Em agradecimento a eles, junto ao seu altar, estão
diversos objetos, símbolos materializados que representam
uma graça atendida. No entanto, os maiores esforços para
homenageá-la parecem ser as tantas rezas, a festa e o especial
cuidado com o qual a santa é tratada.
Para saber mais sobre a Festa de Nossa Senhora dos
Remédios e os demais bens registrados como patrimônio
imaterial do município, é possível consultar os Dossiês dos
Registros disponíveis aqui!
Programa de Valorização e Preservação
do Patrimônio Imaterial
Criado em 2007 e vinculado à Secretaria de Cultura e
Patrimônio, o Programa de Valorização e Preservação do Patrimônio Imaterial é responsável pela elaboração de mecanismos adequados de proteção e salvaguarda visando medidas
que prezem pela permanência e valorização das manifestações culturais do Município de Ouro Preto.
PROGRAMAÇÃO
Dia 3 de agosto – sábado
17h30min – Saída das bandeiras da casa de Lourdes Bernardo (Outra Banda)
18h30min – Chegada da Corporação Musical Bom Jesus
das Flores
19h30min – Celebração com participação do coral Grupo de Mães de Lavras Novas
Logo após coroação e levantamento dos mastros.
Dia 4 de agosto – domingo
10h30min – Chegada da Corporação Musical 13 de junho de Santo Antônio do Salto e da Corporação Musical Santa Cecília de Passagem de Mariana.
12h – Leilões
13h30min – Missa festiva em honra a Nossa Senhora dos
Remédios e Santo Antônio, com a participação do Coral Santo Antônio e São Tarcísio
Procissão com as imagens de Nossa Senhora dos Remédios e Santo Antônio com a participação da Corporação Musical, coroação e benção final.
Wilerson Noronha

CANCELAMENTO do Processo Licitatório nº 056/2019 – Pregão Presencial
nº 027/2019 - O Serviço Autônomo de
Saneamento Básico de Itabirito – MG,
através do Diretor Presidente do SAAE,
Wagner José Silva Melillo, no exercício do
poder de autotutela conferido à Administração Pública na condução e encerramento dos procedimentos licitatórios, em razão
da justificativa do Setor da UTA – Unidade
de Tratamento de Água, conforme a Lei
8666/93, decide pela Revogação do Processo Licitatório n° 056/2019, Pregão
Presencial n° 027/2019, considerando o
objeto a contratação de empresa especializada em limpeza, desenvolvimento e teste
de vazão do poço tubular profundo, de propriedade do SAAE - Serviço Autônomo de
Saneamento Básico de Itabirito, instalado
no residencial Villa Bella na DU URB
BR040 localizado no distrito industrial, no
Município de Itabirito-MG, conforme especificações do anexo I, do edital. Itabirito
– MG, 22/07/2019 – Comissão Permanente de Licitação e Engº Wagner José Silva
Melillo, Diretor Presidente do SAAE.
Extrato do 5º Termo Aditivo do Contrato de Prestação de Serviço de Locação
de vídeo monitoramento. Referência:
Pregão Presencial nº016/2018, Processo nº 041/2018 nos termos da Lei nº
8.666/93, com suas posteriores alterações.
Contratante: Serviço Autônomo de Saneamento Básico do Município de Itabirito
- MG. Contratada: Valle Flávio Junqueira
Vale - MEI. Objeto: Empresa especializada em serviços de Locação e Manutenção
de serviço de vídeo monitoramento na
Sede da Autarquia, Estação de Tratamento
de Água da Sede, Estação de Tratamento
de Esgoto e na Unidade de Tratamento
de Água da BR040 do Distrito Industrial
de Itabirito-MG, com respectivos fornecimentos de equipamentos e instalação, para o SAAE Itabirito – MG. Valor
mensal: R$7.261,53 (Sete mil duzentos e
sessenta e um reais e cinquenta e três centavos), Valor Total: R$36.307,65 (Trinta
e seis mil trezentos e sete reais e sessenta
e cinco centavos). Forma de pagamento:
05 (cinco) dias após a emissão e aceite da
nota fiscal. Vigência: fica aditado para 05
(cinco) meses ate 31/12/2019. Dotação
Orçamentária: Operações e Manutenções
em Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia. 17 122 1710 4022 33.90.39.00
Permanecem inalteradas as demais cláusulas e condições do contrato original.
Data da assinatura do Termo Aditivo:
24/07/2019. 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
nº095/2019, na modalidade de Pregão Presencial nº055/2019 Objeto: Aquisição de
equipamentos de proteção individual – EPI
e equipamento de proteção coletiva - EPC
e equipamentos de combate a incêndio em
atendimento a NR06, NR09 e NR23 em
conformidade ao PPRA do SAAE, para os
Servidores dos Sistemas de Abastecimento

de Água, Esgotamento Sanitário e Drenagem Pluvial, conforme especificações do
anexo I do edital, Empresas Vencedoras e
Habilitadas: Dayane Maria Gomes Ferreira
ME e Evolution Equipamentos de Proteção
Individual EIRELI, perfazendo um valor
total de R$52.078,00 (Cinquenta e dois
mil e setenta e oito Reais), Itabirito / MG,
26/07/2019 – Eng.º 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
nº096/2019, na modalidade de Pregão Presencial nº056/2019 Objeto: contratação de
empresa especializada no fornecimento de
licença de uso sob a forma de locação de um
sistema comercial (software) com módulos
de requerimento, contas e consumos, atendimento ao público, divida ativa, autoatendimento e cobrança via cartório de protesto,
incluindo instalação, manutenção, atualização e suporte, bem como a respectiva configuração, migração e implantação dos dados
atuais existentes e licença de uso atendendo
as especificações do termo de referência,
anexo I do edital, Empresa Vencedora e
Habilitada: Gestcom Informática LTDA,
perfazendo um valor total de R$25.050,00
(Vinte e cinco mil e cinquenta reais), Itabirito / MG, 01/08/2019 – Eng.º Wagner José
Silva Melillo, Diretor Presidente do SAAE.
Extrato do Contrato de Prestação de Serviço de Licença de Uso de Software do Setor Comercial. Referência: Processo Licitatório nº096/2019, na modalidade Pregão
Presencial nº056/2019, Contratante: Serviço Autônomo de Saneamento Básico de
Itabirito-MG. Empresa Contratada: Gestcom Informática LTDA. Objeto: contratação de empresa especializada no fornecimento de licença de uso sob a forma de
locação de um sistema comercial (software) com módulos de requerimento, contas
e consumos, atendimento ao público, divida ativa, autoatendimento e cobrança via
cartório de protesto, incluindo instalação,
manutenção, atualização e suporte, bem
como a respectiva configuração, migração
e implantação dos dados atuais existentes
e licença de uso atendendo as especificações do termo de referência, anexo I
do edital, Valor Total Deste Contrato:
R$25.050,00 (Vinte e cinco mil e cinquenta 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 33.90.40.00. Data da assinatura do
contrato: 01/08/2019. Wagner José Silva
Melillo, Diretor Presidente do SAAE.
Pregão Presencial – 059/2019 - 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° 102/2019, na Modalidade de
Pregão Presencial nº059/2019. Objeto:
Aquisição de materiais e equipamentos de
informática a serem utilizados na execução
da demanda de manutenção e implementação do sistema no serviço administrativos
do SAAE - Serviço Autônomo de Saneamento Básico de Itabirito – MG, conforme
especificações do anexo I, do edital, no dia
20/08/2019 às 09h00min, na sala de reuniões do SAAE, situado à Rua Rio Branco,
nº. 99 – Centro, em Itabirito - MG – CEP:
35.450-000 – Site www.saaeita.mg.gov.br.
E-mail: compras@saaeita.mg.gov.br.

Elson
Cruz

NOTAS
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cogumelo2005@yahoo.com.br

Nossas praças: No paisagismo da cidade temos a beleza da Praça da Estação, Praça São
Sebastião e Praça Primeiro de Maio. A primeira construída na administração de Manoel da
Mota e as duas últimas construída pelo saudoso prefeito Celso Matos Silva. Infelizmente, as duas últimas viraram cenário de confraternização de pedintes, alcoólatras e peregrinos. É preciso de ações
sociais que administrem estes espaços, mostrando que a cidade é
organizada também no aspecto humano. Quando entregue à população, o gestor pensou num lugar de lazer e tranquilidade para os
nossos concidadãos. Somente flores não bastam!
Aniversário: Quem completou mais um aniversário no último dia
29 foi Nívio de Oliveira, ex-servidor público e gente de destaque e
admirada em nossa cidade. A esposa Sônia e a filha Talita reuniram
amigos e familiares para um momento de confraternização e alegria. Parabéns Nívio!
Hora do samba: Marque na sua agenda, dia 10 de agosto, no espaço Moura e Silva (Tião Cabeção) o grupo Beco do Rato apresenta o
samba do porco com Pirulito da Vila. Início previsto para 19 horas
e um desfile de samba bem ao gosto popular. Venha participar.
Domingo: De grande expectativa na cidade Encanto de Zaíra
Melillo. A noite vamos conhecer o prefeito eleito pelos 40.299
eleitores. Com certeza com direito a muita festa. No mesmo dia
Cruzeiro e Atlético se enfrentam, o que inspira fogos, carreatas e
muita alegria.
Por falar em esporte: circula nas redes sociais uma campanha
volta Levi Culpi para técnico do time do outro lado da lagoa. A
Previsão do Instituto Mãe Dinah é que ele assume em outubro e
se não for o próprio, Paulo Bento ou Papai Joel também estão no
páreo e contam com a simpatia da galera. Damos a maior força.
Luto: Foi sepultada na última quarta-feira, Maria Araújo, do Bairro de Lourdes. Mãe do ex-vereador e servidor público Antenor José
do nascimento, Da. Maria era pessoa querida e estimada em nossa
sociedade. Aos familiares nossas sentidas condolências.
Você tem saudades? Os nascidos nos anos 50 até 1989 lembram
que brincavam na rua e bebiam água da torneira. Eles não tinham
remédio com proteção contra crianças. Eles criavam seus próprios
brinquedos. Tinha amigos verdadeiros que não precisava avisar
quando iam visitá-los. Benção pai, benção mãe era sempre obrigatório, além do respeito aos mais velhos. Eram responsáveis pelas
suas ações. Andavam descalços e sentiam a terra na sola do pé.
Não usavam capacete para andar de bicicleta ou patins. Não engordavam mesmo comendo doces da vovó todos dias. Iam para escola
com a mochila cheia de livros e cadernos. Olhavam mais nos olhos
e sabiam entender um olhar. As fotos eram preto branco mas os
sonhos eram coloridos.
Por onde anda? Marcelo Scatolim, casado com Luana e filho do
americano Geraldo de Carvalho Arantes. Ele foi servidor do poder legislativo exercendo um trabalho digno de elogios, Marcelo
Scatolim é também um dos pioneiros na implantação de moderna
escola de formação de condutores. Sempre amigo e participativo
ele é gente de expressão na região dos Inconfidentes.
Frases desagradáveis: Nossa! como você engordou. Comida não
vai ter, só alguma coisa pra beliscar. Saldo insuficiente. Que dia
você vai me pagar? Não temos café, somente chá. Mandei um áudio de 15 minutos para você ouvir. Menina você acabou, tá doente?
Seu time caminha para série B. Hoje é você que paga a conta. Seu
cabelo está horrível, quem fez isso? Só temos light. Vem comigo
para a festa do meu filho na escola, é só duas horinhas. Porque você
anda mal vestido? Essa é a educação que você recebeu em casa?
Você parece dez anos mais velho (a).
Para refletir: Creio no riso e nas lágrimas como antídotos contra o ódio e o terror. (Charles Chaplin)
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Coral Canarinhos de Itabirito abriu as comemorações do Mês de Aleijadinho em Congonhas com a apresentação do concerto "Sentidos". O evento aconteceu no anfiteatro do Museu, na noite da quinta-feira (31) com
entrada gratuita. O espetáculo marcou os 45 anos do grupo, e levou público a um lugar novo, a partir de diversas
possibilidades estéticas. Foi a priRonan Pedroza
meira vez que o grupo se apresentou no Museu. "O Museu de Congonhas é um espaço magnífico e
de localização histórica singular.
A oportunidade de representar a
cultura mineira em seu local de
significação, difundindo o canto
sublime dos Canarinhos faz desta
apresentação uma ocasião única
de se apreciar a arte, a música e
o fascínio pela voz humana", ressalta Éric Lana, maestro e diretor
artístico do grupo.

COMUNICADO
da Justiça Eleitoral
Eleição Municipal
Suplementar de
04/08/2019

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

Promoção:

Tinta Glasurit
com preços
especiais

Colocando cor em
SUA VIDA

Matrículas
Abertas

Alameda Wolmer de Abreu Matos, 160
(próximo ao Banco Santander) - ITABIRITO
(31)3561.7814
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3561-2182

R. Dr. Eurico Rodrigues,106

ITABIRITO

CARREATA
NO SÁBADO
- Orlando e Dr.
Elio da Mata,
candidatos a
prefeito e vice de
Itabirito, encerram a campanha
no sábado, dia 3,
com uma grande
carreta pelas
ruas da cidade.
A concentração
será a partir
das 14h, na
Rua Dr. Eurico
Rodrigues, 160,
Centro.

João de
Carvalho

A CIDADE
E EU

drjoaodecarvalho@yahoo.com.br

Itabirito: eleição
para prefeito e vice

“QUASE TODOS os homens são capazes de suportar adversidades, mas se quiser pôr à prova o caráter de um homem, dê-lhe
o poder”, afirmou Abraham Lincoln, presidente dos Estados Unidos.
Este homem foi assassinado no Teatro, a punhal, por John Wilkes
Booth, na sexta-feira Santa, dia 14 de abril de 1865. Seu algoz era
alta patente.
No Brasil, muitos ocupantes de nobres e altos cargos, na justiça,
no legislativo, no executivo, aliados umbilicalmente, com dirigentes
de firmas, especialmente mineradoras e construtoras, quase levaram, pela corrupção, o Brasil para um buraco sem saída, sem fim.
A política perdeu o sentido original, vivida intensamente na
Grécia antiga, assessorada por grandes pensadores, que visaram
o bem comum, para se converter numa fonte de recursos para
alimentar a insensatez de políticos corruptos e corruptores. Hoje,
enxergamos o valor dos jovens promotores de justiça, da polícia federal e da operação Lava Jato, para colocar corruptos e corruptores
na cadeia. Este fato, a gente, o povo, o eleitor, dele se recordam e
não desejam sua repetição, em nenhum nível, quer seja Federal,
Estadual e Municipal.
DOMINGO, dia 04 de Agosto, nova eleição será realizada em
Itabirito, de forma extraordinária, para eleição de prefeito e vice. Três
candidaturas, através de seus legítimos representantes, disputam o
poder Executivo maior em Itabirito. É a luta pelo poder, que não tem
fim em si mesmo, mas que tem de buscar o bem comum. Qualquer
divergência desta finalidade compromete o sentido de uma eleição,
porque ofende os princípios constitucionais vigentes. O povo já entendeu a mensagem dos três concorrentes, e, com paciência e otimismo, acorre às urnas para confirmar sua preferência.
A plataforma de governo municipal dos candidatos é o melhor e
mais significativo documento, que o povo tem em mãos, para exigir
uma resposta após as eleições. Não há como alegar ignorância,
nem mal entendido sobre os dizeres firmados em seus Planos. O
eleitor vai, certamente, confirmar suas expectativas, através do voto
obrigatório (18 a 70 anos) e facultativo (16 a 18, e mais de 70 anos).
A cidade e seus distritos se preparam intensamente, através do
judiciário, para a realização deste dever cívico, aliás, o maior e mais
participativo. O voto é secreto, e, só tem sentido e valor, quando
acionado nas urnas eletrônicas, com toda a segurança e técnica.
ENFIM, o eleito vai pôr à prova o seu caráter, a sua honra e a
sua dignidade perante a população que o eleger. É apenas para
um ano e meio, mas servirá como um teste de sua administração,
baseada numa demonstração legítima de seu caráter e de sua
atenção.
A população é responsável pela escolha, mas não transige de
sua finalidade que é o bem comum. O eleito tem de entender e encarnar este princípio de honestidade, ética e moral, na condução da
Prefeitura, a partir de Agosto/2019.
“Não se cegue ante ao poder”! Cobre as promessas de
Campanha!

O BERRO DO
BODE ZÉ

Fique safo no país
da malandragem
Onde e quando se invade até celular do presidente da República é bom cada qual se desgarrar um pouco e ter mais cuidado
ao lidar com tal brinquedinho, que se converteu na quarta parte do
corpo humano, depois cabeça, tronco e membros. Se a tecnologia
salta um degrau à frente, a malandragem, que no Brasil está solta
ainda que atrás das grades, pula dois. Neste pais, malandragem é
livre como pensamento! Nas altas esferas, rola a alta tecnologia,
mas isso não quer dizer que, na base da pirâmide, os recursos empregados em golpes estejam mui aquém dos lá de cima. Está em
alta um tipo de golpe, contra o qual é preciso que todos estejam
atentos, notadamente quando o telefone toca e pessoa, que se diz
parente, se apresenta como acidentada em ocorrência de trânsito. Ao mesmo tempo em que choca com a informação de ter sido
vítima de acidente, pede ajuda para gastos de emergência, como
conserto do veículo danificado ou gastos em hospital. Os bandidos
levantam, previamente, relação de parentesco de pessoas com a
vítima escolhida, dão a esta detalhes e características da “vítima de
acidente”, para que a verdadeira vítima se convença de que está
socorrer um parente. Quando percebe ter sido enganada, o valor
solicitado já foi transferido para outrem. Portanto, muito cuidado:
ainda que ouça choro e gritos de desespero do outro lado da linha,
não faça nenhuma transferência de dinheiro, sem antes se certificar
de que não se trata de ação criminosa.
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Inauguração do Centro de
Eventos de Ouro Preto acontecerá
neste sábado, dia 03 de agosto
A criação de um espaço maior
onde fosse possível realizar grandes eventos em Ouro Preto finalmente se tornou realidade. A reforma do prédio da antiga Fábrica de
Tecidos foi concluída e agora se
transformou no Centro de Eventos
“Fábrica de Tecidos Ouropretana”. Com isso, várias atrações que
antes eram realizadas no Centro
Histórico da cidade passarão a ser
promovidas neste espaço.
A cerimônia de inauguração
do Centro de Eventos acontecerá
neste sábado, dia 03, às 13h. Na
ocasião, haverá o Desafio Brou
de Trail Run e Mountain Bike,
um dos maiores eventos outdoor
do Brasil, além de exposição de
artesanato local, um espaço kids
e shows na Praça de Alimentação.
Para o secretário de Turismo, Indústria e Comércio, Felipe
Guerra, “o futuro Centro de Eventos de Ouro Preto é um sonho que
a cidade realiza e que nós temos
a honra de entregar para a comunidade. É um equipamento que
resgata a memória dos ouro-pretanos por meio da preservação da
arquitetura da antiga Fábrica de
Tecidos, onde trabalharam nossos
pais e avós”.
Ainda de acordo com o secretário, o espaço “vai permitir gerar
novos empregos nas áreas de turismo, por meio dos eventos que poderão ser realizados no local e por
meio da tecnologia, uma vez que
pretendemos instalar um parque
tecnológico para atrair empresas
de Ouro Preto e região”.
A reutilização desse imóvel é

Ane Souz

Ane Souz

uma conquista para o Município
alcançada devido ao empenho da
atual gestão, que logo no inicio do
mandato conseguiu resgatar um
convênio junto ao Ministério do
Turismo. Por meio dos repasses
financeiros efetuados pela Caixa
Econômica Federal foram executadas intervenções importantes no
espaço como a construção de dois
galpões, destinados à realização de
workshops e shows, manutenção

de rede elétrica, instalações de hidrossanitários, pintura, cobertura,
projeto de incêndio, reforma do
piso, entre outras reformas.
Em breve, além do Centro de
Eventos, o espaço contará também
com um Parque Tecnológico, cujo
objetivo principal será a realização
de pesquisas, em parceria com
UFOP e IFMG, as quais contribuirão para o desenvolvimento do
Município.

Primeira casa de Bento Rodrigues começa a ser construída
após três anos e oito meses da tragédia de Fundão
Mais de três anos e oito meses
após o rompimento da barragem
de Fundão, a Fundação Renova
deu início, tarde da segunda-feira (29) a construção de 395 casas
em Bento Rodrigues e Paracatu
de Baixo, distritos de Mariana
atingidos pela lama. Para celebrar
o momento, a Fundação realizou
um evento em Lavoura, onde
está sendo reconstruído o distrito
de Bento Rodrigues. Durante o
encontro, foi assinado o contrato com a empresa HTB, que é a
responsável pela construção de
residências e bens públicos do
distrito.
O diretor presidente da Fundação Renova, Roberto Waack,
falou sobre a morosidade do reassentamento, destacando que é um
processo participativo e de grande
aprendizado coletivo. “Este é um
processo participativo em toda
sua dimensão, principalmente na
definição das diretrizes de como o
reassentamento tem que ser feito,
pois não temos nenhum paralelo
de referência mundial em que as
pessoas participam integralmente. É um processo tenso, que se
origina de uma situação muito
difícil, mas de grande aprendizado”, pontuou Waack.

O promotor do Ministério
Público de Mariana, Guilherme
Meneghin, ressaltou que não foi
um processo fácil, mas que o início das obras é uma conquista.
“A gente fica feliz por um lado
com esse momento, mas é muito
bom recordar que não é fruto de
boa vontade das empresas, pelo
contrário. Por traz desse evento
tem muito luta e muitas decisões
judiciais. As coisas estão andando, mas poderia ter sido muito
melhor se houvesse mais honestidade e mais boa vontade por parte
daqueles que cometeram o maior
crime ambiental da nossa história”, destacou o Meneghin.
No evento, Hedine José da
Silva, um dos atingidos em Bento
Rodrigues, pôde assentar o primeiro tijolo da sua residência em
um ato simbólico, que marcou o
início das construções das casas.
Ele não quis dar entrevista, mas o
Zezinho do Bento, que representa os atingidos e acompanha as
obras desde o início, falou sobre o
lançamento. “Eu queria que esse
momento estivesse acontecido há
um ano, como era o previsto. Pois
já são quase quatro anos e até hoje
nenhuma casa. Mas está bom assim mesmo, o importante é sair e

Pedro Ferreira

estamos felizes. Eu vou continuar
acompanhando e cobrando para
que tudo saia como a comunidade
quer”, garantiu Zezinho.
Paracatu
Já os moradores de Pacatu de
Baixo, acompanharam, também
na segunda-feira (29) a assinatura
do contrato com a Andrade Gutierrez, construtora responsável
pelas obras de reassentamento do
distrito.
Desde junho, vem sendo realizada a supressão vegetal do terreno. De acordo com a Fundação
Renova, o próximo passo será a
abertura de ruas, para que sejam
possíveis visitas ao terreno com
o objetivo de reconhecimento do
lote e definição da posição das
casas.
Mais de quatro mil empregos

De acordo com a Fundação
Renova, a reconstrução dos dois
distritos vai gerar um total de
quatro mil empregos no pico das
obras. O prefeito de Mariana,
Duarte Júnior, enfatizou que a
geração de emprego vai mudar a
realidade da cidade. “Desde 2015
tivemos uma grande queda em
relação a geração de emprego,
chegamos a ter 26% de desempregados. Com essas oportunidades temos certeza que a cidade
está voltando a sua realidade, pois
isso diminuiu o índice de criminalidade e as pessoas vão depender
menos do poder público com o
aluguel social e cesta básica. Tudo isso é a peça de uma engrenagem que vai fortalecer a cidade.
Por isso, temos cobrado que essa
oportunidade seja dada ao ma-

Pedro Ferreira

rianenese que tem sofrido tanto
com essa tragédia”, comemorou
Duarte.
Partes dessas vagas já estão
sendo disponibilizadas rotineiramente pelo SINE Mariana.
Prazos e multas
A Fundação Renova tem até
o dia 27 de agosto de 2020 para
entregar as 395 residências nos
dois distritos. Caso o prazo não
seja cumprido, a Vale, Samarco
e a BHP Billiton, terão que pagar
multa de um milhão de reais por
dia de atraso. Esse recurso será
destinado aos atingidos. As empresas chegaram a entrar com recursos na justiça para adiar a data,
mas no momento o processo está
suspenso.
Por Michelle Borges

